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Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 28-án
1500 órakor tartott ülésén, a hivatalban

Határozatok száma és tárgya:

52/2007. (VIII. 28.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008.
53/2007. (VIII. 28.) 3338 Szúcs, Kossuth L. u. 67. sz. alatti ingatlan megvásárlása
54/2007. (VIII. 28.) 4562 Vaja, Gyár u. 7. sz. alatti ingatlan megvásárlása
55/2007. (VIII. 28.) 3341 Egercsehi, Malom u. 9. sz. alatti ingatlan megvásárlása
56/2007. (VIII. 28.) 3344 Mikófalva, Széchenyi I. u. 4. sz. alatti ingatlan megvásárlása
57/2007. (VIII. 28.) Fogászati ügyelet Eger
58/2007. (VIII. 28.) Gyepmesteri szolgáltatási szerződés
59/2007. (VIII. 28.) Orosz János területvásárlási kérelme

Rendeletek száma és tárgya:

-

Napirendi pontok:

1. Beszámoló Egercsehi község közrend-közbiztonsági helyzetéről
Előterjesztő: Barta Ákos rendőr törzsőrmester
2. Egercsehi Önkormányzat 2007. évi I. félévi költségvetési gazdálkodásáról beszámoló
Előterjesztő: polgármester
3. Beszámoló Egercsehi-Szúcs Községek Körjegyzősége 2006. évi munkájáról
Előterjesztő: körjegyző
4. A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzata
Előterjesztő: körjegyző
5. Egyéb ügyek, indítványok
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 28-án
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

Meghívottak: Schmidt Istvánné iskola igazgató
                        Gáspár Pál Cigány Kisebbségi Önkormányzat képviselője
                        Füredi József rendőr százados
                        Petrányi Lajos rendőr főhadnagy
                        Barta Ákos rendőr törzsőrmester
                        Nagy Mátyásné gazdálkodó
                        Martonné Sinkó Judit gazdálkodó
                        Somogyi Nóra Roma telep program alprogram vezető

Jegyzőkönyvvezető: Hajdu Erika igazgatási előadó

Tóth Andrásné polgármester: Üdvözli a képviselő-testület tagjait, a tanácskozási joggal
jelen lévőket és a meghívottakat. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert
a megválasztott tíz képviselő megjelent. Az ülést megnyitja. Javasolja a napirendi pontok
elfogadását.
Dorkó Ottóné képviselő: Javaslom 5. napirendi pontként a képviselő-testület mai ülésén az
Ügyrendi Bizottság tagjait módosítani és az Oktatási Bizottságot létrehozni. Így módosulva a
6. napirendi pont lesz az egyéb ügyek indítványok.
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért az 5. napirendi pont módosításával kérem kéz
felnyújtással szavazzon.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen és 2 tartózkodás szavazattal
elfogadja a módosított napirendi pontokat.

Tóth Andrásné polgármester: A jegyzőkönyv hitelesítésére Gál István és Argyelánné Józsa
Györgyi képviselőket javasolja megbízni.
Dorkó Ottóné képviselő: Javaslom Kerekes Józsefet megbízni jegyzőkönyv hitelesítőnek,
megegyeztünk, hogy mindig ő lesz, nem értem, miért nem ő lett felkérve.
Tóth Andrásné polgármester: Megegyeztünk, hogy minden képviselő-testületi ülésen más
lesz a jegyzőkönyv hitelesítő.
Dorkó Ottóné képviselő: Kérem Kerekes József képviselőt megszavaztatni.
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Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Gál István képviselő legyen a
jegyzőkönyv hitelesítő, kérem kéz felnyújtással szavazzon.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 5 nem és 1 tartózkodás
szavazattal nem fogadja el jegyzőkönyv hitelesítőnek Gál István képviselőt.

Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Argyelánné Józsa Györgyi képviselő
legyen a jegyzőkönyv hitelesítő, kérem kéz felnyújtással szavazzon.

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

Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Kerekes József képviselő legyen a
jegyzőkönyv hitelesítő, kérem kéz felnyújtással szavazzon.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 4 nem és 1 tartózkodás
szavazattal nem fogadja el jegyzőkönyv hitelesítőnek Kerekes József képviselőt.

1. Napirendi pont: Beszámoló Egercsehi község közrend-közbiztonsági helyzetéről

Tóth Andrásné polgármester: Az első napirendi ponttal kapcsolatban kérem a tanácskozási
joggal meghívottak szóbeli kiegészítését.
Füredi József meghívott: Köszöntöm a képviselő-testületet. Pár szóban szeretném
kiegészíteni a kollégáim által elkészített és önöknek eljuttatott beszámolót. Igyekeztünk
egyértelmű számokkal igazolni a tevékenységünket, és az Egercsehi községet érintő
biztonsági helyzetet. A beszámolóban száraz számok szerepelnek, amik nem jelenthetnek
sokat, de itt az a lényeg, hogy az itt élők hogyan élik meg a közbiztonságot. A mutatókat
tekintve megállapítható, hogy számszerűen lényegi változás nem történt. Továbbra is a
vagyon elleni bűncselekmények jelentik az elkövetés többségét, de jelen vannak az idős
korúak elleni és az utazó bűncselekmények. Területi adottságok miatt nagyobb számú,
távolabbi elkövetők kerülnek látószögbe, ezek alkotják a bűncselekmények nagyobb
hányadát. 2007. márciusában a körzeti megbízott és a szomszéd települések – Egerbocs,
Bátor, Hevesaranyos – körzeti megbízottja egy nyugdíjazási eljárást indítottak el, majdnem
egy időben. Én mind a kettőjükkel próbáltam beszélni, hogy gondolják meg magukat, és
maradjak az állományban, de ők úgy döntöttek, hogy élnek a törvény adta jogukkal és
lehetőségeikkel. A nyugdíjazási eljárás minimum hat hónap. Különböző bizottságok elé kell
járulniuk az érintetteknek, akik eldöntik, hogy alkalmasak-e a fegyveres szolgálatra. Utána a
felmentés újabb hat hónapot vesz igénybe, addig ők állományban maradnak, helyettük a
feladat ellátására nem lehet felvenni senkit. Ekkor került a képbe a bélapátfalvai csoportból
Barta Ákos, aki most itt a helyettesítési feladatokat látja el. E mellet neki még a saját feladatát
is el kell látnia, a papírmunka elvégzése után tud csak közterületi feladatokat ellátni. Nem
három településért felel, hanem sokkal többért. Mindezek ellenére igyekszik minden ügyben
maximálisan intézkedni. Vannak eredményei is, az elmúlt hetekben három elkövetőt fogtak
el, majd egy betöréssorozatot is sikerült felszámolni. Az adott feltételek mellett a település
életében felmerülő gondokat igyekszik megoldani. Előfordul, hogy a pétervásárai rendőrőrsről
is átjárnak közúti ellenőrzést tartani Egercsehibe. A bélapátfalvai csoporthoz került két
személygépjármű, ebből a hat település ellátására is tudunk biztosítani egy személyt és
járművet. A beszámolóval kapcsolatos kérdéseiket igyekszünk megválaszolni. Kérem, hogy
tegyék fel a beszámolóval kapcsolatban felmerült kérdéseiket.
Tóth Andrásné polgármester: Akinek van valamilyen észrevétele, kérem tegye meg.
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Liktorné Vargyas Marianna képviselő: A 90 km/h és e feletti sebességgel közlekedő
gépjárművezetők ellen lehet valamit tenni? Esetleg megoldható, hogy trafipaxal gyakrabban
mérjenek?  Nem  csak  a  25-ös  főúton  száguldoznak,  hanem  a  Petőfi  úton  is.  Ott  van  az
Általános Iskola, ha kilép a gépkocsi elé egy gyerek, akkor nem biztos, hogy meg tud állni.
Füredi József meghívott: Egerre és még 49 településre egy trafipax jut. Így könnyen ki lehet
számolni, egy hónapban 30 nappal számolva, egy településen maximum egyszer lehet
megfordulni, hogy mérni tudjon a trafipax. A trafipaxot kezelő kollégáknak is szabadságra
kell menniük, így ez is ront a helyzeten. Vannak kiemelt területek, ahol gyakrabban van
trafipaxos ellenőrzés. Ahol gyakrabban előfordulnak problémák, ott sűrűbben megfordulunk.
Napszakokhoz köthető a gyorshajtás?
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Nem, napszakhoz nem köthető. A 30-as
sebességkorlátozó tábla sem fogja vissza őket, mert ott lassan mennek, a feloldás után pedig
megint száguldoznak.
Füredi József meghívott: Igyekszünk mindenhol a kellő időben ott lenni.
Petrány Lajos meghívott: A kollégák egyetlen notórius szabálysértő mellett sem mennek el.
A trafipax felállításának a helye nyilvános, de a rendőrség ezen tud változtatni. Én ígérem,
hogy holnap itt lesz.
Surányi László képviselő: Én a rendőri jelenlétet hiányolom. Amióta a két körzeti megbízott
elment, azóta itt tudják, hogy nincs rendőri jelenlét, és a gengszterek azt csinálnak, amit
akarnak. Itt nincs rendőr, és lehet bármit csinálni. A helyi lakosok most segítenek a
rendőröknek, de nekik erre nincs idejük. Én már egyszer próbáltam létrehozni a polgárőrséget,
de az volt a válasz erre a kezdeményezésre, hogy nincs rá pénz.
Füredi József megbízott: Én  három  éve  vagyok  az  alosztálynál,  és  érzékelem  a
bűncselekmények számát. Egercsehiben mindig is volt bűnözés. Igaz, amióta a két kolléga
elment, mintha fokozódott volna az elkövetések száma. A két kolléga nyugdíjba menetelét
törvény szabályozza, addig nem tudunk tenni semmit. Annyi emberrel, mint ami a
bélapátfalvai csoportnál van, képtelenség ezt a területet átfogni, úgy, hogy minden
napszakban  rendőr  legyen  a  településen.  Ha  a  két  fiú  sorsa  rendeződik,  a  felmentési  idejük
letelik, akkor tudjuk ezt a helyzetet rendezni. Én tettem olyan javaslatot, hogy a két kollégával
beszélek a polgárőrség megalakításáról. 10-15 embernek önként kellene vállalnia, hogy
gépkocsi használattal támogatva, átvenne egy kicsit a teherből, ami most a rendőrségen van.
Ez nem megy hamar, mert a megfelelő emberek kiválasztásához idő kell. Szilvásváradon
nagyon erős csoport van, ott megelőző jelleggel is jól működnek.
Petrány Lajos megbízott: Én nagy örömmel venném, ha valaki megalakítaná a
polgárőrséget. Én örülnék, ha az a személy felhívna, hogy egyeztetni tudjunk. A nagyvisnyói
polgárőrség egy nagyon jól működő szervezet, ajánlom, hogy vegyék fel Kapui Zoltánnal, a
vezetőjükkel a kapcsolatot.
Surányi László képviselő: Én elkezdtem megszervezni, de csak félútig jutottam vele, mert a
polgármesteri hivatal elutasított.
Füredi József meghívott: A polgárőrség megalakításába a polgármesteri hivatal nem szólhat
bele. Ez egy önkéntes dolog, meg kell alakítani, majd a cégbíróságon be kell jegyeztetni, mint
szervezetet.
Surányi László képviselő: Itt a pénz a lényeg, ingyen senki sem dolgozik.
Füredi József meghívott: Ezért anyagi juttatás senkinek nem jár.
Petrány Lajos meghívott: Anyagi ellenszolgáltatás fejében Amerikában működik, a seriff.
Füredi József meghívott: Ezért támogatás jár, ruha, felszerelés, mobiltelefon stb. A
járőrözésért nem jár fizetés. Bélapátfalvától Hevesaranyosig, tehát ebben a kistérségben sehol
sincs polgárőrség. Ez egy szűz terület. Lehet, hogy ha már két helyen lenne, akkor az már
sokat segítene a közbiztonsági helyzeten.
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Gál István képviselő: Én is a polgárőrséggel kapcsolatban szerettem volna szólni. Már két
hónapja önkéntes alapon járőrözünk éjszaka a településen. Meg is kértek rá a helyi lakosok,
hogy közvetítsem, lenne igény a polgárőrség megalakítására. A többiek engem támogatnak, és
én fel is vállalom ennek a megszervezését. Most már annyian vagyunk, hogy egy hónapban
kétszer kell mennünk csak járőrözni. A szervezéshez kell majd egy kis segítséget kérni, hogy
tényleg legálisan működhessünk.
Füredi József meghívott: Először 15 alkalmas embert kell keresni, aki felvállalja azt, hogy
rendszeresen járőrözzön. Ha ez megvan, akkor tudunk segítséget nyújtani a továbbiakban a
megalakításhoz. Vállalom az oktatást, a felkészítést. Vizsgát kell tenni, és fényképes
igazolvánnyal ellátják önöket.
Gál István képviselő: Pályázati pénzekhez is hozzá lehet jutni.
Füredi József meghívott: Igen, de csak akkor, ha már be van jegyezve a szervezet.
Petrány Lajosmeghívott: Csak először alakuljon már meg.
Gál István képviselő: Igen, én most összehívom és tájékoztatom a többieket.
Kerekes József képviselő: Egercsehiben már működött polgárőrség. Tagjai voltak kb. 110-
en. Nem voltak biztosítva az eszközök, hogy működhessen, pedig nagyon eredményes volt,
mert megszűnt a bűnözés. Van véleményem és kérdésem is ezekhez a dolgokhoz.

„Nincsen apám, se anyám,
se istenem, se hazám,
se bölcsőm, se szemfedőm,
se csókom, se szeretőm.

Harmadnapja nem eszek,
se sokat, se keveset.
Húsz esztendőm hatalom,
húsz esztendőm eladom.

Hogyha nem kell senkinek,
hát az ördög veszi meg.
Tiszta szívvel betörök,
ha kell, embert is ölök.

Elfognak és felkötnek,
áldott földdel elfödnek
s halált hozó fű terem
gyönyörűszép szívemen.”

Kerekes József vagyok, bányász voltam, soha nem voltam a rendőrségen, a bíróságon, a
testvéreim sem. Tőlem nyugodtan fel lehet oszlatni az erőszakszervezeteket. Bélapátfalva -
Pétervására között úgy működik a rendőrség, hogy valamit kellene csinálni. De mindenki fél.
Én sem tudom, hogy a rendőrségtől, vagy ezektől a parazitáktól félnek. Az egész ország így
működik. Ma itt akkora a korrupció és a bürokrácia, hogy a rendőrségnek védelmezni kellene
a személyeket és a vagyoni biztonságot. Konkrét eset velem is történt. Én kertészkedem,
állatot tartok, méhészkedem. A zöldséges kertemben egy szál zöldséget sem hagytak. Nem
csak a zöldségemet vitték el, hanem betörtek az egyik házamba is, és elvitték az összes
kisgépemet. Elbeszéltem a településen, hogy be van kamerázva a házam, erre levágták,
tönkretették a villanyórám. Egerbe kellett mennem intézkednem. Nem tudja az ember, hogy
kitől féljen jobban. Hogy lehet ebben az országban élni? Hol van itt a jogbiztonság? Miért így
működik ez az ország? Mit lehetne itt tenni, hogy tisztességesen lehessen élni ebben az
országban? Fél az ember ezen a környéken.
Füredi József meghívott: Az országos szintről nem tudok mit mondani. Egercsehiről van
most  szó  itt  és  most.  Az  élet  hozta  a  mostani  helyzetet.  Van,  amikor  a  szomszéd  sem
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tanúskodik, hogy ne kelljen bíróságra mennie. Ez össztársadalmi jelenség. Azt nem tudom,
hogy a rendőröktől miért kell félni. Azzal megpróbálunk megbirkózni, hogy ilyen a
közbiztonsági helyzet. Vannak akik abból próbálnak megélni, hogy rabolnak. Ezzel együtt
kell élni, a bűnözés nem fog eltűnni.
Punka Sándor képviselő: A pénteki, szombati estékkel kapcsolatban mondanám, hogy a
helyi fiatalok már nem mernek elmenni szórakozni, mert Tarnaleleszről és Szentdomonkosról
jönnek ide fiatalok szórakozni, akik itt randalíroznak. Ez ellen mit lehetne tenni?
Füredi József meghívott: A hétvégekre megpróbálunk jobban odafigyelni, a polgármesteri
hivatal jogköre, hogy a működési engedélyeket felül lehet vizsgálni. Konkrét oda irányuló
felügyeletre nincs mód, csak visszatérő ellenőrzésre.
Punka Sándor képviselő: Mi nem szeretnénk, ha bezárna. Így is az Ifi üzemeltetését már
vissza akarják adni.
Petrány Lajos meghívott: Ez miben nyilvánul meg? Miért akarják visszaadni az
üzemeltetést.
Punka Sándor képviselő: Megfenyegették a Fortuna söröző üzemeltetőjét.
Petrány Lajosmeghívott: Ilyenkor kell szólni a rendőrségnek.
Punka Sándor képviselő: Nem  fognak  szólni,  mert  nem  mernek.  A  hatóságnak  vannak
szabályai, amiket be kell tartaniuk, nekik pedig nincsenek.
Füredi József meghívott: De mindenki nem dughatja a fejét a homokba.
Punka Sándor képviselő: Én is üzemeltettem sörözőt, tőlem is kértek védelmi pénzt.
Szóltam a rendőrnek, de azt mondta, hogy egyet lecsukhatnak, de vannak még hárman rajta
kívül.
Füredi József meghívott: Hivatalosan csak bejelentés vagy feljelentés alapján tudunk
intézkedni. Más település lakosát nem lehet kirekeszteni innen, csak azért, mert máshol lakik.
Punka Sándor képviselő: Szóval a helybeliek itt nem tudnak szórakozni, inkább elmennek
kocsival máshová. A kocsmában kikérik az italt, de nem fizetik ki. Ez ellen sem tudnak mit
csinálni, a pultos pénzéből vonják le.
Füredi József meghívott: Ha ilyen jellegű probléma van, akkor szóljanak a rendőrnek.
Punka Sándor képviselő: Senki sem mer szólni, ez van az országban is. Ez van
Olaszországban is, ahol a maffia működik.
Tóth Andrásné polgármester: A lakosságnak össze kell fogni, és a rendőrséggel
együttműködve kell dolgozni. A varrodát elkezdték kipakolni, a lakosok látták, és másnap
reggel jöttek be a polgármesteri hivatalba szólni. Akkor rögtön kellett volna szólni a
rendőrségnek. Ez is felelőssége az állampolgárnak. Heteken keresztül folyt a varroda
kipakolása. Nem biztos, hogy csak idegenek voltak, mert pontosan tudták, hogy hová kell
menni.
Surányi László képviselő: Mert nincs rendőr a településen.
Tóth Andrásné polgármester: Reméljük, hogy a polgárőrség megalakul, és majd ők
segítenek ezekben az ügyekben.
Gál István képviselő: Az óvodai betörés és a bekölcei betörés elkövetőiről lehet már valamit
tudni?
Füredi József meghívott: Tudjuk, hogy milyen körből követték el a betörést, de
bizonyítékunk még nincs ellenük. Ha megszüntetésre kerül az ügy, az nem jelenti azt, hogy el
lesz felejtve, más bűncselekmény kapcsán is el lehet fogni az elkövetőket.
Tóth Andrásné polgármester: Ha nincs más észrevétele, kérdése a képviselő-testületnek,
akkor szavazzunk. Aki egyetért az Egri Rendőrkapitányság beszámolójával, kérem kéz
felnyújtással szavazzon.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem és 4 tartózkodás
szavazattal nem fogadja el a rendőrség beszámolóját.
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2. Napirendi pont: Egercsehi Önkormányzat 2007. évi I. félévi költségvetési
gazdálkodásáról beszámoló

Tóth Andrásné polgármester: A következő napirendi pont a 2007. évi I. félévi költségvetési
beszámoló tárgyalása. A beszámolót a tegnapi nap folyamán a Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta. Kérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy tartsa meg a tájékoztatóját a
bizottsági ülésről.
Ficzere Gábor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A 2007. évi költségvetési
beszámolót tegnap tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. Ez az egy napirendi pont volt a bizottsági
ülésen. A Pénzügyi Bizottság nem fogadta el az I. félévi költségvetési beszámolót. Lényegre
törő indokolás nem volt. Egy szóval: úgy rossz, ahogy van.
Grósz Ilona alpolgármester: Megkérem a Pénzügyi Bizottságot, hogy pontról pontra
mondják el, hogy miért nem lett elfogadva a költségvetési beszámoló. Úgy tudom, hogy ha a
bizottság nem fogad el valamit, akkor azt meg kell indokolni.
Tóth Andrásné polgármester: A 2007. évi I. félévi beszámolóval kellett volna foglalkozni,
de ez nem történt meg tegnap.
Kerekes József képviselő, a Pénzügyi Bizottság tagja: Én  sem  szavaztam  meg  a
költségvetési beszámolót. Az egész költségvetést nem szavaztam meg. Dorkó Ottóné
képviselő és én nem szavaztuk meg. Az az igazság, hogy egy képviselőnek az igen, nem és
tartózkodom szavazást nem kell megindokolni. Ezt ne próbálja meg ide felhozni Grósz Ilona
alpolgármester, ez képtelenség. Nincs joga senkinek ahhoz, hogy a képviselőt kérdőre vonja a
szavazatokért. Én azért nem szavaztam meg, mert nem közösségi célokat szolgál, egy szűk
réteg érdekeit szolgálja. Számtalanszor elhangzott már, de nem került jegyzőkönyvbe. A több,
mint 300 millió Ft-ot, amit a település kapott, a település céljaira kell fordítani. Az újtelep, az
alsótelep, a felsőtelep egy fillért sem kapott hosszú éveken keresztül. Meg kell szüntetni ezt a
gyakorlatot. A polgármesteri hivatal elviszi a pénzt. Sokallom a polgármester asszony
fizetését, jutalmát. Habis Lászlónak, Eger város polgármesterének nincs annyi fizetése.
Törvény van a polgármesterek fizetésére. Ebben az országban rengeteg törvényt, határozatot,
jegyzőkönyvet készítettek már. Én öt hónapja nem tudom elérni, hogy megkapjam a
jegyzőkönyveket. Amikor én ide bejövök, tegyék elém az asztalra a jegyzőkönyveket. Mi van
itt ebben az országban?
Tóth Andrásné polgármester: Most a 2007. évi I. félévi költségvetési beszámolót
tárgyaljuk.
Kerekes József képviselő, a Pénzügyi Bizottság tagja: Igen, már elmondtam.
Tóth Andrásné polgármester: Azt tudja valaki, aki képviselőnek jelentkezett, hogy a
költségvetés mit jelent? Itt szakfeladatokat kell teljesíteni. Közvilágítás az újtelepen is van. Ez
Egercsehi működését szolgálja. Nem találkoztam jutalmakkal sem, én egyszer veszem fel a 35
éves jubileumi jutalmamat. Ezt minden köztisztviselő, közalkalmazott felveszi, mert ez jár
mindenkinek. Ha nem fizetődik ki, akkor a munkaügyi bírósághoz lehet fordulni.
Visszautasítom, és most utoljára, hogy engem lejárasson Kerekes József képviselő úr. Az
előző ciklusról itt lévő képviselők tudhatják, hogy nem vettem fel semmit. A költségvetési
beszámolót szakfeladatonként szoktuk véleményezni. Nem mi találjuk ki. A Pénzügyi
Bizottságnak kell indokolnia, de nem személy szerint. A kincstár is meg fogja kérdezni, hogy
miért nem fogadta el a képviselő-testület. Mi ez alapján dolgozunk. Azt kérem, hogy akinek
valamilyen észrevétele van, az tegye meg. Kiosztásra került mindenkinek az ülés előtt
Bélapátfalva Város ellenőrzési jegyzőkönyve, amiben semmilyen elmarasztalást nem lehet
találni. Sajnos félrevezetik az embereket. Nem kaptunk semmilyen 300 millió Ft-ot. Havonta
kapjuk meg a pénzt. A személyi juttatások kifizetése után, ami marad, abból gazdálkodunk,
abból működik az önkormányzat. Felelősen kell dönteni. Meg kell nézni, hogy mennyi pénzt
kap az önkormányzat, és a helyi vállalkozók mennyivel járulnak hozzá az önkormányzat
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működéséhez. Több minden lehetne olyan, amiért együtt kellene dolgozni. A mai nap az
utolsó, amikor elnézem, hogy rágalomhadjárat folyik. Aki nem dolgozik, az nem hibázhat.
Kérem a költségvetési beszámolót felelősségteljesen indokolni.
Grósz Ilona alpolgármester: Én azzal tisztában vagyok, hogy a képviselő kolléga döntését
nem lehet megkérdőjelezni. A Pénzügyi Bizottság eddig nem így véleményezte a beszámolót.
Eddig számszakilag folyt a véleményezés. Mint képviselő megteheted, hogy nem értesz egyet
a költségvetéssel, de mint Pénzügyi Bizottsági tag indokolnod kell.
Dorkó Ottóné képviselő: 20 millió Ft lett elköltve. Elvártam volna, hogy a polgármester
asszony összehívja a képviselő-testületet, és tájékoztat minket, hogy ez, meg az csinálja a
fürdőszobákat. Annyit megérdemelne a képviselő, hogy ne csak szavazóbázis legyen, már
akik azok.
Tóth Andrásné polgármester: A képviselő-testület döntött egy pályázatról, a képviselő-
testület részéről is lehetett volna ez egy felmerülő igény. Az elszámolási kötelezettség a
minisztérium felé van. Nagyon sokan vannak, akik ezeket a munkálatokat levezényelik. A
megnyert pályázatot végre kell hajtani. Aki benne van, az tudja, hogy mennyi munkával jár. A
lakásokat keresni kell, utána kell járni. Az önkormányzat felvállalta, hogy az embereivel ezt
meg tudja csinálni. Ezeket a feladatokat, amiket teljesíteni kell, nem mi találjuk ki, ez benne
van a pályázatban. Itt van bent az ülésen a szociális alprogramvezető, aki kézben tartja az
eseményeket. Kérném a Pénzügyi Bizottságot, hogy a döntését indokolja meg.
Dorkó Ottóné képviselő: Nem a képviselőknek kell összehívni ilyen esetben a rendkívüli
képviselő-testületi ülést.
Kerekes József képviselő, a Pénzügyi Bizottság tagja: Grósz Ilona alpolgármester szólított
meg az előző felszólalásával. Én érdeklődtem a roma programmal kapcsolatban, hogy hívják
össze a Pénzügyi Bizottságot. Felhívtam Ficzere Gábor képviselő urat is, hogy hívja össze a
bizottságot, és beszéljük meg ezt a dolgot. Ficzere Gábor képviselő két mondattal elintézte ezt
a dolgot. Nem tudtam róla, hogy hol vettek házat, mennyi pénzt használtak fel tatarozásra.
Grósz Ilona alpolgármester: Én nem a roma programról beszéltem.
Kerekes József képviselő, a Pénzügyi Bizottság tagja: Hozzá tartozik a beszámolóhoz. Itt
van a képviselő-testületi ülésen Gáspár Pál a helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
képviselője, kérem, hogy tájékoztassa a képviselőket.
Gáspár Pál meghívott: A Csókosi ingatlanokat felszámolják. Házakat vesznek, hogy milyen
áron, az nem ránk tartozik. A házakat felújítják. Nem kötelező helyben maradni, én is
Mikófalvára költözöm majd.
Surányi László képviselő: Ez Egercsehi és Szúcs községek közös pályázata, itt kellene
lennie a pénznek is.
Tóth Andrásné polgármester: A pályázat Egercsehi gesztorsággal működik. Itt van minden
pénz, ide folyik be minden.
Surányi László képviselő: Erről senki nem tud semmit.
Tóth Andrásné polgármester: 41 millió Ft-ról van szó.
Surányi László képviselő: Elég komoly probléma, hogy 50 millió Ft-ról van szó.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Bejött Kerekes József képviselő úr a polgármesteri
hivatalba, hogy hívjam össze a Pénzügyi Bizottságot. Tájékoztattam, hogy erre a bizottság
elnöke jogosult, a napirend megjelölésével. Kerekes József képviselő úrnak a napirendre
javaslata nem volt. Minderről Ficzere Gábor képviselő urat tájékoztattam.
Kerekes József képviselő, a Pénzügyi Bizottság tagja: Hogy nem nyílik meg a föld maga
alatt.
Tóth Andrásné polgármester: Ismerteti  a  beszámoló  pénzügyi  összegeit.  A  támogatást  a
bérekre, anyagköltségre, szakképzésre, lakásvásárlásra adták. 25 millió Ft-ból 15 db ingatlant
kell vásárolni.
Surányi László képviselő: Én kiszámoltam. Kontárokkal csináltatjátok a házakat.
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Tóth Andrásné polgármester: 1,6 millió Ft jut egy lakásra a 25 millió Ft-ból.
Surányi László képviselő: Nekem azt mondtad, hogy 1,5 millió Ft van egy lakásra.
Tóth Andrásné polgármester: Pontosan 1,6 millió Ft jut. A roma családokkal
együttműködési megállapodás van kötve, ami alapján be kell segíteniük a munkálatokba.
Mindenki tudja, aki újított fel lakásokat, hogy mennyibe kerül.
Surányi László képviselő: Az önkormányzat dolgozói hatalmas munkát végeznek, ezt ki
fogja megfizetni. A Mazda hordja az anyagokat.
Tóth Andrásné polgármester: Az benne van a programban. A közmunkásokat tudjuk
biztosítani, benne van a pályázatban. Ezek a pénzek fillérre el vannak számolva.
Surányi László képviselő: A számlákból kérek egy példányt. Ezt most megkövetelem, mert a
háziorvostól is megköveteltük.
Kerekes József képviselő, a Pénzügyi Bizottság tagja: Én is kérek egy példányt.
Tóth Andrásné polgármester: Ezeket nem lehet lemásolni, ezek a pályázat elszámolásának
a részét képezik.
Surányi László képviselő: Ezekhez jogunk van. Miért foglalkoztatod Ficzere Gábor
képviselő urat?
Tóth Andrásné polgármester: Mert meg tudja csinálni a munkákat.
Surányi László képviselő: Azt sem tudod, hogy néz ki a temető. Ne csinálj olyan dolgokat,
amik nem törvényesek.
Tóth Andrásné polgármester: Itt minden törvényesen működik. Az emberek nincsenek
megelégedve azzal, ami itt történik a képviselő-testület ülésén.
Surányi László képviselő: Úgy kell csinálni a dolgokat, hogy jó legyen.
Dorkó Ottóné képviselő: Ha kontárok végzik ezeket a munkákat, akkor ki vállalja érte a
felelősséget.
Tóth Andrásné polgármester: Mi vállaljuk. Attól nagyobb kontárok nem kellenek, mint
amilyenek az óvodát felépítették.
Surányi László képviselő: Kinek a hibája? Elkezdted az utánajárást, és az is félbemaradt.
Akkor még garancia volt az óvodára, meg lehetett volna csinálni.
Tóth Andrásné polgármester: Az a probléma, hogy a hibák most jönnek ki. A felelősséget
mi vállaljuk.
Surányi László képviselő: Ez a baj. Gáspár Pál a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
képviselője mondta, hogy papírcsempét vettek a vásárolt házba, ami nem megfelelő.
Tóth Andrásné polgármester: Én megkérem Gáspár Pált, hogy tájékoztassa a képviselő-
testületet, hogy milyen kopás állóságú csempe lett vásárolva. A csempének a színével volt
probléma, nem a minőségével.
Surányi László képviselő: Neki kellene eldöntenie, hogy milyen színű legyen a
fürdőszobája.
Tóth Andrásné polgármester: A program kezdetétől fogva arról volt szó, hogy fürdőszobás
házakat kell vásárolnunk, és ahol nincs kialakítva, leburkolva, az megcsináljuk. Arról nem
volt szó, hogy ők szabják meg, hogy milyen színűnek kell lenni a csempének.
Surányi László képviselő: Én szakember vagyok. Húsz évig külföldön dolgoztam az
építőiparban.
Tóth Andrásné polgármester: Amit az önkormányzat újított fel, az még mindig működik.
Surányi László képviselő: Azért néz ki úgy az iskola.
Tóth Andrásné polgármester: Az húsz év alatt ment tönkre, nem most. Négy év alatt nem
lehet az egész önkormányzatot felújítani. Régebben az állami támogatás több volt, sokkal
jobban tudtunk belőle gazdálkodni. Úgy érzem, hogy a szűkös támogatásból még most is
nagyon jól gazdálkodunk.
Surányi László képviselő: Így nem működhet a dolog, ennyi pénzről nekünk jogunk van
tudni.
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Tóth Andrásné polgármester: Ez a pénz nem egyszerre jelenik meg az önkormányzatnál,
hanem apránként.
Surányi László képviselő: Ha itt szerepel, akkor tudnunk kell róla. Ha mi nem hozzuk fel,
akkor nem is derül ki.
Ficzere Gábor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Biztos én rossz képviselő vagyok,
de engem nem állítanak meg az utcán az emberek. Nem értem a képviselő-testület
felháborodását. Ez a roma program az állam által támogatott dolog, itt az önkormányzatnál
csak átfut. Nekünk a képviselő-testületi ülésre kell felkészülni. A Pénzügyi Bizottsági ülésen
is ez volt a fő téma. Az volt a gond, hogy júliusban nem volt képviselő-testületi ülés. Semmi
értelme erről a témáról beszélni. Csak akkor halad előre Egercsehi, ha egy dolgot akarunk.
Nekem bőven elég az, hogy eljövök ide, nem mással sutyorgok. Az is elhangzott, hogy valaki
nem vesz részt pár képviselő-testületi ülésen, és nem tud a roma programról semmit. Itt,
ebben a képviselő-testületben nagyon sok hozzáértő ember van. Azt hiszik, hogy itt az
önkormányzatnál elcsalják a pénzt. Ez nevetséges.
Tóth Andrásné polgármester: Amikor Ózdról ide költözött az a rengeteg ember, akkor
felelősségre tudták vonni a polgármesteri hivatalt. Most viszont, amikor az a cél, hogy
elköltöztessük őket, már ez a probléma.
Gáspár Pál meghívott: Akkor 38 fő költözött be.
Tóth Andrásné polgármester: Igen, és Surányi László, mint helyi lakos jött be hozzám,
hogy intézkedjünk.
Surányi László képviselő: Az állampolgársági kötelességem volt.
Tóth Andrásné polgármester: Mi ezt a programot bevállaltuk, és tisztességesen
megcsináljuk. Június 28-ig kellett elszámolni 10 millió Ft-tal, és utána kaptuk a következő 10
millió Ft-ot. Összesen négy részletben fogjuk megkapni a pénzt, amivel el kell tudnunk
számolni. Ha nem tudunk, akkor vissza kell fizetni. Erről közjegyzői okirat is készült.
Surányi László képviselő: Nem kell a polgármester asszonynak védekeznie.
Tóth Andrásné polgármester: Én nem védekezem, csak tájékoztattam a képviselő-testületet.
Surányi László képviselő: Nekünk ez az igényünk, hogy mindenről tudjunk. Ha mi ezt nem
forszírozzuk, akkor ki tudja, hogy mikor kerül majd szóba.
Tóth Andrásné polgármester: Én  már  korábban,  napirenden  kívül  tájékoztattam  a
képviselő-testületet. Én vagyok az egész roma programért a felelős, mert én írtam alá a
szerződést a minisztériummal. Ezért nem engedem szétzúzni ezt a programot.
Dorkó Ottóné képviselő: A képviselő-testület ülésén kiosztott tájékoztató szerint 831.537 Ft
a felújított házakon az anyagköltség. Az lenne a kérdésem, hogy a munkadíj mennyi?
Tóth Andrásné polgármester: A felújításokon nincs munkadíj.
Dorkó Ottóné képviselő: Tegnap azt a tájékoztatást kaptam, hogy az önkormányzat fizeti a
munkadíjat.
Tóth Andrásné polgármester: Igen, mert az emberek minimálbérrel vannak felvéve, és ők
segítenek a felújításokban.
Surányi László képviselő: A temetőt pedig nem csinálja Ficzere Gábor képviselő úr. El lett
vonva a temetőtől a pénz a költségvetésben.
Tóth Andrásné polgármester: Nem lett elvonva, ott van a beszámolóban, hogy mennyi van
rá tervezve, és mennyi lett belőle fél év alatt teljesítve.
Surányi László képviselő: 300.000 Ft-ot szavazott meg a képviselő-testület a temető
felújítására.
Tóth Andrásné polgármester: Ez az összeg nem jelenik meg külön, benne van a temető
fenntartási költségeiben.
Surányi László képviselő: Az újtelep útjaira nem lett költve egy fillér sem.
Tóth Andrásné polgármester: Két  ember  lett  felvéve  arra,  hogy  az  újtelepen  a  fontos
dolgokat elvégezze.
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Surányi László képviselő: Hol van az a két ember.
Tóth Andrásné polgármester: 2007. augusztus 31-ig az újtelepre vannak helyezve.
Dorkó Ottóné képviselő: Ki mondta, hogy azt a két embert képviselő irányítsa.
Tóth Andrásné polgármester: Itt lett megbeszélve a képviselő-testületi ülésen.
Ficzere Gábor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Arról volt szó, hogy két ember lesz
az újtelepen, és ott majd megmondják nekik, hogy milyen munkákat kell elvégezniük.
Surányi László képviselő: Ha van az újtelepre ember osztva, akkor rögtön elviszik onnan.
Dorkó Ottóné képviselő: A Csákány út és a Május 1. út közötti árkot ki kell takarítani.
Tóth Andrásné polgármester: Ott van a két ember, meg kell nekik mondani, hogy csinálják
meg.
Kerekes József képviselő, a Pénzügyi Bizottság tagja: Én vállaltam, hogy irányítom azt a
két embert. Jutalomra is fel lehetne őket terjeszteni. Az árkokat takarították. Én elmentem
hozzájuk, és minden nap megnéztem, hogy milyen munkát végeznek. A Gáspár Pál fia nem
volt ott, nekem nem szólt, hogy miért megy el.
Tóth Andrásné polgármester: Nekem szólt, hivatalos ügyet kellett neki intéznie.
Surányi László képviselő: Én Sulyok Zsolttal végigmentem az újtelepen egy fél nap alatt. A
munkások el is kezdték a munkákat, de másnap már máshol dolgoztak. Gál István képviselő
úrral megbeszéltük, hogy a Csákány útra hoznak majd zúzott követ. Azóta is várjuk a követ.
Tóth Andrásné polgármester: Kő van, csak fuvart nehéz keríteni, mert nagyon sok a díja.
Ficzere Gábor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Ez megint rizsa duma. Én mondtam
a polgármester asszonynak, hogy egy kocsi kő kell a Rákóczi útra, és meg is szerveztem az
egész fuvart.
Surányi László képviselő: Ficzere Gábor képviselő úr mikor ment el ezt intézni? Ő az
önkormányzatnál temetőgondnok főállásban. Először a dolgát végezze el, aztán intézze az
ügyeit.
Tóth Andrásné polgármester: Ezt a vitát most zárjuk le, és térjünk vissza a költségvetési
beszámolóra, mert még mindig azt tárgyaljuk.
Gál István képviselő: Nem tudom, hogy a Pénzügyi Bizottságnak miért nincs hozzászólása
és véleménye a költségvetési beszámolóhoz. A bevételi oldalon a helyi adók és a saját
bevételek borzasztóan kevesek. Nem tudom, hogy a kommunális adóból és a gépjármű adóból
miért nem folyik be jobban a pénz. Az iparűzési adó elég jól teljesített. Az intézményi
működésnél is nagyon kevés a bevétel. A saját bevétel borzasztóan kevés. Az építésügyi
társulás is nagyon rosszul van teljesítve. A település vízellátásánál szereplő összeg miért ilyen
kevés? A háziorvosi ellátás 70 %-os, és a fogorvosnál is elég magas. A rendszeres szociális
juttatás is elég magas.
Tóth Andrásné polgármester: Van egy előterjesztés a képviselő-testület felé, ahol mi is
ugyan ezeket észrevételeztük. Az adóknak be kellene folyni, de ez nem fog bejönni, mert mi
visszük magunkkal a két csődeljárásos vállalkozást. Az iparűzési adót és az építmény adót
nem fizetik be. A Heves Megyei Vízmű vállalat fizet nekünk egy két millió Ft-os bérleti díjat,
amit mi hálózatfejlesztés és karbantartás címén visszafizetünk nekik. Mivel mi részvényesek
vagyunk a Vízmű Zrt-nél, át kell adni nekik egy bizonyos összeget. Ez olyan, mintha itt sem
lenne.
Nagy Mátyásné meghívott: Sajnos a közkutak vízdíja nagyon magas.
Tóth Andrásné polgármester: Igen, ez is benne van a beszámolóban. A háziorvos egy fillért
sem hajlandó fizetni. Ezzel kapcsolatban bírósági végrehajtást kell ellene indítani. A
társulással kapcsolatban más önkormányzatok is ugyan úgy állnak, mint mi. Mi sem adunk át
pénzt, mert a normatívát tőlünk vonják le, ezért ők sem utalnak. Bérhitelből élnek a többi
önkormányzatok is. Remélem, hogy ezek a pénzek az év végére befolynak. A háziorvosi
ellátásban nem is remélem, hogy befolyik valami pénz, pedig a szerződésben az van, hogy
hozzá kell járulnia a fenntartási költségekhez.
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Az előterjesztésben benne van minden. A bérlakások nincsenek kiadva, abból nincs bevétel. A
fonyódligeti üdülőnél a bevétel majd csak a három negyedéves beszámolónál fog jelentkezni.
A folyószámlahitel emelés is itt van, ez göngyölítve jelenik meg. Az önkormányzati
igazgatási tevékenység szakfeladaton jelenik meg a roma pályázati pénz, mert ennek nincs
külön szakfeladata. A rendszeres szociális juttatások pl.: a lakásfenntartási támogatás, a
rendszeres szociális segély stb. ezek törvény alapján megállapított juttatások. Ezeknek a
megállapítása átkerült jegyzői hatáskörbe. Ha valaki megfelel a törvény általi előírásoknak, és
kérelmezi akkor kötelezően adni kell neki. Ennek fizetjük mi a 10 %-át. A szociális
juttatásoknál minden szerepel, amit a lakosság megkap. Ez a beszámoló már a kincstárnak
bement, mert ez alapján kapjuk a normatívát.
Grósz Ilona alpolgármester: Az önkormányzat igazgatási tevékenység miért ennyi?
Tóth Andrásné polgármester: Most mondtam el, hogy a külön szakfeladattal rendelkező
feladatok is itt vannak.
Nagy Mátyásné meghívott: Ha  a  folyószámla  hitelt  nem  számítjuk  bele,  akkor  52  %-os  a
teljesítés.
Gál István képviselő: A sportnál még nincs benne az, hogy a bajnokság most kezdődött.
Tóth Andrásné polgármester: Nincs, mert azt július 30-ig kellett intézni. A Kisebbségi
Cigány Önkormányzat pénze sincs benne, mert az augusztus 20-i ünnepségre vettek fel pénzt,
és ezzel ők is elköltötték a költségvetésben szereplő összegkeret felét.
Gál István képviselő: Az állategészségügynél szerepel az oltás költsége?
Nagy Mátyásné meghívott: Nem, mi csak az embert biztosítjuk hozzá, az egészet az
állatorvos intézi.
Surányi László képviselő: A kommunális adót a vállalkozóknak is megszavazta a képviselő-
testület. Miért nem lett még kiküldve?
Tóth Andrásné polgármester: Majd szólok a kolléganőnek, és kiküldjük.
Surányi László képviselő: A súlyadóról sokan nem kaptak határozatot, hogy mennyit kell
fizetni. Nem kell az önkormányzatnak a pénz? Egyes dolgokat képtelenek vagyunk behajtani.
Több embertől hallottam, hogy nem kaptak határozatot.
Tóth Andrásné polgármester: Ennek is holnap tudok utána nézni.
Surányi László képviselő: Ez már két éve így megy. Itt valami nem stimmel. Ez nem kevés
pénz. Temetési segélyre fél év alatt 180.000 Ft-ot fizettünk ki?
Tóth Andrásné polgármester: Igen.
Surányi László képviselő: Ennyien haltak meg?
Tóth Andrásné polgármester: Sajnos igen.
Surányi László képviselő: 6.000 Ft még a temetési segély?
Tóth Andrásné polgármester: Nem, 15.000 Ft a temetési segély, már rég felemeltük. Csak
az veheti igénybe, aki helyi lakos.
Gál István képviselő: Tehát ha valaki máshol halt meg, de a temettető itt lakik, akkor itt
veszi fel a temetési segélyt?
Tóth Andrásné polgármester: Igen, a temettető lakóhelye szerinti önkormányzat fizeti ki a
temetési segélyt. A 2007. évi költségvetési rendelet előirányzat módosítást kell megszavazni,
az állami támogatások befutásának rendjében. Ez abból ered, hogy van, amit nem tudunk
előre tervezni. Aki egyetért az Egercsehi Önkormányzat 2007. évi költségvetési előirányzat
módosítással kérem kéz felnyújtással szavazzon.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 5 nem szavazattal nem
fogadja el a 2007. évi költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet módosítását.
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Tóth Andrásné polgármester: Nem értem, hogy ebben mi az érthetetlen. Aki egyetért az
Egercsehi Önkormányzat 2007. évi I. félévi költségvetési beszámolójával, kérem kéz
felnyújtással szavazzon.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 5 nem szavazattal nem
fogadja el a 2007. évi I. félévi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót.

Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Ilyen nincs, hogy nem fogadja el a képviselő-testület a
költségvetési beszámolót, és nem is indokolja, hogy miért nem fogadja el azt. Erről
tájékoztatni kell a Magyar Államkincstárt is. Így most a normatíva folyósításával, a
bérkifizetéssel is gond lehet, nem csak itt Egercsehiben, hanem az egész közoktatási
mikrotérségben. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az előbbi szavazások során nem lett
elfogadva jegyzőkönyv hitelesítőnek Kerekes József képviselő, és nem lett elfogadva a
rendőrség beszámolója sem, utóbbi indok nélkül. A javaslatok elfogadásához 6 igen szavazat
szükséges.
Kerekes József képviselő, a Pénzügyi Bizottság tagja: A jegyzőkönyv hitelesítő el lett
fogadva, mert 5 igen szavazatot kaptam.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A jegyzőkönyv hitelesítő elfogadásához 6 igen
szavazat szükséges.
Tóth Andrásné polgármester: A rendőrség már levonta a megfelelő konzekvenciát. A
lakosság jár így a legrosszabbul, mert a segélykifizetés sem lesz így megoldva, ami az
emberek megélhetését veszélyezteti. A képviselő-testületet a költségvetési beszámoló nem
érdekli, mert nem volt egy konkrét hozzászólás sem. El kell majd azt is dönteni akkor, hogy
hová viszik majd el az óvodásokat és az iskolásokat.
Surányi László képviselő: Mi nem játszunk, itt a településen semmi látszatja sincs annak,
hogy valami épül. Még azt a kis pénzt is elvetted. Ezt a lakosok is meg fogják érteni, hogy itt
valami most elindul. Az újtelepen én akartam valamit csinálni, és nem volt rá emberem. A
szemetet több mint egy évig nem vitetted el. Szégyen gyalázat, hogy egy képviselőnek kell
kifizetni azt, hogy a szemetet elvigyék.
Tóth Andrásné polgármester: Itt úgy érzem nem erről van most szó. Itt most három ember
van kinézve, akik együtt tudnak dolgozni. Itt nincs semmilyen húsos fazék, örülünk, hogy
olyan dolgokat meg tudunk csinálni, amik elkészülnek. Ránk küldik az ÁNTSZ-t. Mi azt is
megcsináljuk, amit ők hiányosságnak felírnak. Ebből a finanszírozásból legény legyen a
talpán, aki tudja működtetni az önkormányzatot.
Surányi László képviselő: Ha valaki nem tudja a munkásokat kontrollálni, akkor itt nem lesz
semmi. Kerekes József az előző képviselő-testületi ülésen megmondta, hogy itt nincsenek a
közhasznúak rendesen alkalmazva. Morvai László mondta, hogy a sportöltözőtől hat embert
küldtek el, mert nem tudtak ott dolgozni, mert nem volt mit.
Tóth Andrásné polgármester: Indult a bajnokság, azért voltak ott többen. Amikor befejezték
a munkát akkor mentek el onnan. A vezetékes ivóvizet is bevezettettük, mert kútról
szivattyúval ment a víz a sportöltözőbe. Amikor elromlott a szivattyú, akkor szembesültem
vele. Én azt hittem, hogy a sportöltöző rá van csatlakoztatva az ivóvíz hálózatra. Ebből
komoly probléma lehetett volna, mert ha valaki valamilyen fertőzést szerez, azért én nem
vállalhatom a felelősséget. Ezért is voltak ott az emberek.
Surányi László képviselő: Erről miért nem tud a képviselő-testület?
Tóth Andrásné polgármester: Azért, mert ez az egész vízbekötési ügy egy hét alatt zajlott
le.
Surányi László képviselő: Ez óriási költséggel fog járni. A vezetékes hálózatról nem lehet a
pályát locsolni.
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Tóth Andrásné polgármester: Nem is erről lesz majd locsolva a pálya, mert azt lehet a
kútról is locsolni. A sportolók a tornateremben isznak, dohányoznak. Szeleczkiné mondta,
hogy oda nem mehetnek be többet, mert borzalmas állapotokat hagytak maguk után.
Surányi László képviselő: Azért vagy polgármester, ezért kapod a fizetést, hogy ezt elintézd.
Ötünk szerint itt a településen nincs semmilyen előrehaladás.
Gál István képviselő: Én tiszteletben tartom a képviselő társaim megnyilvánulásait,
szavazását. De azt el tudom ítélni, aki azt mondja, hogy nem érdekli, hogy ki kap fizetést,
mert nekem a postás hozza a pénzt.
Grósz Ilona alpolgármester: Az én magánvéleményem az, hogy két dolgot kell
szétválasztani, azt, hogy mi történt meg, és azt, hogy mi nem történt meg. Az, hogy mi történt
meg, az egy teljesítési dolog. A kettőt mindenféleképpen külön kell kezelni. Ha itt leállítják a
pénzt, akkor sok család megélhetése kerül veszélybe. Ezt mi nem tehetjük meg. Remélem,
hogy amikor dönt valaki, azt felelősségteljesen teszi meg.
Surányi László képviselő: Mi felelősséggel döntünk. Úgy látom, hogy Grósz Ilona
alpolgármester asszony ki akar oktatni.
Grósz Ilona alpolgármester: Én azt mondtam, hogy ez az én magánvéleményem. Megkérem
Surányi László képviselő urat, hogy ne ordítson velem.
Surányi László képviselő: Én nem ordítok, nekem ilyen a hangsúlyom.
Dorkó Ottóné képviselő: Ilyen szorult helyzetben van az önkormányzat, és a főállás mellett
még másodállásban is vannak emberek. Lépjünk tovább, és térjünk rá a második napirendi
pontra.
Surányi László képviselő: Itt  nem  a  pénzről  van  szó.  Itt  nincs  előrehaladás,  ez  nem  a
polgármester asszony hibája, de ő viszi tovább az előző irányvonalat.
Tóth Andrásné polgármester: Surányi László képviselő úr nem tudja azt, hogy milyen
kevés pénzből kell gazdálkodni. Az önkormányzat rossz hírnevét kelti folyamatosan. A
Pénzügyi Bizottságban volt olyan képviselő, aki el sem olvasta a beszámolót.
Dorkó Ottóné képviselő: Én is úgy éreztem, hogy valaki nem olvasta el a beszámolót.
Tóth Andrásné polgármester: Én örülök neki, hogy az önkormányzat ilyen nehéz
körülmények között is jól működik.
Surányi László képviselő: Mi azt szeretnénk, hogy ha mennének a dolgok.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Veszélybe kerülnek a folyamatban lévő pályázatok is,
ha nem fogadják el a beszámolót.
Ficzere Gábor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Borzasztóan szégyellem magam.
Mélységesen meg vagyok rendülve. Bebizonyosodott, hogy vannak emberek, akikben mindig
csalódik az ember. Remélem, hogy ezt látják az emberek. Amikor esküt tettem, nem
gondoltam, hogy ide fogunk jutni. Én senkinek a beszédébe nem vágok bele.
Surányi László képviselő: Mit csodálkozik Ficzere Gábor képviselő úr? Ne oktasson ki, mert
még túl fiatal.
Ficzere Gábor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Ahhoz, hogy valaki képviselőként
felelősségteljesen döntsön, át kell gondolnia a dolgokat.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Én annyit mondanék, hogy engem annyi
félretájékoztatás ért az önkormányzatnál, hogy bizalmatlanságot nyújtok be a polgármester
asszony és a körjegyző asszony iránt, és nem fogok semmit megszavazni. Az interneten sok
mindennek utána tudok nézni. Nem értem, hogy piti dolgokban miért kell félretájékoztatni.
Dorkó Ottóné képviselő: Csatlakozom Argyelánné Józsa Györgyi képviselő asszonyhoz.
Kerekes József képviselő, a Pénzügyi Bizottság tagja: Tisztelt képviselő-testület. A
jegyzőkönyvek köszönő viszonyban sincsenek azzal, amit mi itt tárgyalunk. Az sem derül ki
belőle, hogy mi volt a zárt ülésen. Én nem írtam alá a jegyzőkönyvet, és ráírtam, hogy miért
nem írtam alá. Itt van egy körjegyző, akinek a jogi dolgokkal tisztában kell lennie, és ő
meghamisítja a jegyzőkönyveket. Minek ülésezünk mi itt? Miért vagyunk mi itt? Mi jogon
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vagyunk mi itt? Az sincs benne a jegyzőkönyvekben, hogy miért ült össze a képviselő-
testület. Így, hogy lehet tisztességesen dolgozni? Elszállt már az összes bizalom. Öt hónapja
nem kapom meg a képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyveket, pedig megszavazta a
képviselő-testület. Azt is megszavazta a képviselő-testület, hogy a könyvtárban is el kell
helyezni egy példányt. Abban is biztos vagyok, hogy most jelenleg öten vagyunk, de többen
leszünk.
Tóth Andrásné polgármester: Itt nincs senki megtévesztve. A körjegyző nem hamisítja meg
a jegyzőkönyveket. Beszéltem a Közigazgatási Hivatal Törvényességi Osztályával, ők azt a
tájékoztatást adták, hogy ha a képviselő kéri a jegyzőkönyvet, konkrét ügyre vonatkozóan
lehet neki másolatot adni, és ezért díjat lehet felszámolni. A zárt ülésről készült
jegyzőkönyveket nem lehet kiadni, azokba csak itt a Polgármesteri Hivatalban lehet
betekinteni. Azért van a jegyzőkönyvvezető, hogy majdnem szó szerinti jegyzőkönyvek
készüljenek. Nem kötelező szó szerinti jegyzőkönyvet készíteni. Úgy látom, hogy itt az
önkormányzat működő képtelensége a tét. Komolytalan volt a Pénzügyi Bizottság ülése is.

Szünet.

Tóth Andrásné polgármester: Mivel az I. félévi beszámoló nem lett megszavazva, név
szerinti szavazást rendelek el. Aki egyetért a 2007. évi I. féléves beszámoló név szerinti újbóli
szavazásával, kérem kézfelnyújtással szavazzon.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal elfogadja, hogy
a 2007. évi I. félévi költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóról újra szavaz, név
szerint.

Gál István képviselő: Igen.
Grósz Ilona alpolgármester: Igen.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Nem.
Dorkó Ottóné képviselő: Nem.
Surányi László képviselő: Nem.
Kerekes József képviselő, a Pénzügyi Bizottság tagja : Nem.
Punka Sándor képviselő, a Pénzügyi Bizottság tagja: Nem.
Ficzere Gábor képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Igen.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Igen.
Tóth Andrásné polgármester: Igen.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az újra szavazás, a név szerinti
szavazás során 5 igen és 5 nem szavazattal nem fogadja el a 2007. évi I. félévi
költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolót.

3. Napirendi pont: Beszámoló Egercsehi-Szúcs Községek Körjegyzősége 2006. évi
munkájáról

Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A kiküldött anyaggal kapcsolatban van- e valakinek
kérdése? Egercsehi és Szúcs adatai külön vannak feltüntetve a beszámolóban, mindkét
településen működik polgármesteri hivatal. Ugyan ezt a beszámolót fogja tárgyalni a szúcsi
képviselő-testület is.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Hány lakos kapott arra felszólítást, hogy a háza előtti
területet tartsa rendben, az árokból szedje ki a gazt?
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Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Küldtünk ki felszólításokat, pontosan nem tudom
megmondani, hogy hányat. A helyi kábeltelevízióban is felhívtuk a lakosság figyelmét erre a
feladatra.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Konkrét személyeknek hány felszólítás ment ki?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Nem tudom megmondani pontosan hány személy
kapott felszólítást, pár esetben történt intézkedés.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A  Heves  Megyei  Vízmű Zrt.  kapott  felszólítást  a
szennyvíztelep környékén tapasztalható bűz miatt? Az egy-két felszólítást én keveslem,
sokkal többet tartanék indokoltnak. Bírság lett kiszabva?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Bírság nem lett kiszabva az elhanyagolt ingatlanok
esetében. A Heves Megyei Vízmű Zrt.-nek többször is szólt a polgármester asszony, írásban
és szóban is, hogy szüntessék meg a bűzt a szennyvíztisztító telep környékén.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Én sokkal több felszólítást szeretnék.
Dorkó Ottóné képviselő: A lakóknak az ingatlan előtt melyik részt kell rendben tartani?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Az útpadkáig terjedő részt, az árkot, a járdát. Télen sík
mentesíteni kell a járdát.
Punka Sándor képviselő: Akik nem fizették be a kommunális adót, azok fel lettek szólítva?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A kommunális adóból várhatóan a második félévben
fog több befolyni, a letiltások miatt.
Punka Sándor képviselő: Én a 2006. évit kérdezem.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Igen, fel lettek szólítva. A felszólításban az esetleges
régebbi hátralékok is benne vannak, mert arra figyelni kell, hogy a hátralék el ne évüljön.
Akinek nincs jövedelme, attól nem lehet letiltani az adótartozást, az ingatlanra csak akkor
lehet ráterhelni a hátralékot, hogy ha az már elérte a 100.000 Ft-ot.
Surányi László képviselő: Miért nem kaptunk még csekket, mi vállalkozók a
szemétszállítással és a szeméttelep túratásával kapcsolatban, hiszen a képviselő-testület
döntött erről.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Köszönöm  az  észrevételt,  ki  lesz  küldve  a
vállalkozóknak az értesítés a képviselő-testület döntéséről és a csekk is.
Surányi László képviselő: Én már régóta várom. Most itt vagyok, most szólok, mert ezért
nem jövök be külön a polgármesteri hivatalba.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A vállalkozóktól viszont nem lehet letiltani ezt a
szemétkezeléssel kapcsolatos hozzájárulást, ha nem fizetik meg.
Surányi László képviselő: Nem is lesz olyan, hogy le kelljen tiltani.
Dorkó Ottóné képviselő: Három fő jár a beszámoló szerint mérlegképes könyvelői
tanfolyamara. Kik ezek?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Egercsehiből Nagy Mátyásné, Martonné Sinkó Judit,
Szúcsról Juhászné Köles Mária.
Dorkó Ottóné képviselő: Lakik a településen olyan személy, akinek megvan a mérlegképes
könyvelői vizsgája. Miért kell valakit beiskolázni, amikor van alkalmas személy?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Nem tudom, hogy kiről van szó. Martonné Sinkó Judit
az Általános Iskolából lett létszám leépítve, átszervezéssel került a polgármesteri hivatalhoz.
Dorkó Ottóné képviselő: Ha jól tudom, az olyan személyek után, akinek megszűnik a
munkahelye leépítés miatt, azok után vissza lehet igényelni a pénzt.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Nem a teljes összeget lehet visszaigényelni, hanem
csak egy részét.
Dorkó Ottóné képviselő: Szőkéné  Pál  Mariannt  is  kitaníttatta  az  önkormányzat.  Le  lett
építve, most pedig van üres státusz.
Tóth Andrásné polgármester: A munkáknak folyni kell, ezért lett felvéve Martonné.
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Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A feladatokat el kell látni, a számadatok a
beszámolóban azt hiszem magukért beszélnek.
Tóth Andrásné polgármester: Hamarosan hatályba fog lépni az a köztisztviselői törvény,
amely a polgármesteri hivatalok létszámát a lakosságszámhoz fogja igazítani, és nálunk ez a
létszám valószínűleg nőni fog. A szabadságolásokat is nézni kell, mert nálunk nem nagyon
lettek kivéve. Aki egyetért az Egercsehi-Szúcs Községek Körjegyzőségének 2006. évi
beszámolójával, kérem kézfelnyújtással szavazzon.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 4 nem és 1 tartózkodik
szavazattal nem fogadja el a körjegyzőség beszámolóját.

Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Kérdi, hogy miért nem fogadja el a képviselő-testület a
körjegyzőség beszámolóját.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A körjegyző elleni bizalmatlansága miatt szavazott
nemmel.
Tóth Andrásné polgármester: Úgy látszik most semmit sem szavaz meg a képviselő-
testület.

4. Napirendi pont: A képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzata

Tóth Andrásné polgármester: Az önkormányzat SZMSZ módosítását minden képviselő
megkapta. Alapvető dolgok változtak benne, a képviselő-testület névsora, a Polgármesteri
Hivatal ügyfélfogadási rendje, hatáskörök stb. Ennek megfelelően kell frissíteni.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Változott a közigazgatási hivatal megnevezése,
megalakult a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, és az SZMSZ-ben nem voltak benne a
nemzeti és etnikai kisebbségekről szóló törvény ezzel kapcsolatos rendelkezései.
Tóth Andrásné polgármester: A szociális törvénynek megfelelően változott a Szociális
Bizottság hatásköre.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Az SZMSZ 84. és 86. §-aiban mik változtak?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A 84. § arról rendelkezett, hogy társadalmi
megbízatású alpolgármestert lehet választani. Alpolgármestert kötelező választani, nem
lehetőség. A 86. §-ból pedig el lett hagyva az a rész, hogy a polgármester egyetértése milyen
körjegyzői munkáltatói intézkedéshez szükséges, mert ez felesleges ismétlés, benne van az
önkormányzati törvényben.
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért az Egercsehi Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatának a módosításával kérem, kézfelnyújtással szavazzon.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 2 nem és 3 tartózkodás
szavazattal nem fogadja el a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendelet módosítását.

5. Napirendi pont: Egyéb ügyek, indítványok

Tóth Andrásné polgármester: A településeknek gondoskodni kell a települési
szilárdhulladék elszállításáról. Nagyvisnyó és Szilvásvárad községek csatlakozni szeretnének
a sajókazai hulladéklerakóhoz. Kérem a képviselő-testületet, hogy mivel ez minket nem érint,
ne akadályozzuk őket, hagyjuk jóvá a Bélapátfalva Többcélú Kistérségi Társulás társulási
megállapodásának ilyen irányú módosítását. Aki egyetért azzal, hogy Nagyvisnyó és
Szilvásvárad községek a sajókazai hulladéklerakóhoz csatlakozzanak, kérem kézfelnyújtással
szavazzon.
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Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 3 nem és 2 tartózkodás
szavazattal nem fogadja el a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás társulási
megállapodásának módosítását.

Tóth Andrásné polgármester: A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra minden évben
pályázott az önkormányzat. Hátrányos helyzetben lévő tanulókat lehet vele támogatni. Aki
egyetért azzal, hogy az önkormányzat csatlakozzon a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz
kérem kézfelnyújtással szavazzon.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 3 tartózkodás szavazattal
az alábbi határozatot hozza.

Egercsehi Önkormányzat 52/2007. (VIII. 28.) határozata
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008.

1. Egercsehi Önkormányzat a jogszabályoknak megfelelően kifejezett és
visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi fordulójához.
Az önkormányzat kijelenti, hogy a felsőoktatási hallgatók számára, valamint
a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi
fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget
vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és folyósítása során
maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak
megfelelően jár el.
Az Általános Szerződési Feltételek a jegyzőkönyv melléklete.
2. Egercsehi Önkormányzat az Oktatási és Kulturális Minisztériummal
együttműködve ezennel kiírja 2008. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a
2008/2009. tanév első félévére vonatkozóan.
Az „A” típusú pályázati kiírás a jegyzőkönyv melléklete.
3. Egercsehi Önkormányzat az Oktatási és Kulturális Minisztériummal
együttműködve ezennel kiírja 2008. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni
kívánó fiatalok számára.
Az „B” típusú pályázati kiírás a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Tóth Andrásné polgármester: Az Egercsehi Önkormányzat, a Mikrotérségi Általános Iskola
és Napköziotthonos Óvoda egy fő létszámleépítését kezdeményezte. Kormos Lászlóné
tanárnő nyugdíjba ment, és az ezzel járó költségek visszaigényléséhez pályázatot lehet
benyújtani. Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson be a nyugdíjba
menetel költségeinek visszaigénylésére kérem, kézfelnyújtással szavazzon.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 3 nem és 2 tartózkodás
szavazattal nem fogadja el a létszámcsökkentéssel kapcsolatos pályázatot.
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Tóth Andrásné polgármester: Ezzel, hogy nem szavazta meg a képviselő-testület ezt a
pályázati lehetőséget, az önkormányzat két millió Ft-tól esik el.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Azért pénzt ne dobjunk ki az ablakon. Kormos
Lászlóné elment nyugdíjba, ebből nekünk járna vissza pénz.
Ficzere Gábor képviselő: Most tájékoztattuk a lakosságot, hogy nem kell az
önkormányzatnak két millió Ft.
Tóth Andrásné polgármester: A roma integrációs pályázat keretében lakásokat vásárol az
önkormányzat. Az egyik lakás Szúcs, Kossuth L. út 67. sz. alatt található, amelyet 1 millió Ft-
ért vettünk meg.
Kerekes József képviselő: Milyen állapotban van a lakás? Mi van benne?
Surányi László képviselő: Ki állapítja meg, hogy mennyit érnek a lakások? Azért kérdezem,
mert ismerem az Egercsehi, Malom úti lakást, és arra rengeteget kell költeni. Úgy hallottam,
hogy teher is van rajta.
Tóth Andrásné polgármester: A Szociális Minisztérium bízza meg a szakértőt, aki megnézi
a házakat.
Surányi László képviselő: A Mikófalván megvett ház, amibe a Gáspár Pál költözik, 1,7
millió Ft-ba került, arra is költeni kell. Ide szakértő kell, neki kell megállapítani az árakat. A
felsőtelepen melyik ház lesz megvéve?
Tóth Andrásné polgármester: Az a ház még tárgyalás alatt áll, a Balogh Miklósé.
Surányi László képviselő: Abban nincs semmi közmű.
Tóth Andrásné polgármester: Víz, szennyvíz az udvaron van, a gáz pedig be van vezetve a
házba.
Surányi László képviselő: A szúcsi házvásárlás is innen megy?
Tóth Andrásné polgármester: Igen,  közösen  pályáztunk  erre  a  roma programra.  Itt  futnak
össze a pénzügyi elszámolások. Először Egercsehiben kell házakat vásárolni, aztán majd
Szúcson.
Surányi László képviselő: Azt is kikötötte a képviselő-testület, hogy oda kell figyelni arra,
hogy melyik család hová fog költözni. Pusomi Dezsőékkel a Malom úton gond lesz. Őt Szúcs
Bányatelepre kellett volna költöztetni, de oda nem lehet.
Tóth Andrásné polgármester: Nekik mindenféleképpen egy nagyobb házat kellett venni,
mert oda fog költözni Pusomi Oszkár is.
Surányi László képviselő: Az a gond a házzal, hogy nagyon a központban van.
Dorkó Ottóné képviselő: A Május 1. út végén is van egy putri, a Balogh Zoltánék, abból
nem lehet őket kiköltöztetni?
Tóth Andrásné polgármester: Nem, most csak a Csókosi lakásokról van szó, másokat nem
tudunk a programba befogadni. Csak 15 lakást vásárolhatunk.
Kerekes József képviselő: Szúcson és Szúcs-Bányatelepen is elindultak már a munkák?
Tóth Andrásné polgármester: Igen, Szúcson egy ház már meg van véve, a többi pedig már
tárgyalás alatt áll.
Surányi László képviselő: Már rég meg lehetett volna ezt a telepet szüntetni. Kérdezem
Gáspár Pál képviselőt, hogy hány család lakot ott?
Gáspár Pál meghívott: Állandóan kb. 9-10.
Tóth Andrásné polgármester: Az volt az alku, hogy az ott élőket el kell helyezni.
Kerekes József képviselő: Ha Egyed Zsigmond még nem újított fel egy házat sem, akkor
honnan hordja az építési törmeléket?
Tóth Andrásné polgármester: A közösségi házat már újítják Szúcs-Bányatelepen, onnan
hordja.
Surányi László képviselő: Erről sem tud a képviselő-testület.
Tóth Andrásné polgármester: Ez Szúcson van, nem itt, és októberig kell befejezni. Jelenleg
4 adásvételi szerződés van, amit el kell fogadnia a képviselő-testületnek. Aki egyetért azzal,
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hogy Vaján 1,8 millió Ft-ért, Egercsehi, Malom úton 1,5 millió Ft-ért, Mikófalván 1,7 millió
Ft-ért, Szúcson 1 millió Ft-ért házakat vásároljon az önkormányzat a roma program keretében,
kérem kézfelnyújtással szavazzon.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen és 1 tartózkodás
szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Egercsehi Önkormányzat 53/2007. (VIII. 28.) határozata
Szúcs, Kossuth L. u. 67. sz. alatti ingatlan megvásárlása

Egercsehi Önkormányzat egyetért azzal, hogy megvásárolja a Szúcs, Kossuth
L. u. 67. sz. alatti ingatlant (hrsz.: 119. és 120.), 800 és 200 ezer Ft vételáron,
a telepeken, telepszerű lakókörnyezetben élők társadalmi integrációját
elősegítő komplex program megvalósítására pályázaton nyert pénzeszközből.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert az adásvételi szerződés
aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen és 1 tartózkodás
szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Egercsehi Önkormányzat 54/2007. (VIII. 28.) határozata
Vaja, Gyár u. 7. sz. alatti ingatlan megvásárlása

Egercsehi Önkormányzat egyetért azzal, hogy megvásárolja a Vaja, Gyár u.
7. sz. alatti ingatlant (hrsz.: 1084.), 1.800 ezer Ft vételáron, a telepeken,
telepszerű lakókörnyezetben élők társadalmi integrációját elősegítő komplex
program megvalósítására pályázaton nyert pénzeszközből.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert az adásvételi szerződés
aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen és 1 tartózkodás
szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Egercsehi Önkormányzat 55/2007. (VIII. 28.) határozata
Egercsehi, Malom u. 9. sz. alatti ingatlan megvásárlása

Egercsehi Önkormányzat egyetért azzal, hogy megvásárolja az Egercsehi,
Malom u. 9. sz. alatti ingatlant (hrsz.: 1032.), 1.500 ezer Ft vételáron, a
telepeken, telepszerű lakókörnyezetben élők társadalmi integrációját
elősegítő komplex program megvalósítására pályázaton nyert pénzeszközből.



171

A képviselő-testület felkéri a polgármestert az adásvételi szerződés
aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen és 1 tartózkodás
szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Egercsehi Önkormányzat 56/2007. (VIII. 28.) határozata
Mikófalva, Széchenyi I. u. 4. sz. alatti ingatlan megvásárlása

Egercsehi Önkormányzat egyetért azzal, hogy megvásárolja a Mikófalva,
Széchenyi I. u. 4. sz. alatti ingatlant (hrsz.: 286.), 1.700 ezer Ft vételáron, a
telepeken, telepszerű lakókörnyezetben élők társadalmi integrációját
elősegítő komplex program megvalósítására pályázaton nyert pénzeszközből.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert az adásvételi szerződés
aláírására.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Surányi László képviselő: Van még itt probléma. Mi a helyzet a szociálpolitikai
kedvezménnyel? Fel lehet ezt venni a házakra?
Tóth Andrásné polgármester: A szociálpolitikai kedvezménynek nem tudunk megfelelni,
mert szigorú előírásai vannak.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Nem tudunk olyan komfortfokozatú lakásokat
biztosítani, ami ehhez szükséges.
Tóth Andrásné polgármester: Az önkormányzati választásokat követően 66/2006. sz.
határozatban ügyrendi bizottság megválasztására került sor, melynek tagjai lettek Józsa
Sándor, Punka Sándor, Gál István képviselők. Józsa Sándor márciusban kilépett a képviselő-
testületből, így a helyére valakit választani kell a jelenlegi képviselőkből. Én javaslom az új
képviselőt, Liktorné Vargyas Mariannát az ügyrendi bizottság tagjának.
Dorkó Ottóné képviselő: Az Oktatási Bizottság megalakításához elnökké javaslom Liktorné
Vargyas Mariannát.
Tóth Andrásné polgármester: Most csak az ügyrendi bizottságról van szó. Az Oktatási
Bizottság megalakítását elő kell készíteni.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Igen, az SZMSZ-t módosítani kell az Oktatási
Bizottsággal. A jelenlegi SZMSZ törvénysértő, a képviselő-testület elutasította a törvénysértés
elhárításához szükséges módosítását, így az Alkotmánybírósághoz fordulhat a közigazgatási
hivatal.
Dorkó Ottóné képviselő: Nem baj, elnapoljuk, és majd megválasztjuk később az Oktatási
Bizottságot.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Az Oktatási Bizottság létrehozásának előkészítése
meddig tart?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Nem sokáig, a rendelet módosítás előkészítése pár nap
alatt megvan.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Akkor előkészítik, és majd újratárgyaljuk.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Liktorné Vargyas Marianna képviselő lehet több
bizottság tagja is.
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Tóth Andrásné polgármester: Nekem volt egy javaslatom az ügyrendi bizottság tagjára.
Van-e még más javaslat?
Dorkó Ottóné képviselő: Javaslom Kerekes József képviselőt.
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Liktorné Vargyas Marianna legyen
az ügyrendi bizottság tagja, kérem kézfelnyújtással szavazzon.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 3 nem és 3 tartózkodás
szavazattal nem fogadja el Liktorné Vargyas Marianna képviselőt az Ügyrendi,
Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó Bizottság tagjának.

Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Kerekes József legyen az Ügyrendi
Bizottság tagja kérem, kézfelnyújtással szavazzon.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 4 nem és 1 tartózkodás
szavazattal nem fogadja el Kerekes József képviselőt az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi
és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó Bizottság tagjának.

Gál István képviselő távozott a képviselő-testületi ülésről.

Tóth Andrásné polgármester: A sürgősségi fogorvosi ellátást kell megtárgyalnia a
képviselő-testületnek. 1994-ben Eger Város Önkormányzata átvette a Markoth Ferenc
kórháztól a fogorvosi ellátás működtetését. A szabályok azóta megváltoztak. A fogászatnak
csak sürgősségi ellátást kell nyújtani. Két formában működhet: minden nap, 5-5 órában, vagy
2005. január 1-től 5-5 órát hétvégente. Ismerteti a levelet ezzel kapcsolatban (jegyzőkönyvhöz
mellékelve).
Grósz Ilona alpolgármester: Akkor 1.558 lakost figyelembe véve, 3.500 Ft lenne havonta,
de ez csak a hétvégi ügyeletet érinti.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Az nem nagy összeg.
Grósz Ilona alpolgármester: Én 2 Ft/lakossal számoltam, de 10.000 Ft sem lenne sok.
Surányi László képviselő: Erről miért kell dönteni? Ez mindenhol lesz.
Grósz Ilona alpolgármester: Igen, lesz mindenhol. Ez tényleg nem pénz érte.
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért a sürgősségi fogászati ellátás hétvégi
ügyeletéhez csatlakozással, kérem kézfelnyújtással szavazzon.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.

Egercsehi Önkormányzat 57/2007. (VIII. 28.) határozata
Fogászati ügyelet Eger

Egercsehi Önkormányzat részt kíván venni a fogászati ügyeleti ellátásban,
ennek érdekében vállalja a lakosság arányos költségviselést és a fogorvos
részvételét az ügyeletben.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Tóth Andrásné polgármester: A gyepmesteri tevékenység és állati hulladékok gyűjtésére
Eger várost és több települést is megkerestünk, hogy árajánlatot kérjünk. Eger város adott egy
árajánlatot. Ebben a kistérségen kívüli települések díjszabása alapján van megállapítva, hogy
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Egercsehi területéről mennyiért szállítják el az állati hulladékot és a kóbor kutyákat. A
gyepmesteri tevékenységet és az állati hulladékok gyűjtését törvény írja elő.
Grósz Ilona alpolgármester: Ez a díjszabás alkalmankénti pénzösszeget jelent?
Tóth Andrásné polgármester: Igen. Mivel nem vagyunk benne a kistérségben, ezért ránk
külön díjszabás vonatkozik. Aki egyetért azzal, hogy a gyepmesteri tevékenység és állati
hulladékok gyűjtésére Eger város ajánlatát fogadjuk el, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.

Egercsehi Önkormányzat 58/2007. (VIII. 28.) határozata
Gyepmesteri szolgáltatási szerződés

Egercsehi Önkormányzat elfogadja a gyepmesteri tevékenység és állati
hulladékok gyűjtésének végzéséről szóló szolgáltatási szerződést.
A szerződés a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A korábbi képviselő-testületi ülésen volt szó arról,
hogy Orosz János balesetveszélyesen tárolja a mezőgazdasági eszközeit az önkormányzat
területén, engedély nélkül. Felhívtuk, hogy közterület használati engedélyt kell kérnie.
Válaszlevelében kéri az önkormányzatot, hogy megvásárolhassa az általa használt területet.
Bebekerítené, és megszüntetné a balesetveszélyes állapotot.
Surányi László képviselő: Azt nem szabad eladni, mert akadályozni fogja a forgalmat. Meg
kell kérdezni róla az ott lakókat.
Tóth Andrásné polgármester: Ha később utat akarunk ott csinálni, akkor kell a hely.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Egy csomó ember használ jogtalanul különböző
területeket.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Balesetveszélyes helyen vannak ott a gépek.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Úgy kell vele megállapodni, hogy ha ott majd kiépül
az út, és kell nekünk a terület, akkor visszaadja.
Grósz Ilona alpolgármester: Ha hosszú távú haszonbérletbe adjuk a területet, akkor
elkerítheti magának.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: De csak addig, amíg az önkormányzatnak szüksége
nem lesz rá. Tehát határozott időre kell vele megkötni a szerződést.
Grósz Ilona alpolgármester: Az a baj, ha eladjuk, akkor lehet, hogy később szükség lesz rá.
Az a lényeg, hogy a gépek le legyenek kerítve.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: A vita megelőzésére meg kellene kérdezni a
szomszédokat.
Grósz Ilona alpolgármester: Ha  eddig  nem  szólt  senki,  akkor  a  szomszédokat  nem
akadályozza.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Javaslom, hogy ajánlja fel a képviselő-testület a
bérbeadást, az eladás helyett.
Tóth Andrásné polgármester:  Aki  egyetért  azzal,  hogy  az  önkormányzat  a  gépek  által
elfoglalt területet nem adja el Orosz Jánosnak és a bérbeadást felajánlja, kérem
kézfelnyújtással szavazzon.
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Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 2 tartózkodás szavazattal
az alábbi határozatot hozza.

Egercsehi Önkormányzat 59/2007. (VIII. 28.) határozata
Orosz János területvásárlási kérelme

Egercsehi Önkormányzat elutasítja Orosz János Egercsehi, Felsőtelep u. 6.
sz. alatti lakos területvásárlási kérelmét, melyben a lakása előtti
önkormányzati közterület megvételére tett ajánlatot.
Az önkormányzat az eladás helyett a bérletet ajánlja fel nevezett részére.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Punka Sándor képviselő: Orosz János adott be egy kérelmet, hogy a Malom úton a kerítést
az út fele kitették, és így nem tud ott eljárni a gépével. Történt ezzel valami, meg lett ez
nézve?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Kugler András földmérő volt kint a helyszínen, ő nézte
meg a területet, és azt állapította meg, hogy jó helyen van a kerítés. A hivatali ügy intézője
Hajdu Erika volt.
Tóth Andrásné polgármester: Megjött a Heves Megyei Bíróságtól az Egercsehi
Önkormányzat és Szalontai és Társa Háziorvosi Bt. és Szalontai Imre elleni ítélet. Ismerteti az
ítéletet (jegyzőkönyvhöz mellékelve).
Surányi László képviselő: Akkor 60.000 Ft terheli az önkormányzatot?
Tóth Andrásné polgármester: Igen, ezek szerint jogosan járt el, amikor kipakolta a rendelőt.
Másodfokon én lettem felszólítva, hogy hogy mertem beperelni a doktor urat.
Surányi László képviselő: Sajnos ilyenek a magyar törvények.
Tóth Andrásné polgármester:  Így nem tartozunk a Heves Megyei Önkormányzatnak a vis
major visszafizetéssel. A Községi Közös Tanács idejéből maradt itt egy ügy. Sütő Ernő és az
Egercsehi Tanács ingatlan csereszerződést kötött. Sütő Ernő azzal a kéréssel fordult hozzám,
hogy ezt az ügyet zárjuk már le, mert az önkormányzat megkapta a területet a csereszerződés
alapján, de ő nem. Ismerteti a jegyzőkönyvet a csereszerződésről (jegyzőkönyvhöz
mellékelve). A panasza arról szól, hogy ezt már többször kérte, és nem történt semmi az
ügyben. Benne van a csereszerződésben, hogy köteles szolgalmi jogot biztosítani Sütő
Erzsébetnek, a lakóingatlanának a megközelítésére.
Surányi László képviselő: Hány m2-t kér?
Tóth Andrásné polgármester: Nem sokat, 147 m2-t.
Dorkó Ottóné képviselő: Ő tartja  rendben  azt  a  területet.  Ennyi  idő alatt,  már  el  is
birtokolhatta volna.
Kerekes József képviselő: Úgy értelmeztem, hogy 20 éve kötöttek egy szerződést, és a
Községi Közös Tanács ezt nem teljesítette.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A bejárást biztosítani kell Sütő Erzsébetnek, mivel az
ingatlant a közterületről meg kell tudni közelíteni.
Ficzere Gábor képviselő: Az humbug, hogy szabad bejárást biztosítson. Ha Sütő Ernőé lesz
az a terület, akkor nem fogja beengedni Sütő Erzsébetet.
Surányi László képviselő: A bejárást biztosítani kell. Csak azt a területet kell odaadni neki,
ami a háza előtt van.
Tóth Andrásné polgármester: Be kell hívni Sütő Ernőt, és meg kell vele egyezni, és a
megosztást meg kell csinálni.
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Liktorné Vargyas Marianna képviselő: A megosztásnak a költségét Sütő Ernőnek kell
kifizetni.
Ficzere Gábor képviselő: Mi  van,  ha  olyan  ember  veszi  meg  a  Sütő Erzsébet  házát  majd
egyszer, akinek személygépkocsija van? Akkor ő hogy tudja majd az ingatlanát
megközelíteni?
Dorkó Ottóné képviselő: Az önkormányzat már megkapta a csereingatlant. Miért nem lehet
neki is odaadni a részét?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A korábban elkövetett hibát nem kellene újabb hiba
elkövetésével tetézni.
Surányi László képviselő: Ismerem a tényállást, igaz így konkrétan nem tudtam.
Tóth Andrásné polgármester: Meg kell próbálni egyezkedni vele. Kocsis József helyi
lakosnak is így lett odaadva egy földterület. Az is régen készült, megvolt rá a képviselő-
testületi döntés, de nem lett végrehajtva. Neki is szolgalmi jogot kell biztosítani az átjárásra
egy gyalogúton.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Milyen gyalogút vezet ott?
Tóth Andrásné polgármester: Az iskola útról lehet felmenni a Csákány útra ezen a
gyalogúton. Ez a földhivatalnál nincs nyilvántartva, nincs külön helyrajzi száma, ezért nem
lehet eladni.
Surányi László képviselő: Kocsis József is ragaszkodik ehhez a földterülethez?
Tóth Andrásné polgármester: Igen, és ez már pénzügyileg is le lett rendezve, csak a
papírmunkák nem voltak készen, és a földhivatal felé nem lettek elküldve.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A földmérő már elkészítette erre az ingatlanra a
vázrajzot a gyalogúttal, az el lett küldve a földhivatalba. Az adásvételi szerződést kell még
megkötni Kocsis Józseffel és a szolgalmi jogot bejegyeztetni a földhivatalban.
Tóth Andrásné polgármester: A képviselő-testületi ülés zárt formában folytatódik.

Kmf.

Tóth Andrásné                                                           Barcsainé dr. Érsek Rita
polgármester                  körjegyző

Argyelánné Józsa Györgyi                                                                                         Hajdu Erika
képviselő (jegyzőkönyv hitelesítő)                                                                jegyzőkönyvvezető


