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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 27-én 1500

órakor tartott ülésén, a hivatalban

Jelen vannak:            Tóth Andrásné polgármester
Grósz Ilona alpolgármester
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő
Dorkó Ottóné képviselő
Ficzere Gábor képviselő
Gál István képviselő

                                    Kerekes József képviselő
                                    Liktorné Vargyas Marianna képviselő
                                    Punka Sándor képviselő
                                    Surányi László képviselő

Jelen vannak tanácskozási joggal:  Barcsainé Dr. Érsek Rita körjegyző
                                                           Schmidt Istvánné iskola igazgató

Tóth Andrásné polgármester: Üdvözli az önkormányzat képviselő-testületének tagjait és a
tanácskozási joggal jelen lévőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülés
határozatképes, mert az Egercsehi képviselő-testület tíz képviselőjéből tíz képviselő
megjelent. Az ülést megnyitja. Javasolja a napirendi pontok elfogadását.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen és 1 tartózkodás szavazattal
elfogadja a napirendi pontokat.

Tóth Andrásné polgármester: A jegyzőkönyv hitelesítésére Argyelánné Józsa Györgyi
képviselőt és Grósz Ilona alpolgármestert javasolja megbízni.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal elfogadja
jegyzőkönyv hitelesítőnek Argyelánné Józsa Györgyi képviselőt és Grósz Ilona
alpolgármestert.

1. Napirendi pont: Új önkormányzati képviselő eskütétele

Tóth Andrásné polgármester: Ismerteti Józsa Sándor képviselő lemondását, melynek
indoka, hogy munkahelyi, vállalkozói és családi elfoglaltsága miatt nem tudja tisztségét
ellátni. A 2006. évi önkormányzati választáson, a képviselői kislistán, a soron következő
legtöbb szavazatot Liktorné Vargyas Marianna érte el, ezért a lemondás miatt megüresedett
képviselői helyre ő kerül. Felkéri a képviselő-testületet és a tanácskozási joggal jelen lévőket,
hogy álljanak fel, Liktorné Vargyas Mariannát pedig felkéri, hogy tegye le képviselői esküjét.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: „Én Liktorné Vargyas Marianna esküszöm, hogy
hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz és annak népéhez hű leszek, az Alkotmányt és az
alkotmányos jogszabályokat megtartom, az állam- és szolgálati titkot megőrzöm,
megbízatásomhoz híven, pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb tudásom szerint,
minden igyekezetemmel Egercsehi javát szolgálom. Isten engem úgy segéljen!”

Tóth Andrásné polgármester, mint esküvevő és Liktorné Vargyas Marianna képviselő,
mint eskütevő aláírják az esküokmányt, melynek egy példányát Liktorné Vargyas
Marianna képviselő átveszi.
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2. Napirendi pont: Falugyűlésen elhangzottak értékelése

Gál István képviselő: A faluban felvetődött a temető vízellátása. Hogyan tudnánk
megoldani? Van ásott kút is a temetőben.
Ficzere Gábor képviselő: A Vízművel felvette a kapcsolatot. Személyesen is eljött
Egercsehibe ez ügyben a Vízmű vezetője, de megoldás nincs a vízvezeték kivitelére a
temetőbe. Jogi okok miatt nem lehet sehol sem kivinni a vizet a temetőbe. Csak a másik
megoldás marad, szivattyút kell venni, a régi elromlott, és továbbra is marad az ásott kútból
való víz kivét. A szivattyú ára kb. 100 ezer Ft. A temetőben van ásott kút, de a víz nagyon
mélyen van csak benne.
Surányi László képviselő: Az Egyház nem engedi a vízvezetést, vagy a Varrodától nem lehet
kivezetni a vizet?
Ficzere Gábor képviselő: Ha hozzájárul az Egyház, vagy megoldható lenne a Varrodától a
vízvezetés, akkor sem lehetséges, mert a Vízmű az almérőtől elzárkózik.
Kerekes József képviselő: Sérelmezi, hogy kevés képviselő volt jelen a falusi falugyűlésen, a
kábeltelevízió pedig nem vette fel. Támadták a képviselőket a lakosok, a polgármester és
Ficzere Gábor falusi képviselő pedig nem védte meg a megtámadott képviselőket. A
szeméttelepről annak idején népszavazás volt, a lakosság többsége elvetette. Személy szerint
ő a szemete nagy részét eltüzeli. A telepi falugyűlésen kb. 20 lakos volt jelen, ezek közül egy
ember 18-szor szólt hozzá.
Surányi László képviselő: Őt nem kell megvédeni, mert vállalja amit mond. Nem egyéni
érdekekről van szó, hanem a gazdaságosságról. Ő az egész községet képviseli, mint képviselő,
nem a falut csak, nem a telepet csak.
Tóth Andrásné polgármester: A temető vízellátását meg kell oldani. Az állami támogatás e
hónapban 5,3 millió Ft, 1,8 millió Ft jön Bélapátfalváról, a bérre nincs meg a pénzünk. Nem
megvédésről van szó, hanem arról, hogy mindenki vállalja azt, amit mond. A 18-szor
közbeszóló ittas állapotban volt. A regionális hulladéklerakó fog megvalósulni, mely Hevesre,
Borsodra és Nógrádra terjed ki. Egercsehit annak idején megkeresték a hulladéklerakó
ügyében, de népszavazás volt, amely elvetette az elképzelést. Hejőpapiban lesz a
hulladéklerakó. Minden szemetet nem lehet elégetni, a szemét elszállítása drága lesz. A
környezetvédelem, az EU szabályai fontosak. Matricás rendszer lesz bevezetve. Sajnos az
illegális hulladéklerakók is megszaporodnak.
Dorkó Ottóné képviselő: Zimmermann Csaba a napköziről beszélt a faluban, nem az
óvodáról.
Tóth Andrásné polgármester: Nem tudja, hogy hogyan informálódott az illető.
Kerekes József képviselő: A faluban felháborodtak, hogy a képviselő-testület az
intézményeket be akarja zárni. A képviselőket név szerint bántották, pedig nem érdemelték
meg, mert duplán tartjuk fenn az intézményeket.
Surányi László képviselő: A telep fejlődéséért is harcol. Luxus, hogy mindenből kettő van, a
kábeltelevízióban látják, hogy mit mondanak a képviselők.
Dorkó Ottóné képviselő: Luxus a nyolc órás takarítónő a faluban, luxus a dupla fenntartás. A
faluban, ha a könyvtár nincs nyitva, akkor szólni kell.
Tóth Andrásné polgármester: Argyelánné Józsa Györgyi képviselő felszólalt a faluban,
mindent elmondott.
Surányi László képviselő: A falugyűlésen a telepen érdektelenség volt.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Régen is így volt.
Dorkó Ottóné képviselő: Azért nem így volt.
Grósz Ilona képviselő: A falugyűlést azért nem kell kábeltelevízióra venni, hogy az emberek
ne legyenek kényelmesek, hogy otthon nézik a televíziót, hanem vegyék a fáradtságot és
jöjjenek el a falugyűlésre.
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Kerekes József képviselő: A  falugyűlést  fel  kellett  volna  venni  a  kábeltelevízióra,  nem
kellett volna titkosítani.
Tóth Andrásné polgármester: Nincs titkosítás. 2003. óta kábeltelevízióra vannak felvéve a
képviselő-testület ülései. A községben nagy szükség lenne a civil szervezetekre, de a lakosság
nem aktivizálja magát ezen a téren. Mivel nem léteznek a civil szervezetek, ezért a
pályázatokon sem tudnak részt venni, nem tudnak a községbe pénzt ilyen módon hozni. A
képviselő-testületben széthúzás van, a lakosság sajnos ezt látja.
Ficzere Gábor képviselő: Nem kell csodálkozni, hogy a lakosok személyre szólóan támadják
a képviselőket a magatartásuk miatt.
Surányi László képviselő: Jogtalan támadás volt, meg kellett volna velük értetni a dolgot.
Punka Sándor képviselő: Nem kell a dolgon csodálkozni, igaza van Ficzere Gábor képviselő
társamnak.
Dorkó Ottóné képviselő: A falut tájékoztatni kellene, hogy nincs pénz arra, hogy az
önkormányzat az iskolába, óvodába eszközöket vásároljon.
Kerekes József képviselő: Egyéni célokat nem lehet képviselni, a közösségét kell. Ne
minden önkormányzati pénz a faluba menjen, a telepre is fordítani kell. Magas a polgármester
fizetése, jutalma.
Tóth Andrásné polgármester: A polgármester illetményét, jubileumi jutalmát a törvény
szabályozza. Mivel megdolgozik érte, ezért nem mond le róla.
Dorkó Ottóné képviselő: A köztisztviselők jubileumi jutalma hány év után jár? Milyen
munkaviszony számít a jubileumi jutalomra jogosító jogviszonyba? Azért kérdezi, mert volt
olyan dolgozó ennél az önkormányzatnál, aki nem kapta meg a jubileumi jutalmát, hiába volt
rá jogosult, igaz ez nem ezt és nem az előző képviselő-testületet érintette.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: 25, 30, 35 és 40 év után jár a köztisztviselők jubileumi
jutalma. A köztisztviselői törvény hatályba lépése előtti munkaviszonyok beszámítanak a
jubileumi jutalomra jogosító szolgálati időbe, amennyiben az 1992-es köztisztviselői törvény
hatályba lépésekor a dolgozó köztisztviselői jogviszonyban állt, és munkaviszonya
folyamatos volt, áthelyezéssel változtatott munkahelyet. A törvény hatályba lépése után a
közszolgálati jogviszonyok számítanak a jubileumi jutalomra jogosító időbe. Nincs tudomása
arról, hogy az arra jogosult nem kapta meg a jubileumi jutalmát, ha mégis van ilyen, akkor az
jelentkezzen, mivel az elévülési idő három év.
Gál István képviselő: A felesége is érintett ez ügyben az óvodában, ő sem kapta meg a
jubileumi jutalmát annak idején, igaz nem ez, és nem az előző képviselő-testület volt akkor
hivatalban.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Kéri, hogy a képviselő-testület térjen vissza a
napirendi pont tárgyalásához, annál is inkább, mert nem ez, és nem az előző képviselő-testület
érintett az ügyben, valamint ezek magánjellegű dolgok.
Dorkó Ottóné képviselő: A polgármester jubileumi jutalmáról van szó, azzal a képviselő-
testületnek kell foglalkozni.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Az előbb már Gál István képviselő társam
feleségének jubileumi jutalmáról volt szó.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A polgármester illetménye, jubileumi jutalma rendben
van, a költségvetésben el lett fogadva.
Dorkó Ottóné képviselő: A jegyző a kifizetés előtt nézze át a polgármester jubileumi
jutalomra jogosító szolgálati idejét, hogy meg van-e, hogy törvényes legyen a kifizetés.
Gál István képviselő: Az étkezési hozzájárulás szabályozása hogyan van?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Az étkezési hozzájárulás szabályozása csak a
köztisztviselői törvényben szerepel, annak biztosítása kötelező. A közalkalmazotti törvény és
a munka törvénykönyve az étkezési hozzájárulást nem szabályozza, de a munkáltató
biztosíthatja a közalkalmazottak, dolgozók részére.
Gál István képviselő: A szeméttelepen előre van hozva a szemét, ég.
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Tóth Andrásné polgármester: Másodszor vágják le a lakatot a szeméttelep sorompójáról.
Kéri, hogy az ott lakók jelentsék, ha valami rendellenességet tapasztalnak a szeméttelepen. A
szeméttelep ég, a tűzoltók sem tudták eloltani, földet kell hordani rá.
Dorkó Ottóné képviselő: A Vízműnek jelenteni kell, hogy a szennyvíz tisztítónál büdös van.
Tóth Andrásné polgármester: Már többször jeleztük ezt a Vízműnek, most is szólni fogunk.
A nagyon rossz utakra zúzott követ kell teríteni egyenlőre, amíg nem tudjuk megcsináltatni.
Gál István képviselő: Puskás András fuvarozó szívességből vállalja a zúzott kő szállítását.
Surányi László képviselő: Mikor lesz lehetőség a közhasznú munkások alkalmazására?
Tóth Andrásné polgármester: Áprilistól lesz lehetőség rá, férfiakat és nőket is alkalmazunk.
Kerekes József képviselő: A Vízműnek szólni kell, hogy a szennyvíz csatorna tetőket
csinálja meg, amelyik ezt igényli. Érintett ebben a Petőfi S. u., a Május 1. u. és a Csákány u.
Tóth Andrásné polgármester: A Vízmű az utolsó javításakor jelezte, hogy ezeken az utakon
többet nem hajlandó megcsinálni a csatorna tetőket, mert azokat a parkoló autók teszik
tönkre.

3. Napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok

Tóth Andrásné polgármester: Nádházi Istvánné lemondott a közalapítványi kuratóriumi
tagságról. Hevesaranyos és Istenmezeje is kilépett az építésügyi igazgatási társulásból, 2007.
március 31-jével. Korábban ezt tette Bekölce és Bátor is.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Az óvodát barátságosabbá akarják tenni a szülők,
virágot szeretnének vinni az intézménybe. Kéri, hogy a kábeltelevízióban az önkormányzat
hirdesse, hogy mikor lehet égetni, mivel még mindig van olyan lakos, aki nem tudja az
időpontot. Kéri felszólítani azokat a lakosokat, akik a járdára vezetik ki a lakásuk tetejéről
lefolyó csapadékot, hogy ezt az állapotot szüntessék meg.
Dorkó Ottóné képviselő: Az óvodában inkább évelő növényre, fára van szükség, nem
cserepes virágra. Az udvarra fákat szükséges ültetni.
Kerekes József képviselő: Virág ágyásokat kell a községben létesíteni a közhasznú
munkásokkal, valamint az erdőtelepítésben kell gondolkodni. Szeretné megkapni a képviselő-
testületi ülések jegyzőkönyveit.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei átvehetők a
Polgármesteri Hivatalban.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Az Általános Iskola kapuját rendbe kell tenni. Mikor
lehet az iskola felújítására pályázni? Már nagyon rossz az iskolában a mosdó.
Tóth Andrásné polgármester: Pályázni az iskolára csak akkor lehet, ha a regionális
pályázatokat kiírják, jelenleg még nincs kiírás. Az iskolai szünetben megnézzük a mosdót.
Grósz Ilona alpolgármester: A tűzeset felelősét meg kellene keresni. A Széchenyi I. útra is
szükséges zúzott kőt vinni. A menetrend módosítás iránti igényt jelezni kell a Volán felé.
Gál István képviselő: Nagyon nehéz a lakosságnak eljutni Bélapátfalvára az
Okmányirodába.
Tóth Andrásné polgármester: A közlekedést meg akarják oldani kistérségi szinten.
Dorkó Ottóné képviselő: Javasolja, hogy a Mazda vigye el az embereket bevásárló utakra,
szállítsa haza a nagyobb vásárolt dolgokat. Igény van rá.
Tóth Andrásné polgármester: Eddig is segítettünk a lakosságnak, ha jelezték, hogy ilyen
gondjuk van. A háziorvos ellen rengeteg panasz van, sokan már írásban is beadták a
panaszukat, sőt tudomása van róla, hogy a Magyar Orvosi Kamarához is fordultak a lakosok
panasszal. Beszélt ez ügyben az ÁNTSZ-el is. Nemcsak itt helyben, hanem az ügyeleten
Bélapátfalván is sok panasz van ellene. Ha nem boldogulunk vele, sajnos a szerződését fel
kell mondanunk. Kéri a képviselő-testületet, hogy foglaljon állást abban, hogy fellépjen-e az
önkormányzat az orvos ellen a panaszok és egyéb problémák miatt.
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Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal egyetért azzal,
hogy az önkormányzat fellépjen Dr. Pekár-Szilágyi Csaba háziorvossal szemben, a
lakossági panaszok és az önkormányzattal szemben tanúsított szerződésszegő
magatartása miatt.

Tóth Andrásné polgármester: Megköszöni a képviselő-testület munkáját és az ülést
berekeszti.

K.m.f.

Tóth Andrásné                                                           Barcsainé dr. Érsek Rita
polgármester                  körjegyző

Grósz Ilona                                                                            Argyelánné Józsa Györgyi
alpolgármester (jegyzőkönyv hitelesítő)                                képviselő (jegyzőkönyv hitelesítő)


