JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. szeptember 25-én
1500 órakor tartott ülésén, a hivatalban
Határozatok száma és tárgya:
63/2007. (IX. 25.) Egercsehi Önkormányzat 2007. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló
1/2007. (II. 27.) rendelet módosításáról
64/2007. (IX. 25.) Egercsehi Önkormányzat 2007. évi I. félévi költségvetési gazdálkodásáról
szóló beszámolóról
65/2007. (IX. 25.) Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és
Ellenőrző Bizottság megválasztásáról szóló 67/2006. (X. 12.) határozat módosítása
66/2007. (IX. 25.) Szociális és Oktatási Bizottság megválasztásáról
67/2007. (IX. 25.) Létszámcsökkentési pályázat
68/2007. (IX. 25.) Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodás
módosítása
69/2007. (IX. 25.) Egercsehi-Szúcs Körjegyzőség 2006. évi munkájáról beszámoló
70/2007. (IX. 25.) Észak-Hevesi Helyi Közösség alapítása
71/2007. (IX. 25.) Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodás
módosítása
72/2007. (IX. 25.) Közoktatási szakértő megbízása
73/2007. (IX. 25.) Pályázatok iskola felújításra és eszközbeszerzésre
Rendeletek száma és tárgya:
5/2007. (IX. 25.) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
4/2005. (II. 22.) rendelet módosítása
6/2007. (IX. 25.) A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló
4/2005. (II. 22.) rendelet módosítása
Napirendi pontok:
1. Egercsehi Önkormányzat 2007. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelet
módosítása
Előterjesztő: polgármester
2. Egercsehi Önkormányzat 2007. évi I. félévi költségvetési gazdálkodásáról beszámoló
Előterjesztő: polgármester
3. A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendelet
módosítása
Előterjesztő: körjegyző
4. Egyéb ügyek, indítványok
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. szeptember 25-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
Kerekes József képviselő
Liktorné Vargyas Marianna képviselő
Surányi László képviselő

Távol vannak:

Gál István képviselő
Punka Sándor képviselő

Jelen van tanácskozási joggal:

Barcsainé Dr. Érsek Rita körjegyző

Meghívottak: Schmidt Istvánné iskola igazgató
Nagy Mátyásné gazdálkodó
Dorkó Csaba Hevesaranyos Községi Önkormányzat polgármestere
Jegyzőkönyvvezető: Hajdu Erika igazgatási előadó
Tóth Andrásné polgármester: Köszönti a képviselő-testületet az ülésen. Megállapítja, hogy
a 10 megválasztott képviselőből 7 jelen van, így a képviselő-testület határozatképes.
A kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyaljuk, azzal az eltéréssel, hogy a 2.
napirendi pont lenne az első, a 2007. évi költségvetési előirányzat módosítás, így a 2.
napirendi pont az I. féléves beszámoló lenne. A harmadik napirendi pont az SZMSZ
módosítása. Az egyéb ügyek, indítványokban pedig az szerepel, ami még felmerült vagy meg
kell tárgyalni. Van-e más napirendi javaslat?
Kerekes József képviselő: Többször jeleztük, hogy a jegyzőkönyv-vezető személyével nem
értünk egyet. Tisztelettel kérem a Polgármester Asszonyt és a körjegyző Asszonyt, hogy
mivel a képviselők több része vagy egy része nem ért egyet a jegyzőkönyv-vezető
személyével, szavaztassa meg, és más jegyzőkönyv-vezetőt jelöljön ki.
Tóth Andrásné polgármester: Kérem a körjegyző asszonyt, hogy válaszoljon a
jegyzőkönyv-vezetővel kapcsolatos kérdésre.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A jegyzőkönyv-vezető személyét a Polgármesteri
Hivatal dolgozói közül a jegyző jelöli ki. Sajnos olyan kevés létszámban vagyunk, hogy
Hajdu Erikának a munkaköri leírásában szerepel a jegyzőkönyv-vezetés. Az ő munkaköri
feladata. Nem kijelölésről van szó, hanem ez a munkaköri feladata.
Surányi László képviselő: Mivel nem ért vele egyet a képviselő-testület, ezért meg kell
szavaztatni.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Én pedig azt mondom, hogy Hajdu Erikának a
munkaköri leírásában szerepel a jegyzőkönyv vezetése. Ő van megbízva ezzel a feladattal,
mint köztisztviselő.
Kerekes József képviselő: Én meg azt mondom, hogy bízzon meg vele valaki mást. Nagyon
gyorsan bízzon meg vele valaki mást, mert nem maga fogja eldönteni. A törvényesség mi
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mellettünk áll, és ne tessék megint félrevezetni ezt a képviselő-testületet. A törvényesség a
képviselők mellett áll, és ne tessék félrevezetni a képviselő-testületet.
Tóth Andrásné polgármester: Akkor kérek javaslatot a jegyzőkönyv-vezető személyére.
Surányi László képviselő: Vezesse tovább a körjegyző asszony.
Tóth Andrásné polgármester: A körjegyző asszony ellen már kifogás érkezett. Neki
többször kell válaszolni, részt kell vennie a képviselő-testület tanácskozásában, úgy
gondolom, hogy a figyelmét jobban elveszi az a dolog, ami előttünk történik az ülésen. De a
jegyzőkönyv-vezetése jelen pillanatban is a felvétellel egyeztetetten történik. Semmi más nem
kerül bele, csak az, ami a felvételen van, mást meg nem tudunk beleírni, gondolatokat nem
tudunk beleírni. Egyedül csak azt, ami itt elhangzik. Az elhangzottak jelenleg szerepelnek a
jegyzőkönyvben.
Surányi László képviselő: Nem hajlandó megszavaztatni a Polgármester Asszony?
Tóth Andrásné polgármester: De, én hajlandó vagyok megszavaztatni.
Kerekes József képviselő: Ha nem, akkor elmegyünk.
Surányi László képviselő: Akkor összepakolunk és elmegyünk.
Kerekes József képviselő: Ha a törvényességet nem tartják be, akkor mi nem vagyunk
hajlandók tovább részt venni ezen a képviselő-testületi ülésen.
Surányi László képviselő: Én úgy tájékozódtam, hogy köteles megszavaztatni a
Polgármester Asszony.
Kerekes József képviselő: A körjegyző asszony vezesse a jegyzőkönyvet, azért fizetik.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Ez nem teljesen így van, nem csak a jegyzőből áll a
Polgármesteri Hivatal, vannak köztisztviselők is.
Surányi László képviselő: Ki kérdezte erről?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Én megvártam, amíg Önök elmondták, úgy gondolom,
hogy nekem is jogom van elmondani, amit szeretnék. De ha nem, akkor ezt is közölni kell.
Hajdu Erika a kinevezésekor megtette azt az esküt, amit a köztisztviselőknek meg kell tennie,
úgy hogy őt a hivatali titoktartás kötelezi. Nem tudom, hogy mi egyéb kifogás van a
személyével kapcsolatban? Sajnos én nagyon szívesen megtenném, hogy más dolgozót
jelölök ki jegyzőkönyv-vezetőnek, de mindenkinek annyi feladata van, hogy egyszerűen nem
lehet belesűríteni senkinek ezt a feladatot a munkaköri leírásába.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő megérkezett.
Tóth Andrásné polgármester: Itt most a jegyző asszony személyét kérik. Csak azt nem
értem, hogy ha érkezett egy levél, amiben elfogultságot jelentett be az öt képviselő, akiből
négy képviselő most is jelen van, akkor nem tudom, hogy a körjegyző asszony most hogy
vezesse a jegyzőkönyvet, mert a kettő üti egymást. Én ezért nem értek egyet dolgokkal, mert
egy levél megérkezik ide, amiben egy bizalmatlansági dolgot közölnek a körjegyző asszony
munkájával és személyével kapcsolatban, most meg a körjegyző asszony személye kell. Nem
lett kiküldve, hogy a képviselő-testületi ülésen fogjuk tárgyalni a leveleket? Mert erről van
most szó.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Itt vannak a levelek.
Grósz Ilona alpolgármester: A levelek ki lettek küldve.
Dorkó Ottóné képviselő: Írásban kell, úgy gondolom az ajánlott levelet megválaszolni, 8
napon belül.
Surányi László képviselő: Mindenképpen.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Gondolom, hogy napirendre lett tűzve, és majd
megtárgyalja a képviselő-testület.
Dorkó Ottóné képviselő: Jó. Hagy kérdezzem már meg a Polgármester Asszonytól, hogy én
kérdeztem tőletek, hogy amikor nincs az építési előadónak olyan munkája – a múltkor
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megállapította a képviselő-testület, hogy nem igazán van itt 8 órahosszában munkája, és
Bélapátfalva át fogja venni. Megtörtént-e, hogy átvegye Bélapátfalva?
Tóth Andrásné polgármester: Még nem.
Dorkó Ottóné képviselő: Tehát a hivatalban van.
Tóth Andrásné polgármester: Igen.
Dorkó Ottóné képviselő: És akkor nincsen meg neki az óraszáma.
Tóth Andrásné polgármester: De megvan. Bőven megvan itt mindenkinek. Be van táblázva
mindenki. Én nem tudom, valaki volt-e már itt azon kívül, hogy itt kritizálja a hivatalt. A
hivatal ennek a képviselő-testületnek a végrehajtó szerve. Ami itt elhangzik, végrehajtódik,
illetve minden olyan dolgot, hatósági tevékenységet, ami a jegyzői hatáskörbe, önkormányzati
hatáskörbe tartozik nekik kell végrehajtani, az itt dolgozóknak. Tehát ők nem csak amit itt
döntenek azon ülnek, hanem nap mint nap ügyfélfogadás van, nap mint nap azokat a
feladatokat meg kell oldani. Nem tudom, úgy gondolom, hogy Közigazgatási Hivatalból kell
állásfoglalást kérni, hogy írják le, hogy egy önkormányzatnál mennyiféle, fajta munka van, és
nem csak annyi, amennyi itt van, erre a beszámolóra készülni. Itt van a pénzügy nap mint nap,
nap mint nap van az igazgatási tevékenység. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ahhoz képest itt a
létszám – mint amennyi ügyszám és az ügyfélfogadás – nem igazán sok. Tehát nem sok a
feladathoz képest.
Kerekes József képviselő: Érdeklődtem a körjegyző asszonytól, hogy hány dolgozója van
ennek a Polgármesteri Hivatalnak, amíg nem tudtam róla. Érdeklődtem Hajdu Erikával
kapcsolatban is. Azt mondta a körjegyző asszony ebben a helyiségben, hogy Hajdu Erika nem
itt dolgozik, hanem Bélapátfalvához tartozik. Tehát az egyik szava üti a másikat. Ha nem itt
dolgozik, akkor mit keres itt a képviselő-testületi ülésen? Kérdezem én magától, mert Maga
mondta, hogy nem itt dolgozik. Nem az Egercsehi Polgármesteri Hivatal dolgozója. Azt
tetszett mondani.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Én ilyet soha nem mondtam, hogy Bélapátfalvához
tartozik. Bélapátfalvával kistérségi társulási megállapodásunk van. Ilyen kapcsolatban
vagyunk. Egyébként az építési hatósági feladatokat fogja majd esetleg ellátni Bélapátfalva.
Nem tartozunk oda, mert Egerhez tartozunk építésügyileg. Tehát az építési igazgatási
feladatokat Eger látja el, nem Bélapátfalva. Én ilyet nem mondtam, mert nem mondhattam.
Ha konkrét kifogás van a személyével kapcsolatban, meg tudjuk oldani a jegyzőkönyvvezetést. Munkaköri kötelezettségébe senkinek nem tudom beletenni, mert annyira kevés a
hivatal létszáma, mert nem tudják a kolléganők elvállalni. Neki volt szabad ideje, nem csak a
jegyzőkönyvet vezeti, hanem a kábel tévét is ő irányítja, ő kezeli, és természetesen van más
feladata is.
Surányi László képviselő: Elég rosszul kezeli. Mert a legutóbbi ülésen nem volt hang. Hogy
lehet úgy levetíteni, hogy nincs hang? Nekem telefonáltak a lakásomra, hogy miért nincs
hang.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Én úgy tudom, hogy elhárították a hibát.
Surányi László képviselő: Másnapra. Körjegyző asszony, hogy lehet egy televíziót úgy
elindítani, hogy nincs hang? Az ilyet nem kell megmagyarázni, ez olyan egyszerű, mint a
pofon.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Le lett adva még egyszer az adás.
Surányi László képviselő: Ha valaki ezért pénzt kap, akkor végezze el a munkáját.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A jövőben körültekintőbben fogunk eljárni.
Dorkó Ottóné képviselő: Nekem is telefonáltak a lakásomra, vagy tízen. Fél ötkor lejöttem
ide a Polgármesteri Hivatalba, zárt ajtókat találtam, nem volt itt senki. Fél ötkor jöttem le. Be
volt zárva az ajtó, kopogtam, de senki nem volt itt.
Tóth Andrásné polgármester: ½ 8-tól 16 óráig tart a munkaidő.
Dorkó Ottóné képviselő: Jó.
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Tóth Andrásné polgármester: Úgy gondolom, hogy annyiszor nem fordult elő. A
hangminőséget a kiépített technika okozza. Évek óta használatban van, már nem nagyon
forszírozzuk, mert újra építeni majd akkor lenne érdemes, amikor az a rendszer kiépül, ami a
bélapátfalvai szélessávú internet hálózaton belül a kábelcsatornákat fogjuk kapni. Ami
hangminőséget tudtunk javítani, jelenleg annyi van. Hát éppen bele lehetne fektetni, de nem
biztos, hogy a másik rendszer átvenné, úgyhogy addig is, nem kell új stúdió.
Surányi László képviselő: Akkor meg kell szüntetni.
Tóth Andrásné polgármester: Ennek ez az egy hibája van, én úgy gondolom, hogy itt azért
mindenki tévedett már életében. Még nem született meg, aki olyan tökéletes.
Surányi László képviselő: Itt már annyi hiba van, hogy az borzasztóan sok.
Tóth Andrásné polgármester: Igen, sajnos elég sok hiba van.
Surányi László képviselő: Meg kell szüntetni.
Tóth Andrásné polgármester: Nem kell megszüntetni, nagyon jók ezek a felvételek, aki
megtudja nézni, vagy értesülni belőle. Nekem is telefonáltak, megkérdezték, hogy nincs hang,
és esetleg mi a probléma. Nem voltak úgy feldúlva. Jelen pillanatban most este nincs itt a
hivatalban, aki ezt tudná kezelni.
Kerekes József képviselő: Hát térjünk vissza a jegyzőkönyv-vezetésre. Nem össze-vissza
kell itt handabandázni. A jegyzőkönyv-vezetésről van itt szó. Nem vezetheti Hajdu Erika a
jegyzőkönyvet. Egyrészt, mert ő építési előadó, és rengeteg munkája lenne itt a településen is,
meg a környező településeken is. Ott kéne neki rendet tenni elsősorban, nem pedig itt bejönni
neki a képviselő-testületi ülésre, és itt jegyzőkönyvet vezetni. Tehát, elmondom, hogy
fáradjon ki a képviselő-testületi ülésről, mert ha ő nem fárad ki, akkor mi megyünk el
mindannyian, és akkor nem lesz képviselő-testületi ülés tartva. Ennyi Polgármester Asszony.
Szépen elmegyünk, és nem lesz határozatképes a képviselő-testület, és nem lesz képviselőtestületi ülés tartva. Őneki semmi keresnivalója itt a képviselő-testületi ülésen, mert ő építész,
és ezért kapja a fizetésért, és ezt a munkáját végezze becsületesen itt a településen. Tegye
rendbe a Csákány utcát, a Május 1. utcát, a Petőfi utcát, a Felsőtelepet, az Egri utcát, és ha
mind ezeket rendbe teszi, utána lejöhet ide, ha elvégezte a munkáját. De addig, amíg a
munkája nincs elvégezve, itt semmi keresnivalója neki. Amennyiben továbbra is itt ültetitek,
akkor mi nem megyünk el a képviselő-testületi ülésre, vagy elmegyünk innen. Ha nektek
fontosabb az ő személye, mint mi képviselők, ám legyen, és akkor majd meglátjuk, hogy
működik ez, kell e jegyzőkönyvet írni.
Tóth Andrásné polgármester: Van-e még esetleg más ilyen kifogás, hogy egyszerre legyünk
túl rajta?
Kerekes József képviselő: Ezt már többször mondtam, nem csak most egyszer.
Tóth Andrásné polgármester: Legyünk túl rajta, mert már itt olyan dolgok vannak, amelyek
nem igazán szolgálják azt, amit kellene. Én azt gondolom, hogy egy köztisztviselőnek a
személye nem lehet megosztott, és olyan, hogy felkéri Kerekes József képviselő úr a
távozásra, és ha nem, akkor mi megyünk, ezt nem tudom elfogadni. Hajdu Erika csinálja az
egész adást, ő veszi át. Mást nem tudtatok? Ő veszi át az anyagot, ő vágja, tehát semmi olyan
dologról nincs itt szó, amiről utólag ne értesülne, amikor átveszi az anyagot. Nem tudom,
hogy kinek adjuk ki a feladatot. El kellene mondani, hogy mi a személye ellen a probléma,
mert ő ugyan olyan köztisztviselő, mint a pénzügyes, vagy az igazgatási előadó. Én ezt nem
értem, hogy mi az a dolog, ami problémás.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Az építésügyi feladatok csak egy részét képezik a
munkakörének, az nem tölti ki a nyolc órát.
Kerekes József képviselő: Többször kértük már, itt nem az a döntő, nem vállaljuk őt, a
személye nagyon megosztó itt a képviselő-testületen belül, és nem vállaljuk, hogy ő legyen a
jegyzőkönyv-vezető. Ezt már többször elmondtuk, tessék már tisztelt körjegyző asszony
figyelembe venni a képviselők véleményét is. Magának kell dönteni róla.
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Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Önök meg tartsák tiszteletben azt, hogy a jegyző a
köztisztviselők fölött a munkáltatói jogkört gyakorolja, és azt elvonni nem lehet. Nem tudom
sajnos – ismétlem – olyan kevés hivatali alkalmazott van, és úgy elvan látva mindenki
feladattal, hogy nem tudom másra bízni a jegyzőkönyv-vezetést.
Surányi László képviselő: Idáig megtudta csinálni? Hat képviselő-testületi ülést megtudott
csinálni?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Igen, mindaddig, amíg vád nem ért, hogy a
jegyzőkönyvet meghamisítjuk, és nem az szerepel benne, ami itt elhangzott.
Surányi László képviselő: Ezek tények. Akkor csinálja rendesen, és akkor nem lesz gond.
Kerekes József képviselő: Ami itt megjelenik az tény volt mind.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Nem tudom én sem megoldani, körjegyzőség van,
három napot vagyok Egercsehiben, mind a két településen Kisebbségi Önkormányzat is
működik, van éppen elég feladat.
Tóth Andrásné polgármester: Megszavaztathatom.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ezt szerettem volna kérni, hogy szavazzuk meg. Két
név hangzott el, szavazzuk meg, hogy ki legyen.
Kerekes József képviselő: A körjegyző asszony, vagy Hajdu Erika.
Tóth Andrásné polgármester: Jó akkor a jelenlegi jegyzőkönyv-vezető, és volt egy javaslat,
amit föltettünk. Aki elfogadja Hajdu Erika személyét, mint jegyzőkönyv-vezető, kérem
kézfelnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 4 nem és 1 tartózkodás
szavazattal nem fogadja el jegyzőkönyvvezetőnek Hajdu Erika igazgatási előadót.
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a jegyzőkönyvet Barcsainé dr. Érsek
Rita körjegyző asszony vezesse kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 3 nem és 1 tartózkodás
szavazattal nem fogadja el jegyzőkönyvvezetőnek Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyzőt.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Én nem szívesen vállalom jegyzőkönyvvezető nélkül
ezt Polgármester Asszony.
Surányi László képviselő: Akkor le kell mondani.
Kerekes József képviselő: Le kell mondani.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Egyáltalán nem szívesen vállalom, mert különböző
vádak érnek, és én nem akarom magam kitenni nekik. Akkor valamelyik hivatali dolgozót
meg fogom kérni.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Lépjünk már ezen túl szerintem.
Dorkó Csaba polgármester: A probléma az, hogy egyiket sem fogadták el, négy-négy lett
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Milyen négy-négy?
Kerekes József képviselő: A tartózkodást nem kell odaszámolni, nekem mindig azt mondják.
Tóth Andrásné polgármester: Én nem mondtam a tartózkodást soha. Az nem dönt. A
múltkor sem fogadtunk el semmit. Itt mindegyik négy-négy lett.
Dorkó Ottóné képviselő: Négy-három lett a szavazás.
Surányi László képviselő: Négy-három lett.
Tóth Andrásné polgármester: De a tartózkodás nem igen szavazat, meg nem nem szavazat.
A múltkor sem fogadtunk el semmit.
Kerekes József képviselő: Mondja már meg a Polgármester Asszony, hogy miért négy-négy
lett a szavazás, három igen szavazat volt.
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Tóth Andrásné polgármester: A nyolc jelenlévő képviselőből 1 tartózkodott, három igen,
négy nem szavazat volt, vagy 1 tartózkodott, három nem, négy igen szavazat született. A
tartózkodás az olyan szavazat, hogy nem fogadja el, nincs véleménye. Nem tudom, hogy
miért nincs?
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Mert nem tudom, hogy miről van szó?
Tóth Andrásné polgármester: Miről van szó? Bocsánat. A jegyzőkönyv-vezető személyéről.
Ficzere Gábor képviselő: Akkor mondjuk el még egyszer.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Nem mondjuk el.
Tóth Andrásné polgármester: A jegyzőkönyv-vezető személyéről van szó, hogy nem
fogadják el Hajdu Erika köztisztviselőt. Hanem most azt kérik, hogy a körjegyző asszony
vezesse az ülésen a jegyzőkönyvet.
Surányi László képviselő: Továbbra is.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Akkor vezesse.
Tóth Andrásné polgármester: Továbbra is.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Hát ezt az egy jegyzőkönyvet hagy vezesse.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Képviselő asszony Hajdu Erika munkaköri kötelessége
a jegyzőkönyv vezetése. Öt napon belül el kell készítenie a képviselő-testületi ülés után,
tizenöt napon belül a Közigazgatási Hivatalba kell küldeni. Ez ügyben panasz érkezett a
képviselő-testület részéről, hogy ezt nem tudjuk teljesíteni. Valóban, ha nekem kell írni a
jegyzőkönyvet én ezt a határidőt nem tudom tartani. Három napot vagyok Egercsehiben.
Mind a két helyen Kisebbségi Önkormányzat működik, nekem is vannak egyéb feladataim.
Az ő munkaköri kötelessége.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Nekem teljesen mindegy, hogy ki vezeti a
jegyzőkönyvet tényleg, mert különben akármelyikőtök vezetheti.
Surányi László képviselő: Nem mindegy képviselő asszony, nem mindegy.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ha a többségnek nem mindegy, akkor
alkalmazkodjunk már, ne ezzel töltsük az időt, hogy ki vezeti a jegyzőkönyvet.
Surányi László képviselő: Így van.
Grósz Ilona alpolgármester: Kompromisszumos megoldásként, ezen lépjünk túl, hogy ez a
képviselő-testületi ülés ma lemenjen, és utána majd megbeszéljük a dolgot.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Igen, és találunk egy olyat, aki mindenkinek
megfelel.
Tóth Andrásné polgármester: Akkor szeretném megkérdezni, hogy a kábel tv-t ki fogja
kezelni?
Grósz Ilona alpolgármester: Igen, ki kezeli a kábel tv-t?
Tóth Andrásné polgármester: Mert van amikor negyed tizenkettőig itt ülünk, és ő arra is
odafigyel.
Dorkó Ottóné képviselő: Máskor is kezelte, ezért vesz fel tízezer forintot.
Tóth Andrásné polgármester: Nem, megmutatom, hogy hányszor vette fel.
Dorkó Ottóné képviselő: Erről mi nem tudunk, úgy tudjuk, hogy felveszi.
Tóth Andrásné polgármester: Nem, egyszer vette fel.
Dorkó Ottóné képviselő: Nem mondta nekünk senki, hogy nem veszi fel, most mondta a
Polgármester Asszony először, hogy nem veszi fel.
Tóth Andrásné polgármester: Nem, már egyszer elmondtam, amikor a képviselő-testület
említette, hogy felveszi érte a pénzt.
Surányi László képviselő: Most mi okozza a problémát?
Tóth Andrásné polgármester: Az, hogy a képviselő-testület üléséről készült videofelvételt
kezelni kell, kazettát kell cserélni.
Surányi László képviselő: Idáig se hallották, ezután se hallják.
Tóth Andrásné polgármester: De hallották, mert felvétel készül róla.
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Surányi László képviselő: Én is megakartam nézni, illetve nem én, hanem az asszony,
elindul a műsor, hang meg egy szál se. Mondom mi ez, a Néma Levente? Hát hallottak már
ilyet? Ha valaki meg van bízva, fizetnek is érte.
Tóth Andrásné polgármester: Nem fizetnek érte.
Surányi László képviselő: Mindegy, meg van bízva, akkor végezze a kötelességét.
Tóth Andrásné polgármester: Nem fizetnek egy fillért se érte.
Dorkó Ottóné képviselő: De az Önkormányzat megszavazta.
Tóth Andrásné polgármester: Akkor egyszer vette fel.
Nagy Mátyásné gazdálkodási előadó: Csak egyszer vette fel.
Tóth Andrásné polgármester: Azért mondom, mert tudom, hogy nem kapja. Akkor az
egyszer vette fel, többször nem.
Surányi László képviselő: Ingyen meg nem ül itt senki tíz óráig.
Tóth Andrásné polgármester: De itt ül, a rendezvényekre is a köztisztviselők jönnek el
szervezni, meg csinálni, és nem a képviselők. Ingyen és bérmentve a köztisztviselői bérükért.
Dorkó Ottóné képviselő: Nincs ki a munkaideje.
Tóth Andrásné polgármester: Akkor a jegyzőkönyvet a körjegyző asszony vezeti.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Az sincs rendben, hogy a jegyzőkönyvet én vezetem,
mert nyolc jelenlévő van, és négy igen született, és öt igen szavazat kellene.
Tóth Andrásné polgármester: Mivel Liktorné Vargyas Marianna képviselő nem tudta, hogy
miről van szó ezért újra szavaztatom a jegyzőkönyv-vezető személyét, hogy legyen valaki, aki
vezeti a jegyzőkönyvet. Aki egyetért a körjegyző asszony személyével, hogy a jegyzőkönyvet
vezesse továbbra is, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 3 nem szavazattal
elfogadja jegyzőkönyvvezetőnek Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyzőt.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Nincs joguk az ülésről kiküldeni Hajdu Erika
jegyzőkönyvvezetőt.
Hajdu Erika jegyzőkönyvvezető távozik.
Grósz Ilona alpolgármester: Komolyan mondom, ezt nem hiszem el.
Surányi László képviselő: Most kit képvisel Grósz Ilona alpolgármester asszony?
Tóth Andrásné polgármester: A települést.
Grósz Ilona alpolgármester: Nem, nem, nem. Nem volt megfelelő az indokolás, hogy miért
ne Hajdu Erika vezesse a jegyzőkönyvet. Például: kiment valami a képviselő-testület
üléséről?
Kerekes József képviselő: Már megszavaztuk, mit akar még Grósz Ilona alpolgármester
asszony?
Grósz Ilona alpolgármester: De nem.
Tóth Andrásné polgármester: Átvitték, amit akartak.
Surányi László képviselő: Nem voltunk a személyével megelégedve és kész. Ennyi.
Grósz Ilona alpolgármester: De miért nem vagytok vele megelégedve? Le ne harapja már
Surányi László képviselő úr a fejelemet a hülyeségért.
Tóth Andrásné polgármester: Kérem fejezzük be, most.
Surányi László képviselő: Jön itt Grósz Ilona alpolgármester asszony hátulról.
Grósz Ilona alpolgármester: Mit hátulról? Csak mindenki olyan egyenes lenne, mint én.
Hagyjuk már. Hagyjuk már, hogy ki jön hátulról, és nem sértegetjük a másikat!
Surányi László képviselő: Meg van itt botránkozva Grósz Ilona alpolgármester asszony egy
két dolgon.
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Grósz Ilona alpolgármester: Meg igen, meg vagyok.
Surányi László képviselő: Én is, de nem szólok. Én is megvagyok.
Tóth Andrásné polgármester: Mielőtt elfajulna verekedéssé a képviselő-testületi ülés, mert
ez mégsem a parlament, elvégre ez csak egy kis település.
Surányi László képviselő: Vegye már figyelembe Grósz Ilona alpolgármester asszony a
többségnek a véleményét.
Grósz Ilona alpolgármester: Én azt mondtam, hogy nem tudom, hogy miért?
Dorkó Ottóné képviselő: A képviselők egymástól nem kérik számon a dolgokat.
Tóth Andrásné polgármester: Nem, így van, senki senkitől nem kérhet.
Surányi László képviselő: Az én szuverén dolgom, hogy szavazok.
Grósz Ilona alpolgármester: Nem érti Surányi László képviselő úr, nem baj.
Tóth Andrásné polgármester: Jó. Tehát, ha ordibálnak, körbebeszélnek meg nem egy ember
beszél, akkor nem érthető a felvétel. Próbáljuk meg, hogy egyszerre csak egy ember
beszéljen, és akkor talán tisztább és érthetőbb lesz. Akkor még a napirendi pontoknál nem
tartottunk, hogy elfogadjuk-e vagy nem fogadjuk el. Most mivel megérkezett Dorkó Csaba
Hevesaranyosi Polgármester Úr. Az előző képviselő-testületi ülésre szeretett volna már
eljönni, de az akkor elmaradt – amikor a szakértővel történő egyeztetésről beszéltünk volna -,
mert közbe jött egy vizsgálat, ami miatt nem tartottuk meg a képviselő-testületi ülést. Kérte
annak a lehetőségét, hogy eljöhessen a képviselő-testület ülésére. Én szeretném kérni, hogy
napirendi pont előtt akkor beszélnénk a Mikrotérségi Társulásról és egyéb dolgokról, ami
nagyon érdekli az ott élőket, illetve az oktatási intézményét minden fenntartónak. Én
szeretném, ha a napirendi pontok elfogadásával együtt ezt a napirend előtti felszólalást, hogy
a Polgármester Úrnak ne kelljen végig itt ülni, fogadja el a képviselő-testület.
Surányi László képviselő: De mivel kapcsolatban?
Tóth Andrásné polgármester: A Mikrotérségi Társulással kapcsolatban, az oktatási
intézménnyel kapcsolatban, mivel fenntartóként a hevesaranyosi intézmény is benne van.
Ezért én úgy gondolom, hogy hat települést érint ez. A Polgármester Úr kérte, hogy szeretne a
képviselő-testületi ülésen részt venni.
Surányi László képviselő: Csak a miénken?
Tóth Andrásné polgármester: Én úgy gondolom, hogy azért nekünk, ha bejelentkezik
hozzánk valamelyik település vezetője, akkor illik meghallgatni, mert biztos, hogy valamilyen
oknál fogva, van valamilyen olyan dolog, ami miatt ő szeretné elmondani az észrevételeit,
vagy azt, ami a képviselő-testületét foglalkoztatja.
Kerekes József képviselő: Hát Polgármester Úr mi nagyon szerettük volna, ha Maga illetve a
képviselő-testülete ezelőtt két hónappal megjelenik itt a képviselő-testületi ülésen és ezt a
Mikrotérségi Általános Iskola problémáit megtárgyalhattuk volna. Nemcsak Maga, hanem a
többi képviselő-testületek is a polgármesterekkel közösen. Mi kértük itt, meg is szavaztuk,
egyöntetűen megszavaztuk, határozatot hoztunk róla, hogy a Mikrotérségi Általános iskola és
a település képviselői, vezetői jöjjenek el, hogy tájékoztatni tudjuk, hogy milyen dolgok
alakultak ki itt Egercshiben. Nem jelentek meg Maguk, majd eltelt nem tudom hány hónap,
kb. két hónap és hallom, hogy az iskolában megjelentek a polgármesterek – de csak a
polgármesterek – és ott tárgyalták a Mikrotérségi Általános Iskola helyzetét. Itt a településen
az iskolával kapcsolatosan nagyon, de nagyon rossz dolgok alakultak ki az elmúlt időszakban.
Tudnék mondani Magának egy közmondást.
Tóth Andrásné polgármester: Napirend előtti felszólalást elfogadtuk már?
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Nem, még nem.
Grósz Ilona alpolgármester: Nem.
Surányi László képviselő: Micsoda?
Tóth Andrásné polgármester: Elfogadtuk-e, hogy napirend előtti felszólalás lesz.
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Kerekes József képviselő: Nincs rend a családban, nincs rend a családban mondja a
nagymama, rendet kell csinálni a családban mondja a nagymama, rendet kell csinálni a
családban, és egy mozdulattal berúgják az ágy alá, berúgták az ágy alá – úgy is mondhatnám
– a szart. Ez történt az Általános Iskolával kapcsolatosan is. Az igazgató nőt nem találtuk,
égen földön kerestük, és nem tudtuk, hogy hol van, nem jelentkezett. Azt mondta a körjegyző
asszony, hogy ő sem tudja, eltűnt. Én már arra gondoltam, hogy a Rendőrséggel kellene
kerestetni és előhozatni valahogy, mert nem volt sehol se. A körjegyző nő akkor úgy
nyilatkozott, hogy ő is kereste telefonon, mindenütt kereste és nem találják. Egyszer csak
előkerült, de hiába próbáltuk meghívni a képviselő-testületi ülésre abban az időszakban
egyetlen egyszer sem jött el. Magukat is nagyon vártuk, hogy eljönnek ide, és Maguk sem
jöttek el, és most úgy csodálkozom, hogy eljött. Úgy lett volna jó, ha a többi Kistérségi
polgármester is eljött volna ide, és akkor tájékoztattak volna bennünket közösen, hogy Maguk
hogyan is látják ezt a helyzetet. Mert mi úgy látjuk, ha az igazgató nő továbbra is itt marad az
iskolában, akkor ennek az iskolának vége lesz, vége lesz. Én azt mondtam – az egyik
jegyzőkönyvben talán benne is van -, hogy fogni kéne az igazgató nőnek a putyerkáját és el
kéne menni neki a településről, amíg több bajt nem okoz itt. Nagyon sok bajt okoz, nagyon
sok bajt. Mindenkinek nagyon sok bajt okoz. Tehát, még most is, ha az igazgató nő jót akarna
ennek a településnek, akkor tényleg el kéne, hogy hagyja ezt a települést. El kéne neki menni,
mert ami itt az elmúlt hónapokban történt az iskolával kapcsolatosan, ahhoz egy nap kéne,
hogy ezt Magának elmondjam Polgármester Úr. Köszönöm szépen.
Surányi László képviselő: Tud erről a dologról? Lett tájékoztatva? Valamennyire? Hogy itt
megjelent?
Dorkó Csaba polgármester: Hát, most akkor mondhatom?
Surányi László képviselő: Most nyugodtan.
Tóth Andrásné polgármester: Napirendi pont előtt megszavaztuk. Mondjuk senki nem
szavazott, de mivel képviselő úr elindította ezt a beszélgetést, igen válaszolhat.
Surányi László képviselő: Csak tájékoztatta, hogy legyen tudomása a dolgokról.
Tóth Andrásné polgármester: Hát azért kellett volna megszavazni, mert erről lett volna szó
most.
Surányi László képviselő: Ha nem tudott róla, akkor miről beszélünk?
Tóth Andrásné polgármester: De akkor miért jött el Polgármester Úr, ha bizonyos
dolgokról nem tud? Több mindenről tud, nyilván azért ahhoz lett volna most észrevétele.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Hagy mondja el, amit tud.
Surányi László képviselő: Elmondja, meghallgatjuk. Így van.
Dorkó Csaba polgármester: Képviselő úr hol van, mert ő kérdezett?
Tóth Andrásné polgármester: Igen, kiment.
Dorkó Csaba polgármester: Tehát azt kifogásolta a képviselő úr, hogy két hónappal ezelőtt
miért nem voltam itt, miért nem voltak itt a polgármester társaim. Nem kaptunk meghívást.
Tehát gondolom, ha kaptunk volna meghívást, hogy valami probléma van, vagy hogy össze
akarunk jönni egy képviselő-testületi ülésre, akkor valószínű, hogy eljöttünk volna.
Hallottunk arról, tájékoztatva voltam, hogy érkezett a képviselő-testület részére, vagy részéről
nem tudom pontosan.
Tóth Andrásné polgármester: Képviselők részére.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Képviselők részére.
Dorkó Csaba polgármester: Egy levél, hogy nincsenek rendben a dolgok az Általános
Iskolában gondolom, vagy a Mikrotérségi intézményben. Szóval ezt a levelet még nem láttam.
Valószínű, hogy ez a folyamat onnan indulhatott el, hogy amikor én elfoglaltam a
polgármesteri széket Hevesaranyoson, akkor megpróbáltam utána nézni, hogy hogy is
működnek a dolgok az oktatásban. Én akkor úgy láttam, hogy vannak egyes problémák,
mondjuk jellemzően nem az itteni igazgatásra gondolnék, bár abban is biztos bizonyára
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vannak. Én akkor jellemzően gazdasági problémákat láttam, nevezetesen azt, hogy
Hevesaranyos részére az Egercsehi gesztor intézmény részéről – talán nem is a gesztor
intézmény részéről – hanem a Polgármesteri Hivatal részéről nem érkeznek olyan ütemben a
pénzek, ahogy kellene. Tehát ide érkeznek a normatívák – mi ugye nem tudunk normatívát
igényelni – igen jelentős adósságállomány halmozódott fel akkorra, és ezt én szerettem volna,
ha minél hamarabb rendeződik. Ez az év végére nagyjából rendeződött is. Közben mi
elkezdtünk tájékozódni - ha esetleg nem változna ez a kép – biztos-e, hogy nekünk ebben a
formátumban kell-e megoldanunk továbbra a közoktatást, és fölkértünk egy szakértőt, hogy
vizsgálja meg, hogy mi ez ellen mit tehetünk. Végül arra a következtetésre jutottunk, hogy az
lenne a legjobb – miután tettünk egy kört a környező lehetőségek vagy ál-lehetőségek felé -,
hogy végül is az lenne a legjobb, ha megpróbálnánk ennek az intézménynek a működését a
normális keretek közé szorítani, és akkor továbbra is ebben a felállásban oldjuk meg ezt a
dolgot. Illetve hát miután jöttek kormányzati döntések, amik nehezítették ezt a helyzetet meg
kellett próbálni valami módon takarékoskodni. Erre nálunk a szakértő akkor azt javasolta,
hogy például takarékoskodhatnánk azzal, hogy ha átszerveznénk az intézményt. Például egy
közoktatási intézmény lenne helyi szinten, nem külön általános iskola és külön óvoda, hanem
egy vezetéssel egy általános iskola és napköziotthonos óvoda. Ugyanakkor a másik döntés
ami volt, hogy a hetedik és nyolcadik osztály nem igazán maradhat helyben, vagy ha helyben
marad, akkor sokkal rosszabb lesz a finanszírozása az oktatásnak. Mi akkor azt a döntést
hoztuk, hogy a hetedik és nyolcadik osztályosok oktatását itt Egercsehiben fogjuk megoldani.
Ennek megfelelően ez személyi döntésekkel is járt ez a dolog, létszámleépítésre került sor,
illetve azt kértük, hogy a tagintézmény vezetőjére pályázat legyen kiírva. Ehhez egy közös
képviselő-testületi ülésen módosítottuk az alapító okiratot, és hát beindítottuk ezt a programot.
Biztos, hogy egy ilyen döntésnek – ez nem egy kényelmes dolog – vannak sérültjei, és én úgy
gondolom, hogy többek között ez a nyár eleji akció ez a levél például. Mivel most már
ismerjük, itt a tanév elején is volt egy hasonló, vagy attól inkább nagyobb horderejű esemény.
Jött egy vizsgálat, ez valószínűleg valamilyen szinten köthető ezekhez az eseményekhez.
Surányi László képviselő: Elnézést. Mikor volt Magának ez az észrevétele?
Dorkó Csaba polgármester: Melyik?
Surányi László képviselő: Az iskolával, hogy ott problémák vannak. Gazdaságtalan.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Itt van, a belső vizsgálatot december 11-én adtátok
fel.
Dorkó Csaba polgármester: Én nem tudom pontosan.
Tóth Andrásné polgármester: Nem az iskolának a gazdasági problémájáról beszélt a
Polgármester Úr, hanem a két önkormányzat egymás közötti finanszírozási problémájáról.
Surányi László képviselő: De én most arra vagyok kíváncsi, hogy amikor észlelte a
dolgokat, hogy az mikor volt dátum szerint körülbelül. Egy hónap?
Dorkó Csaba polgármester: Én úgy gondolom, hogy olyan november vége, december eleje.
December eleje felé érkezett ide a levél úgy gondolom.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Igen, pontosan.
Dorkó Csaba polgármester: Igazából azt is mondanám, hogy jellemzően ezekre a
megkeresésekre – a legutóbbi most nyári volt, arra se nem kaptunk még választ. Tehát
hasonló gondok sajnos most is vannak. Tehát ez nekünk nehéz ilyen szempontból. Én azt
gondolom, hogy ami most elhangzott itt az igazgató nővel kapcsolatban, hogy ha látjuk ennek
a vizsgálatnak az eredményeit, egyrészről látszik az, hogy bizonyára vannak hiányosságok.
Tehát nem készültek el bizonyos dokumentumok, amiknek el kellett volna, hogy készüljenek.
Viszont, ha átgondoljuk – a sorok között is próbálunk olvasni – akkor azért az látszik, hogy
ezek a hiányosságok, amik most itt föltérképezésre kerültek nem biztos, hogy az alatt a két év
alatt halmozódtak fel, ami alatt intézményvezető asszony vezette az intézményt. Tehát, hogy
ha látták a jegyzőkönyvet, nem tudom, hogy látták-e?
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Dorkó Ottóné képviselő: Nem láttunk semmit.
Dorkó Csaba polgármester: Ha megnézik, akkor láthatják azt, hogy mondjuk az összes
óvodában hiányoznak olyan dokumentumok, amik alapdokumentumok lennének. Ezek
évekkel ezelőtt nem készültek el. Nem tudom, hogy miért nem?
Surányi László képviselő: Mert nem lett figyelmeztetve az intézményvezető.
Tóth Andrásné polgármester: Hagy mondja már végig a Polgármester Úr.
Dorkó Csaba polgármester: Hát én úgy gondolom, hogy ez nem mostani dolog. Én nem
akarok senkinek a szennyesében turkálni – volt már itt egy közmondás -, ha a helyi
intézményekre gondolok, akkor, ha megnézzük az önkormányzatnak a jegyzőkönyvét, ami le
van kötve, és benne vannak azok a jegyzőkönyvek, amelyek mondjuk az oktatásnak a
felülvizsgálatával kapcsolatosak, vagy az alapdokumentumoknak az elfogadásához
kapcsolódnak, akkor az önkormányzatnak az iktatókönyvében minden egyes olyan
dokumentum, ami ebben a jegyzőkönyvben szerepel ott van, aláírva, megfelelő pecsétekkel.
És akkor készül a jegyzőkönyv, hogy pl. a hevesaranyosi iskolában megvan-e a – mit tudom
én – helyi pedagógiai program – nincs, vagy megvan, de nincs rajta aláírás. Úgy gondolom,
hogy most nincsen egy közös dokumentum még – ez tény, de egy régi dokumentumnak – úgy
gondolom – előtte gondolom, hogy lennie kellett volna, ami alapján működött az intézmény.
Na most – végigmondom, nem sokáig tart már – tehát nincs meg az iktatóban bent, az
szerintem annak a vezetőnek felelőssége, aki az adott időben – ezek olyan 2004. dátumázású
dokumentumok körülbelül – vezette az intézményt. Hát ez nem az intézményvezető asszony
volt. Hasonló képpen az óvodában.
Surányi László képviselő: Hát már hat éve itt van.
Dorkó Csaba polgármester: Itt igen, de a Mikrotérségben nem. Az óvodában, több
óvodában nincs meg, nem tudom, hogy melyik dokumentum. Most ugye bemegyek az
óvodába leltár, megvan-e, hol van. Megvan a nyomtatvány, de rajta egy betű sincs. Most
akkor ugye néhány évvel ezelőtt mit csináltak az óvónénik, vagy mit csinált a vezető óvónéni?
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Mondhatom, vagy befejezte Polgármester Úr?
Dorkó Csaba polgármester: Jó mondom, tehát vannak olyan hiányosságok, amik valóban
intézményvezető asszonyhoz kapcsolódnak. Tehát adott időszakban szerintem - nem
szerintem, hanem mondjuk a szakértők szerint – lehetett volna már létrehozni már ezeket a
dokumentumokat. Az is valószínű , hogy nem önállóan neki kellett volna megcsinálnia,
hanem mondjuk azoknak a tagintézmény vezetőknek segítségével, akik közül mi történetesen
egyet fölmentettünk. Lehet, hogy azért, mert nem csinálta meg a dokumentumokat. Tessék.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Na, hát, én erre csak annyit szeretnék reagálni, hogy
nem Hevesaranyos volt itt ennek az egész dolognak a beindítója. Tehát egyáltalán, ez itt már
élt. Ha ezt a levelet elolvassa Polgármester Úr meg fogja látni, hogy itt főleg itteni
problémákról van szó, tehát minden, végül is ami itt az intézménynél megjelentek. Na most,
amiről beszéltél – tegeződhetünk igaz?
Dorkó Csaba polgármester: Nyugodtan, tegeződtünk régen is.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Én azért megkérdezem. Tehát ez, amit
kezdeményeztetek, ez a belső vizsgálat is már feltárta, hogy ügyrendje nem volt az
intézménynek, nem volt szervezeti és működési szabályzata sem. Tehát ez már akkor kiderült.
A másik dolog pedig, hát én szerintem mindig az a vezető a felelős a dolgokért, aki
pillanatnyilag a székben ül. Tehát már 2005-ben lett ez Mikrotérség, és akkor már el kellett
volna kezdeni – legalább el kellett volna kezdeni -, nem azt mondom, hogy akkor pillanatok
alatt megcsinálni, de fel kellett volna mérni, hogy mi van meg, meg mi nincs meg. Nem?
Tehát biztos, hogy azok is felelősek érte, de én most itt az egészben azt látom, hogy mi ezt
nyáron elkezdtük ezt az egész ügyet. Tehát egy bizonyos fokig ugye mindenki egyetértett itt
az önkormányzati képviselő-testületben, amikor elolvasták azt mondták, hogy ezek tényleg
nagy hiányosságok, és a végén én azt tapasztaltam, hogy a végén ez valamilyen oknál fogva
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ez a visszájára fordult, mint ahogy te is elmondtad Polgármester Úr, hogy szerinted sem olyan
nagy problémák ezek. Tehát én szerintem viszont amikor egy vezető nem végzi el a dolgát –
most teljesen mindegy, hogy mondjuk egy két éves határidő én szerintem már az azért eléggé
határidő, hogy két év alatt valaki elvégezze a dolgát, ha nem, akkor sajnos álljon fel a
székéből és akkor menjen el. Mert ha neki két év nem elég, akkor ez a helyzet. A másik dolog
meg az viszont, tényleg onnan indult, ez az OKÉV vizsgálat. Ezt viszont Feri – hogy már
most kimondjam a nevét is – ő szólt is, hogy ez lesz. Tehát ez nem volt váratlan senkinek
szerintem. Ő ezt mondta, hogy ez lesz, én a körjegyző asszonynak is mondtam, meg azt is
mondtam, hogy ezt bárki elindíthatja. Odamegyek, adom a nevemet, kérem ezt a vizsgálatot.
Bárki bemehet ezt kérheti, és jönnek elvégzik a vizsgálatot. Körjegyző asszony akkor azt
mondta, hogy csak hagy jöjjenek. Tehát én ebből akkor arra gondoltam, hogy a körjegyző
asszony biztosan úgy gondolja, hogy itt minden frankón rendben van. Na most, én nem láttam
még az OKÉV-nek a jelentését, hogy ezek alapján a vizsgálatok alapján, hogy milyen
hiányosságokat talált, de hogy pénzbírság az lesz, az tuti. Na most, hogy ha azt is számba
vesszük – mert én ennek is utána érdeklődtem, meg ezt is elmondtam -, mert valahol én
próbáltam azért az önkormányzatot is védeni, mert ha itt milliós nagyságrendű bírság van, azt
tuti, hogy az önkormányzatnak kell kifizetni, és nem annak a személynek, aki hibázott. Mivel
szeptember 1-től ezeknek a dokumentumoknak a hiánya ilyen összegű bírságot eredményez,
ezért próbáltam, hogy a nyáron elintéződjön a dolog, de sajnos ez nem ment simán, illetve
sehogy sem ment.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Mivel meg lettem szólítva elmondom, hogy jöhet az
OKÉV ellenőrizni. Tehát azt nem mi szabjuk meg. Hasznos volt, mert legalább elindult a
munka.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Hát de ez egy borzasztó dolog, hogy itt az
önkormányzat nem tudta munkára fogni az igazgató asszonyt.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Nem itt kellett volna, hanem, akik ott ülnek a nevelő
testületben, azoknak kellett volna jelezni, hogy gond van.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ez egy nevetséges dolog, amit mond a jegyző
asszony.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Nem, egyáltalán nem.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Hányszor jeleztük? Ide jártunk be a hivatalba.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Nekem szóltál erről egy szót is?
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Hát, a Polgármester Asszonynak szóltunk. Hát én
nem tehetek róla, hogy nincsen kommunikáció közöttetek. Mi szóltunk, nem egyszer. Meg
szerintem nem csak az Egercsehi Általános Iskolából jártak ide panaszkodni, az is biztos.
Tóth Andrásné polgármester: Máshonnan nem.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Énhozzám nem jött senki.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Mindegy, a lényeg az, hogy még egy picikét hagy
fejezzem be. A lényeg itt az, hogy van itt egy Általános Iskola. Igaz? Amit úgy szeretnénk
működtetni, hogy szabályos legyen, tehát, hogy törvényes legyen. Ez az egyik. A másik
dolog, hogy meg szeretnénk tartani. Na most, ez mára mai világban ez már nem olyan
egyszerű, mert mindenki látja, hogy állandóan zárják be az intézményeket, tehát itt csak úgy
tudjuk megtartani, hogy ha a gyereklétszámot vagy megtartjuk, vagy növeljük. Na most, ez
így nem fog menni, mint ami ott a levélben le vannak írva, olyan háttérrel. Mert ezt nem csak
a pedagógusok látják, hanem a szülők is látják. Bizonyos dolgokat. Most nem akarok
konkretizálni, de ezt a szülők is tapasztalják, és voltak reklamációk, csak nem írásban. Lehet,
hogy ez volt a legnagyobb hiba, és most már tudjuk, hogy ha bármilyen reklamáció van, azt
írásban, postai úton kell eljuttatni ide az önkormányzathoz, mert valószínűleg csak így van
nyoma. Mert akkor így történik intézkedés. Most én szerintem döntsük már el, hogy ezt az
intézményt meg akarjuk tartani, vagy nem akarjuk megtartani. Mert én úgy gondolom, hogy
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kutyából nem lesz szalonna, és én most is azt mondom – mert például hallottam, hogy a
polgármesterek ugye összeültek -, és úgy döntöttek, hogy bizalmat szavaznak meg az igazgató
asszonynak, hogy tegyen rendbe mindent. Én úgy gondolom, hogy ha eddig nem tette rendbe,
akkor most miért tenné rendbe. Majd erre kíváncsi lennék, hogy hogy lesz rendbetéve.
Köszönöm szépen.
Dorkó Csaba polgármester: Akkor mondhatom?
Surányi László képviselő: Liktorné Vargyas Marianna képviselő volt először.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Válaszoljon Polgármester Úr, majd utána én is
mondom.
Dorkó Csaba polgármester: Közben elolvastam ezt a levelet, és egy néhány dologra
konkrétan kitérnék. Tehát itt úgy tűnik azért ebbe bele van foglalva, hogy itt még két kolléga,
aki nálunk elbocsátásra került, az meg van védve. Szeretném mondani, hogy képviselőtestületi döntések vannak azért ennek a hátterében. Egyrészt ugye benne van ebben a levélben,
hogy „nem törődik a szakos ellátottsággal” – tehát ne mindent rójunk fel neki. „Minden
szakmaiságot nélkülöző döntéseket hoz, olyan kollégát küld el, akinek egyedüli szakja van,
ezért jelenleg nincs fizika szakosunk” – na most, hát fizika óra, az nem sok van. Matematika
szakos – itt konkrétan Martonné Augusztin Katalinról van szó, aki fizika szakos – el
szeretném mondani, hogy amikor ez a döntés megszületett, Schmidt Istvánné azt mondta,
hogy ő inkább ragaszkodna a Martonnéhoz. Én ezt megértettem, de azt is mondtam, hogy a
képviselő-testület azt mondja, hogy azért, ha lehetséges, és van helyben matematika szakos
tanárunk, akkor had az maradjon már meg. Tehát fizika szakos ezért nem lett. Szerintem
ennek a fizika órának az ellátását óraadás keretében gazdaságosan meg lehet oldani, ha
mondjuk az intézményben fizika szakoson kívül van még matematika-fizika szakos tanár, ami
még van szerintem, mert úgy tudom, hogy Gálné Tóth Rita is fizika szakos, meg úgy
gondolom, hogy itt Egercsehiben Cseh Zsuzsa is fizika – nem fizika, elnézést, matematika
szakos, azt akartam mondani. Tehát matematika szakos van annyi, amennyi kell, nem tudom,
lehet, hogy van más is, azt hiszem, van más is. Hát fizika szakos órának az ellátottságát, ha
muszáj akkor óraadóval meg lehet oldani. Én egyébként úgy tudom, hogy azért volt olyan
időszak itt is Egercsehiben, amikor nem fizika szakos tanította a fizikát ezelőtt sem.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Régen biztos volt, de mióta én itt vagyok nem volt.
Dorkó Csaba polgármester: A másik hasonló, a történelem óra szintén. Ez ugye Ferit érinti,
itt meg nekem volt az a fenntartásom, hogy ugye nálunk négy órában tanított Feri, szerintem
indokolatlanul magasabb vezetői beosztásban. Ez az elődömnek volt a kifejezett kérése,
képviselő-testületi döntés nem volt mögötte. Ugyanakkor nem gondolom, hogy négy óráért
kellene tartani egy pedagógust Ostorosról bejárva, ebben a gazdasági helyzetben.
Kerekes József képviselő távozik.
Dorkó Csaba polgármester: Tudom, hogy most – a nyári események kapcsán is – óraszám
változás miatt is van némi változás.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Rosszul van Kerekes József képviselő úr?
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Rosszul igen.
Dorkó Csaba polgármester: Az óraszám változás megint árnyalta egy kicsit a helyzetet, de
azt gondolom, hogy ezt is mondjuk óraadóval át lehet hidalni. Ebben a gazdasági helyzetben
szerintem egy önkormányzat nem engedheti meg magának azt, hogy nálunk van négy
történelem óra, és ezért ott van egy tanerő, mert történelem szakos meg van. Igen?
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Csak erre, a történelem szakra. Végül is ez egy
tantestület, itt lett volna neki bőven történelem órája, tehát össze lehetett volna neki szedni az
órákat. Ami ugyanis törvényben is le van itt fektetve, hogy meg is kellett volna neki kapni. Ha
nem elbocsátásra kerül – gondolom, hogy ő lett akkor a leépítésbe belekalkulálva.
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Dorkó Csaba polgármester: Igen.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Hogy ha csak a vezetői megbízása szűnik meg, akkor
ő maradhatott volna.
Dorkó Csaba polgármester: Hát igen, de miután létszámleépítésben benne volt?
Tóth Andrásné polgármester: Jó, Liktorné Vargyas Marianna képviselő jelentkezett.
Polgármester Úr szeretne még szólni?
Dorkó Csaba polgármester: Nem akarom elrabolni, a képviselő-testülettől az időt.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Egy pillanat, még annyit hagy fűzzek még hozzá én
szerintem – Te is pedagógus vagy – itt az önkormányzatoknak össze kellene ülni, és nem csak
a saját érdekeiket kellene figyelni, hanem például ilyesmit is, tehát az iskola érdekeit. Tehát
össze kellene ülni, me nézni, hogy honnan kit érdemes elbocsátani, nem csak azért, hogy most
nekem ez a szimpatikus, vagy az nem szimpatikus. Tényleg most már szakmailag végig kéne
nézni, mert ez így nem fog jól elsülni. Mert most arra gondolok például, hogy a múltkor
felvetődött, hogy elment ugye a biológia-földrajz szakosunk nyugdíjba, és akkor pályázunk,
hogy megszüntetni ezt az állást. Te is tudod, hogy ha pályázunk rá, megkapjuk a pénzt érte,
akkor öt évig nem nevezhetünk ki senkit. Most akkor netalán-tán ti meggondoljátok
magatokat, kiléptek a társulásból, nekünk nem lesz biológia-földrajz szakos tanárunk. Érted,
ez egy patthelyzet.
Dorkó Csaba polgármester: Én magamtól ugye nem szeretnék kilépni ebből a társulásból,
úgy gondolom, hogy ezt fönn kéne tartani, de ennek nem hiszem, hogy az a jövője, hogy
elküldjük az intézményvezetőt. Különösen nem olyan formában, ami miatt igazából én ezt a
képviselő-testületi ülést – illetve nem ezt, hanem amikor szóba került, hogy mik az aktuális
események – meg kellett volna látogatniuk, azért ebben valóban szerintem a hat településnek
az önkormányzatainak együtt kellene dönteniük, és hallottam akkor itt olyanról, hogy oktatási
bizottság, meg hasonlók. Hát egy oktatási bizottság az alakulhat, hogy ha van három
intézmény.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Mikrotérségben, elnézést, alakulhat, mivel ilyen
van. Törvény lehetővé teszi. Amúgy az Alapító Okiratban benne van, régen létre lehetett
volna hozni egy olyan bizottságot, amelyik nem az Oktatási Bizottság nevet viseli, hiszen az a
feladata, hogy ellenőrizze és koordinálja a Mikrotérségi Általános Iskolának a működését.
Dorkó Csaba polgármester: Azt azért elmondanám, hogy ennek van több módozata. Ez az
egyik ezek közül. Ez nem pontosan az, amelyikben működik ez az úgynevezett Társulási
Tanács.
Tóth Andrásné polgármester: Társulási Tanácsnak kellene működni, és amellett a
Bizottságoknak.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Így van.
Dorkó Csaba polgármester: Lehetne egy ilyen Társulási Tanács, de akkor ez a Társulási
Tanács a Mikrotérség szintjén alakul.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Egyértelmű.
Dorkó Csaba polgármester: Amiben benne vannak mondjuk a polgármesterek, meg
mondjuk az intézményvezetők, meg még, akik kellenek, nem tudom pontosan, hogy kiknek
kellene még szerepelni. De mondjuk azt elég érdekesnek tartanám, hogy ha itt Egercsehiben
alakulna egy Oktatási Bizottság és akkor meghatározná, hogy ki legyen az iskolaigazgató
Mikrotérségi szinten. Egy pillanat mindjárt befejezem. Nem jelentünk meg az iskolában, itt
tárgyaltunk a polgármesterekkel, az iskola, illetve tulajdonképpen ennek a vizsgálatnak az
ügyében, hogy mit nyilatkozzunk, hogy mivel tudjuk esetleg tompítani ennek a vizsgálatnak a
következményeit. Tehát valóban, ez tény, hogy ennek a vizsgálatnak a következménye
mondjuk a nyár folyamán 100.000 Ft-ig terjedő pénzbírság lehetett volna, most meg egymillió
forintig terjedő pénzbírság lehet. Tudomásom vagy információm szerint azért nem egymillió
forintnyi, hanem százezer és egymillió forint közötti összeg, ami tényleg gondot jelent. De
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igazából tényleg az intézményvezető nevére szól. Azt azért még megjegyezném, hogy kit
védünk vagy kit nem védünk, én nem gondolom, hogy az egy pedagógushoz méltó
magatartás, hogy valaki – akármilyen sérelem is éri őt – az intézményével vagy a kollégáival
azt teszi, hogy ilyen jellegű vizsgálatot szabadít rájuk a tanévkezdés utáni napon. Tehát ilyen
helyzet, ezt hogy ha száz intézményből kilencven intézménybe bemennének az OKÉV
ellenőrei a második tanítási napon, nem hiszem, hogy a tantárgyfelosztást tollal kitöltve
megtalálják. Különösen nem akkor, hogy ha például nem lehet még tudni, mondjuk a hivatalát
normálisan át nem adó tagintézmény-vezető miatt, hogy ki például az, aki mondjuk sajátos
nevelési igényűnek számít az intézményben. Mert akkor ugye, hogy ha azt nyilatkozza a
tagintézmény-vezető az intézményvezetőnek, hogy megvan, ennyien lesznek, ennyi lesz a
létszám az intézményvezető arra számol, hogy ennyi lesz az óraszáma az adott pedagógusnak,
és kiderül, hogy egyetlen gyermek sem, vagy mondjuk a huszonakárhányból kettő vagy
három sajátos nevelési igényű – a tájékoztatás ellenére – akkor nyilván nem annyi órája lesz a
tanerőnek, mint amennyit terveztünk év végén, azért, mert engem így tájékoztattak. Tehát
nem hiszem, hogy száz intézményből kilencvenben nem így lett volna az eredmény. Nem a
tanügyi igazgatási dokumentumokat tekintve. Nem mondom, hogy az így rendben van. A
polgármesterek azt mondták, hogy – mert, hogy volt egy olyan javaslat is, hogy Schmidt
Istvánné feláll a székéből – ez nem így működik, merthogy a polgármesterek vagy a sok
képviselő-testület azzal bízta meg, hogy vezesse az intézményeket. Az igazgatói pályázatában
benne van, hogy elkészíti ezeket a dokumentumokat, és akkor, ha nem készítette el, akkor
nem teljesítette azt, amit elvárnak tőle a képviselő-testületek. Átadom a szót.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Egy pillanat. Csak ez az utolsó mondat. És ezért?
Merthogy ennek nincs most vége, tehát „nem teljesítette, amit elvárnak tőle a képviselőtestületek.” És ezért?
Dorkó Csaba polgármester: Majd pótolja.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: És? Ejnye-bejnye?
Surányi László képviselő: Ejnye-bejnye? Hát tudja, hogy milyen hibát követett el az
igazgató nő? Négy napig a munkahelyén nem jelent meg. Ezek tények.
Dorkó Csaba polgármester: Elnézést. Van egy mulasztás, ami az évek során
felhalmozódott. Jön egy vizsgálat, és akkor azt mondja az ezért felelős személy, hogy viszont
látásra én elmegyek.
Surányi László képviselő: Ezt kellett volna tennie.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: És akkor ti miért nem engeditek el?
Dorkó Csaba polgármester: Hát mert akkor ki fogja megcsinálni utána?
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ebben a dologban a polgármesterek hogy dönthetnek
a képviselő-testületet nélkül? Nem úgy lett volna a fair, hogy ha összefogunk.
Dorkó Csaba polgármester: Most nem értem, az előbb arról beszéltetek, hogy ilyen
Társulási Tanács kellene.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ez nem Társulási Tanács bocsáss meg, hanem
önkormányzati bizottság.
Dorkó Csaba polgármester: Egy pillanat. Azt nem tudom, hogy kellett-e nekünk ebben
dönteni?
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Hát azt mondtad, hogy felvetette, hogy elmegy, és
akkor azt mondtátok, hogy nem mehet el.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Nem ezt vetettem fel. Bocsánat. Nem ezt vetettem fel.
Dorkó Csaba polgármester: Nem ezt igen.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Készült jegyzőkönyv erről az összeülésről,
megkérdezhetem?
Tóth Andrásné polgármester: Nem készült.
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Dorkó Csaba polgármester: Igazából ez az összejövetel arról szólt – igazából el is mondtam
az előbb -, hogy tegyünk egy olyan észrevételt, hogy ennek a vizsgálatnak a következményeit
tompíthatjuk.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: De miért kell tompítani. Ezt nem értem.
Dorkó Csaba polgármester: Hát mert az jobb, hogy ha elmeszelik az iskolát?
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Mit jelent az, hogy elmeszelik az iskolát. Ezt nem
értem?
Tóth Andrásné polgármester: Elmeszelik, tehát a működését megvonják.
Surányi László képviselő: A Polgármester Úr nem ismeri itt a tényeket.
Dorkó Csaba polgármester: Egy pillanat. A legsúlyosabb következménye az OKÉV
vizsgálatnak az lehet, hogy egyrészt ugye pénzbírság az intézményvezető részére, másrészt
meg az intézménynek megvonják a működési engedélyét. Ez kinek jó?
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: No de hát ezt Te nem befolyásolhatod. Hát ezt majd
az OKÉV fogja eldönteni.
Dorkó Csaba polgármester: De ha van egy jegyzőkönyv, amihez észrevételt tehetünk, akkor
úgy gondolom, hogy nekem kutya kötelességem olyan észrevételt tenni, amivel próbálom
csökkenteni a felelősséget.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Erre most annyit hagy mondjak már.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Hagy jussak már én is szóhoz.
Dorkó Csaba polgármester: Mondjuk meg neki, hogy jó Ferikém ez az, amit Te szeretnél
szűnjön meg az iskola?
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Miért? Ki akarja, hogy megszűnjön az iskola?
Surányi László képviselő: Senki nem akarja.
Dorkó Csaba polgármester: Ezt mondjuk nem, hogy a legsúlyosabb következménye a
vizsgálatnak ez lehet, vagy a jegyzőkönyvnek.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: De azt nem tudjuk, hogy mi lesz.
Dorkó Csaba polgármester: De ez lehet.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: De ezt Te nem tudod befolyásolni, hogy ha ezt
mondják.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Bármit teszel ezt nem befolyásolod. Ezt mondja
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő.
Dorkó Csaba polgármester: Nem hiszem, de legalább megpróbálni megpróbálom.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Jó értem. Csak annyit hagy mondjak már erre, hogy
neked is problémád volt a régebbi intézményvezetőddel. Igaz? Na most ezt én egy olyan
faramuci helyzetnek érzem, hogy itt nekünk helyben mi tapasztalunk – hogy mondjam – mi
rajtunk csattan az ostor. Tehát Te ezt nem tudod onnan Hevesaranyosról, hogy itt mi van.
Tehát most Te is nagyon meg lennél sértve, hogy ha azt mondanám neked, hogy Ferit miért
bocsátottad el, miért tettél vele ilyet, hát egy nagyon klassz igazgató volt, mindent megcsinált.
Érted, én így látom. Te is ugyan ezt látod, vagy legalábbis ezt mondod, és közben meg mi
sínyeljük meg az egészet, mert nekünk kell itt lenni egy olyan igazgatóval, aki nem irányít.
Érted mit mondok?
Dorkó Csaba polgármester: Értem.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Na szóval, én nem tudom, de majd különben a
Társulási vagy az Alapító Okiraton is ezen valamit módosítani kellene, mert ennek az
önkormányzatnak vagy ennek az iskolának minden ki van véve a kezéből. Tehát mi teljesen
kivagyunk szolgáltatva az összes többi tagintézménynek annak ellenére, hogy Ti nem is láttok
szinte ebből ez egészből szinte semmit, meg nem is tapasztaltok. Szóval valami enyhébb
változat kéne, hogy mi is tudjunk itt retorziókat alkalmazni. Mert például nem csinált meg
dolgokat, többször figyelmeztették, de nem kaphat például fegyelmi, mert azt is csak közösen
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lehet. Erre Te azt mondod, hogy Neked tetszik, amit csinál, Te nem adsz neki fegyelmit, vagy
teszem azt ilyen dolgok. Érted?
Dorkó Csaba polgármester: Nézd én nem mondtam azt, hogy nekem fenntartás nélkül
tetszik a dolog, vagy adott esetben nem adnék fegyelmit. Viszont itt egy Társulás van, és a hat
település együtt dönt benne.
Surányi László képviselő: Mi ezt akartuk.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Jó, és ha Te nem így döntesz? Ha már egy
önkormányzat nem így dönt, akkor kész, vége. Szívás, mondhatnám így magyarul.
Dorkó Csaba polgármester: Tehát azt mondod, hogy Egercsehi így rosszul járt, hogy a
többiek meg jóljártak – hát nem tudom, hogy jól jártunk vagy nem jártunk jól? Viszont, hogy
ha mondjuk a gazdasági oldalát nézzük a dolognak, akkor mi kifejezetten rosszul jártunk.
Mert ugye hozzánk pénzek nem jönnek, ide jönnek pénzek. Ugye problémánk ezzel vannak,
hogy mondjuk pénz itt van, oda meg nem jut, és akkor hol a pénz?
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Na, például, mi ezt is rendbe szeretnénk tenni most.
Dorkó Csaba polgármester: Igen, de ez véleményem szerint nem az intézményvezető
felelőssége.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Ez nem az intézmény dolga és felelőssége, ez a fenntartó
felelőssége és dolga.
Dorkó Csaba polgármester: Az például – ezt mondhatom az önkormányzatnak úgy
gondolom -, hogy mi megkaptuk a létszámleépítésre a normatívát, vagy mondjuk áprilistól
olyan plussz normatívát kapunk Bélapátfalvától, ami az intézmény költségvetésében az év
elején nem volt benne, és én megkapom az intézménytől az elszámolást, hogy nagyjából
tartjuk a költségvetésbeli adatokat, mutatószámokat, sőt még belül vagyunk benne, viszont
nem tapasztalom, hogy a folyószámlánkon emelkedne a pénz.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Na de honnan megy a folyószámládra a pénz?
Dorkó Csaba polgármester: Innen.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: A polgármesteri Hivatalból.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: A Polgármesteri Hivatal nem utalja át azt a jogos
pénzt, amire Neked szükséged van. Így van?
Dorkó Csaba polgármester: Így van.
Surányi László képviselő: Akkor még egy probléma.
Dorkó Csaba polgármester: De ez mondom nem az intézményvezetőnek a felelőssége.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Akkor hagy mondjam már én el, azt amit szeretnék,
hogy ha befejezted, csak akkor.
Dorkó Csaba polgármester: Jó, persze.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Oké. Na most én igazából abban látom a jelenlegi
problémát, hogy volt egy bizonyos jelentés, vagy nem tudom ellenőrzés, aminek vannak
bizonyos megállapításai. Ezeket megküldték több helyre, határidőt szabtak.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Nem küldték meg. Bocsánat, hadd szóljak már közbe. Egy
jegyzőkönyv van, egy jegyzőkönyv született, ami megvan az államigazgatási eljárásnak egy
menete. Tehát egy jegyzőkönyv született.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Bocsánat de, ha még egy fél percet vártok, akkor
tudjátok, hogy miről beszélek. Szóval elküldték ennek az ellenőrzésnek a szempontjait.
Elküldték azt Bélapátfalváról, hogy ez a bizonyos ellenőrzés, amit Hevesaranyos saját
magának nem tudom, hogy hogyan kért. Ez ilyen és ilyen hiányosságokat tártak fel. Mindenki
megkapta a magáét, a papírokból, oda volt írva, hogy mikorra kötelesek ezeket pótolni. Ez
még 2007. márciusa körül volt, ha jól tudom. A körjegyző asszony maga mondta az x-edik
képviselő-testületi ülésen, hogy valami márciusi időpont volt – március 31. talán igen. Ez nem
lett pótolva, az intézmény vezetőjét is felszólították, a tagintézmény-vezetőjét is, a körjegyzőt
is stb., akit kellett. Mindenki megkapta, amit kellett, a pótlásról valahogyan elfeledkeztünk.
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Akkor jött ez a levél június 28-án, amikor is 29-ével a Polgármester Asszony és a körjegyző
asszony lekérte az igazgató nőt a hivatalba – ha jól tudom itt voltak, ha nem akkor rosszul
tudom – amikor elkérte azokat a levélben megjelölt alapdokumentumokat mutassa legyen
szíves be, nem tudta bemutatni. Nem tudta bemutatni. Így volt?
Tóth Andrásné polgármester: Így volt.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Polgármester Asszony azt mondta nekünk, hogy
egy hónap határidőt adtak neki, hogy ezeket a dokumentumokat pótolja. Én megkérdeztem
tőle, hogy írásba foglalták-e? Még meg is sértődött, hogy én hogy képzelem azt, hiszen az ő
szava ugye az – én nem az ő szavában kételkedem -, de egy ilyen dolgot ugye írásba kell
foglalni.
Tóth Andrásné polgármester: Azt nem mondtam, hogy megsértődtem, csak azt, hogy nem
foglaltuk írásba.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Morcos voltál, de nem foglaltátok írásba. Eltelt az
egy hónap június 28-án járunk és még mindig nem lettek bemutatva azok a papírok, ami
gondolom most azért az OKÉV ellenőrzés folyamán hiányosságoknak bizonyultak. Jó. Akkor
utána jött a fenyegetőzés, hogy XY esetleg, ha elküldik kihívja az OKÉV-et. Mindenki tudta,
még ez sem késztette arra az intézményvezetőt, hogy megcsinálja ezeket a nyamvadék
papírokat végre. Ugye figyelmeztették egyszer Bélapátfalváról, figyelmeztette egyszer a
Polgármester Asszony a jegyzővel, aztán jött az majd, hogy esetleg OKÉV vizsgálat. Aztán itt
ugye a képviselő-testület is szeretett volna beszélni valószínűleg nem azért, mert nem akart
utánajárni. És akkor most ki kellett várni egy OKÉV vizsgálatot, ami esetleg becsukathatja az
iskolát, vagy ha nem, akkor fizethetünk, nem tudom hány százezer forintot, és még mindig ott
tartunk, hogy esetlegesen kész vannak a papírok. Na most az OKÉV vizsgálat általában ugye
úgy végződik, hogy ad egy határidőt, amikorra a papírokat készen kell produkálni. Ez a
határidő nem tudom mi, én nem láttam ezt a jegyzőkönyvet.
Dorkó Csaba polgármester: Nincs is mit.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Valamilyen határidőt kellett adniuk?
Tóth Andrásné polgármester: Nem, az előbb már el akartam mondani.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Nincsen jegyzőkönyv, nincsen határidő. Akkor sem
kellett volna ötödik alkalomra megvárni, hogy hátha megbüntetik az önkormányzatot.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Nem az önkormányzatot büntetik meg. Na akkor
szeretnék reflektálni. A nyárral kapcsolatos dolgokra én nem szeretnék különösebben
visszatérni, sarat dobálni, meg hasonlók. Nyári szünet volt. Jelenleg nekem harminchét nap
szabadságom van bent. Azért ez is hozzátartozik az igazsághoz. A bélapátfalvai ellenőrzéssel
kapcsolatosan, igen, ez a jegyzőkönyv márciusban született, amikor mindenki által ismert
okoknál fogva beszámolót kellett készíteni.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Elnézést, hogy közbeszólok, de ez nem március, mert
arra a belső ellenőrzési jegyzőkönyvre február végén az önkormányzat részéről megtörtént a
Társulási Megállapodás és az Alapító Okirat módosítása. Az önkormányzat nem felejtette el a
hiányosságot pótolni. A bélapátfalvai belső ellenőrzés után februárban volt a hat
önkormányzat ülése, ahol Bátor község nem volt jelen. A Társulási Megállapodást és az
Alapító Okiratot az alapján módosították.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Egy része, de neked itt fel van sorolva hat pont. Itt
van Egercsehi Önkormányzat jegyzőjének. Most már felolvasom, mert eddig csak beszéltem
róla. „Készítse elő jóváhagyásra az intézmény SZMSZ-ét.”
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Egy pillanat. Beszereztem egy adaptálható SZMSZ
mintát, amit az igazgató asszony rendelkezésére bocsájtottam. Amit az igazgató asszony nyújt
be a fenntartóknak jóváhagyásra.
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Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: És akkor, amikor nem készítette el, kapott felszólítást
vagy határidőt, vagy valamit? „Gondoskodjon arról, hogy az intézmény alakítsa ki az
ügyrendjét.”
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Így van. Adaptálható minta van. Azt nem nekem kell
megcsinálni.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ezzel ennyi?
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ez jogos, nem mondta senki, hogy ez a körjegyző
asszony feladata. Nem is lehet erről szó.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: De ebből az jön ki, hogy a jegyző feladata ezeket
megcsinálni. Tisztázzuk akkor.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Nem megcsinálni. Gondoskodjál az elkészítéséről.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Válaszolok rá, hogy gondoskodtam.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Nem kell senkinek behajtani? Nem kell senkinek
behajtani vagy határidőt adni? Addig csinálja, ameddig éppen jónak látja, vagy hogy van ez?
Hát akkor itt van, hogy „az ellenőrzés során feltárt hiányosságok felszámolására készítsen
intézkedési tervet”. Gondolom akkor volt határidő is szabva. Nem? Vagy nincs intézkedési
terv?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Az önkormányzat részéről az intézkedési terv végre
lett hajtva, amit intézkedni kellett.
Dorkó Ottóné képviselő: Készíteni mindent lehet.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Jó, akkor ezek szerint tényleg mindent írásban, és
követtem el hibákat az elmúlt két év során, hogy nem fektettem írásba azokat a hibákat,
amikkel itt az elmúlt két évben meg kellett küzdeni, fenntartókkal és az önkormányzatokkal
kapcsolatban. Ezt sajnos szánom és bánom, mert úgy érzem – most akkor jól gondolom -,
hogy ennek a Mikrotérségi átalakulásnak én lettem a vesztese gyakorlatilag. Ugyanis
létrehoztak egy olyan intézményt, ahol szervezetileg ezt az intézményt nem így kellett volna
létrehozni. Ugyanis mondhatok rá több példákat, hogy hogyan hoztak létre ilyen
intézményeket. Minden intézménynek, ahol nem kilenc intézményt vontak össze, hanem
hármat – mondhatnám Felsőtárkányt példának, vagy bárhol itt a környéken, ahol társultak –
minden intézménynek van egy csúcsvezetője, és minden intézménynek van azon kívül egy.
Gyakorlatilag most itt a székhely intézménynek nincs igazgatója. Tehát akkor én
megkérdezem, hogy én melyik intézménynek vagyok az igazgatója? Az Egercsehi iskolának
vagy a Mikrotérségi iskolának. Mert azon kívül, hogy itt el kellett látni a székhely iskolával
kapcsolatos feladatokat is, a Mikortérséggel kapcsolatos teendőket is el kellett látni. Tehát itt
alapvető problémák voltak. Viszont, amikor ezekre a problémákra kitértünk, hogy itt nincs
ember – egyébként volt ezzel probléma, több köröket is futottunk – tehát amit a belső
ellenőrzés is feltárt, hogy a dologi kiadásokat is itt kellene könyvelni, stb., a fenntartóknak
mindig az volt a válasza, hogy erre nincs pénz, erre nincs lehetőség, biztosítani embert. Tehát
ugyan azok a problémák, amiket a polgármester asszony, a körjegyző asszony pedzett, hogy
az önkormányzatnál is a feladatellátáshoz nincs biztosítva a megfelelő létszámú ember. Ezt én
is tudom, így elmondhatom. Hogy két év alatt ezt, és ebben hibáztam, hogy úgy gondoltam,
hogy ezzel meg fogunk birkózni, de gyakorlatilag ez egy tanuló pénz volt. Itt azért mindenki
tette a dolgát, és amikor különböző fajsúlyú dolgok között dönteni kellett, hogy milyen munka
maradjon el, igen akkor én úgy ítéltem meg, hogy ennek a dolognak – mivel mindenkinek
megvan a saját alapdokumentuma –, ha ez a dolog nem készül el, ennek nincs olyan fajsúlya,
mint egyéb munkáltatási, gazdálkodási, és egyéb feladatoknak. Mert itt azért 74 embert kellett
folyamatosan munkáltatni, és azt hiszem, hogy ha valaki ezt megnézi – 74 embert – ember
legyen a talpán. Mondjuk egy főállásban is eltudnám képzelni, hogy valaki csak munkáltat, és
azért 74 ember, aki 9 helyen van földrajzilag szétszórva, annak a munkáltatását ellátja. Tehát
nem tagadom, én ebben érzem a hibámat, hogy írásban kellett volna jelezni nekem a fenntartó
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felé, hogy ilyen és ilyen problémáink vannak. Nagyon sokat küszködtünk és kínlódtunk, és
úgy gondolom, hogy nem mentegetni akarom magamat – mint ahogy a tantestületnek is
elmondtam – és amikor a tagintézmény vezetőket is összehívtam és tájékoztattam a
jegyzőkönyvről. Tehát egy jegyzőkönyv született, tehát határozat még nem született.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Mégis van jegyzőkönyv?
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Mariann, azt mondtam, hogy jegyzőkönyv van.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Na hát, ezt mondtam én is. Azt mondtátok, hogy
nincs jegyzőkönyv, négyen.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Nem.
Dorkó Csaba polgármester: Félreértetted. Amikor vizsgálták azt, hogy mit találnak, mit
nem találnak, leírták egy jegyzőkönyvbe. Ez megvan. Arra adtak egy határidőt, hogy ezeket a
dokumentumokat ekkorra meg ekkorra pótolni kell. Ezt a jegyzőkönyvet megnézték, akik
érintve voltak, azok itt voltak – ugye mi is megnéztük a többi polgármesterrel, a polgármester
asszony ezt lehetővé tette. Próbáltunk összefogni ez ügyben, hogy akkor mindent úgy
rendezni, hogy tompítsuk a dolgokat – lehet, hogy nem tompít, mindegy – nem teljesen
mindegy egyébként, de legalább megpróbáljuk, amit tehetünk. Akkor ugye ezt meg kellet
beszélnünk, hogy egyetértünk-e, hogy tényleg ezek a hiányosságok voltak, amik a
jegyzőkönyvben benne voltak. Ezt alá kellett írni, nem nekem, hanem az igazgató
asszonynak.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: A polgármester asszonynak.
Dorkó Csaba polgármester: A polgármester asszonynak, ők aláírták. Visszaküldték az
OKÉV-nek, aki most fog hozni egy döntést.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: 30 napos határidővel egy határozatot.
Dorkó Csaba polgármester: Valamilyen határidővel igen, amit meg kell küldeni az
önkormányzatnak, és akkor abban bele lesz írva, hogy ezt határoztuk, hogy kit mennyire
büntetünk meg. Nem az önkormányzatot, hanem az intézmény vezetőt és mi még az egyéb
követelmény esetleg.
Surányi László képviselő: Figyeljen már Polgármester Úr. Ha ez a személy nem
kezdeményezi az OKÉV vizsgálatot, akkor a mai napig sincs semmi. Mai napig nincs semmi.
Ez az út, amit mi elkezdtünk nem is lehet folytatni. Mert itt olyan problémák, olyan dolgok
vannak. Ez megint csak egy.
Dorkó Csaba polgármester: Tény, ennek ilyen fajta előnye van, de szerintem több előnye
van.
Surányi László képviselő: Hiába mondja, hogy előnye van, lehet, hogy igaz, akkor viszont
más hibázott.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Nem lehet, hanem biztos.
Tóth Andrásné polgármester: A Polgármester Úr hagy beszéljen már egy személyben.
Dorkó Csaba polgármester: Én akkor ebből a levélből annyit tudtam, hogy igazgató
asszonyra vonatkozott, amit érdekesnek tartottam, az az aláírás volt. Az volt aláírva, hogy
Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 9 intézményének tantestülete. Ami
azt jelenti, hogy az a 74 fő?
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Igen.
Dorkó Csaba polgármester: Ezek szerint a gazdasági rész nincs benne, akkor X kollégáról
van szó. Na most például az én feleségem történetesen ennek a Mikrotérségi Általános
Iskolának a dolgozója, tantestületének a dolgozója, és halvány lila gőze nem volt erről a
levélről.
Surányi László képviselő: Ez csak formaság.
Dorkó Csaba polgármester: Szerintem, illet volna, hogy tudomása legyen néhány óvodának,
néhány képviselő-testületnek. Nem tudom, hogy ki írta, milyen alapon írta alá így?
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Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Na erre csak annyit reagálnék, tehát, hogy ez így csak
egy alapja volt annak, hogy vizsgálódjunk. Tehát amikor én ezt felolvastam, én tettem egy
javaslatot – érdekes módon arról az ülésről nem is készült jegyzőkönyv sem –, én azt
javasoltam, hogy hívjuk össze a hat önkormányzat képviselő-testületét, és vizsgáljuk ki, hogy
ez igaz, vagy nem igaz. Tehát én ezzel kezdtem. Semmit nem akartam mást, ennyit szerettem
volna. Akkor bebizonyosodott volna tökéletesen, hogy ez kb. hány főt takar. Ugyanis azt
javasoltam, hogy csináljunk a tantestületen belül egy bizalmi szavazást – titkosan -, mert tény
és való, hogy ezt személyesen nem mindenki meri felvállalni, és jól is tette, mert ennek az
ügynek ez lett a kimenetele. De akkor, hogy ha titkos szavazás van, akkor tudhattad volna,
megláthattad volna, hogy ez hány főt takar. Mert nem keveset. Jó, nem 100 %-ig mindenkit,
de én úgy gondolom, hogy 60-70 % azt mondja, hogy nincs megelégedve, akkor ott már
valami probléma van. Tehát ez a levél csak arra volt hivatva, hogy elinduljon a dolog. Mert te
azt nem láttad, hogy itt a tavalyi év hogyan zajlott le, ezen a tantestületen belül. Azt is tudod,
hogy a saját, hevesaranyosi iskoládban is milyen hangulat volt az elmúlt tanévben –
gondolom – mert arról is hallottam, meg előtte is voltak problémák. Tehát ezt mindenki a
saját bőrén érzi. És ezt azért indította el a tantestület, mert azt mondta, hogy még egy évet így
nem vagyunk hajlandóak végigcsinálni, hogy legalább ne szóljunk, ne jelezzünk. De így is
már az a vád ért minket, hogy miért nem szóltunk már, miért nem mondtuk, meg miért nem
intézkedtünk. Te is nagyon jól tudod, hogy egy tantestület nem intézkedhet. Nem hívhatja fel
az igazgatóját arra, hogy ezt csináld meg, azt csináld meg, amazt csináld meg. Igaz? Igazam
van ebben? Most is, te is ugyan azon lovagolsz, azon az aláíráson, amin egyesek. Ugye? De
amikor mondtam, hogy hozok aláírásokat – nem, nem kell – pedig volt, aki aláírta volna.
Figyelj, a 70 %-a bevállalta a nevét is. Azt mondta, hogy aláírja.
Surányi László képviselő: Györgyi nem ez a lényeg.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Jó, nem ez a lényeg, én aláírom. Figyelj, én itt most
én képviselő-testületi tag vagyok, nem csak pedagógus. Én itt próbálom az önkormányzatot is
megvédeni, és nagyon jól tudod, mert hallottad, hogy ezeknek a dokumentumoknak a hiánya
micsoda bírságot jelent. Nem fogja tudni kifizetni. Tuti, hogy nem fogja, és az OKÉV-et is
megkérdeztem, hogy általában nem azok szokták kifizetni, akire rásózták, hanem szépen
kigazdálkodják az iskola költségvetéséből. Úgyhogy általában ez így szokott lenni. Hát nem
tudom, hogy hogy fogjátok tudni bevállalni, ha netán tán odakerül a dolog, de valószínű, hogy
a mi költségvetésünket fogja terhelni, és mivel én képviselő-testületi tag vagyok, én ezért is
harcoltam volna, hogy ez ne következzen be. De valahogy ez nem úgy sült el. Ezt a nyáron le
kellett volna pergetni, ezt a dolgot. Összehívhattuk volna a tantestületet, bevállalták volna,
elkészíthettük volna az összes dokumentumot egy irányítással. Biztos, hogy készen lett volna,
ha tudjuk, hogy milyen következményei vannak ennek a hiányosságainak, de nem történt
meg. Mondjuk Anikó akkor, hagy kérdezzem meg, hogy mit csináltál itt kint egész nyáron?
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Hát ne haragudjál Györgyi, azért nem te vagy a
munkáltatóm, ezt a stílust visszautasítom.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Hát utasítsd vissza.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Nem te vagy a munkáltatóm, aki felelősségre vonhat ezzel
kapcsolatosan.
Grósz Ilona alpolgármester: Hagy kérdezzek már valamit, mert eddig én nem szóltam,
figyeltem. Hogy ha egy évben ennyire rossz a tantestületben, ennyire nem tud dolgozni a
tantestület, akkor a tavalyi év beszámolóját miért fogadtátok el Györgyi?
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Hát mert az a mi munkánkról számol el, csak azért.
Grósz Ilona alpolgármester: De abban benne van az egész tantestület.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Hát de figyelj, abban nincs benne, hogy nincs
pedagógia program, meg ilyesmi. Azt írtuk le, hogy mi mit csináltunk, hány osztály
működött. Miért ne fogadjam el a saját munkámat?
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Grósz Ilona alpolgármester: Azért kérdeztem. De abban mindenki benne van, nem?
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Hogy-hogy mindenki?
Grósz Ilona alpolgármester: Mindenki, az egész. Az igazgató nőtől kezdve mindenki. Érted
amit mondok?
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Értem, amit mondtok. Át akarjátok passzolni az
egészet a képviselő-testületen.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Nem erről van szó.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: De.
Grósz Ilona alpolgármester: Nem, félre érted.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: De, 100 %-ig erről van szó.
Grósz Ilona alpolgármester: Én most komolyan kérdeztem
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Figyelj, ha kézfelnyújtással kell szavazni, szerinted ki
fogja felnyújtani a kezét?
Grósz Ilona alpolgármester: Ezért kérdeztem.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Akkor most már érted.
Grósz Ilona alpolgármester: Én értem, de te értetted félre először, én csak kérdeztem.
Tóth Andrásné polgármester: Akkor kinek kell eltakarítani a piszkos munkát, ha nem
merem felvállalni. Ezt most már elmondom. Ez egy kicsit most ledöbentett, hogy „nem
merem”. Hát ezért már bocsánat. Hányan vagytok? Azt mondtad zömében, 60-70 % ezt
támogatta. Hát azért én úgy gondolom, hogy igen, fel kell vállalni, mert másképp talán akkor
tényleg nem mozdul semmi. Annyit mondanék még el, hogy bizalmat szavaztak a
polgármesterek. Nem tudom, hogy ki az, aki ilyen jól informált erről a dologról, ahol a
polgármesterek és a jegyzők beszélgettek. Nem lett volna kötelességem például a
polgármesterekkel beszélni. Ugyanis ott a helyszínen észrevételezhettem volna a dolgokat,
amikor kihozták a jegyzőkönyvet. A jegyzőkönyvön rajta van – amit aláírtam -, hogy 8 napot
kérek az észrevételezésre. Nem írhattam meg a hat polgármester nevében, hanem csak a
sajátomban, hogy mi az észrevételem a jegyzőkönyvvel kapcsolatban, az abban felvett
dolgokról. A polgármesterekkel megbeszéltük azt, hogy mi legyen a továbbiakban,
esetlegesen mit tudunk, hogy tudunk tenni, amikor szóba került az, hogy az intézményvezető
feláll. A polgármesterek nem bizalmat szavaztak, hanem azt mondták, hogy addig nem fog
elmenni, amíg maga után rendet nem tesz. Ugyanis ezt, ha az intézményvezető feláll,
valakinek rendbe kell tenni. Évindulás volt, egy OKÉV ellenőrzés, és nagyon szigorú
határidőt fognak szabni. Mi november 30-ig vállaltuk be, hogy kész lesznek a papírok, mert
úgy gondolták az OKÉV ellenőrök, hogy valami időpontot mi közöljünk, hogy mi az, amit
tartani tudunk. Mi mondtuk, hogy az év végén valamikor, erre ők azt válaszolták, hogy nem,
tessék közelebbi dátumot mondani, mert ennek el kell készülni. Tehát ezért próbáltam ezt a
dolgot követni, hogy itt mind a 6 településnek a fenntartójával, vagy a Mikrotérségi Társulás
fenntartók – a polgármesterek és a jegyzők – leülve megbeszéljük, hogy mit tudunk lépni,
milyen formában tudjuk a képviselők elé vinni, milyen formában tudjuk képviselni ezt az
ügyet, hogy igenis az igazgató asszonynak az intézményére vonatkozó összes feladatát kutya
kötelessége lesz megcsinálni. Nem arról döntöttünk, hogy de jó pofa, meg nem arról, hogy
nekünk de nagy bizalmunk van hozzá esetleg – ez így hangzott el szó szerint -, de meg kell a
munkáját csinálni. Ugyanis lehet most itt egy váltás, attól ennek mennie kell. Két hónap alatt,
nem tudom, hogy ki teszi le az összes dokumentumot, aminek minden pedagógus, illetve
tagintézmény-vezető a felelőse. Illetve, hogy a nevelési programok, meg a különböző
munkaközösségekben elvégzendő programok ki fogja megcsinálni, mert nyilván a fizikára,
kémiára vonatkozóan nem más szakos fogja megcsinálni azt. Tehát ezt valakinek össze kell
fogni, fel kell vállalni és igenis tegye rendbe. Az egy dolog, hogy a bírságot ki fogják szabni,
nyilván való kifogják, személyre szólóan. Mi is megkérdeztük, hogy ezt az önkormányzat
vagy ki kapja – azt mondták, hogy az intézményvezető egy személyben. Az intézményvezető
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kapja a bírságot, viszont a feladatot is, és nyilván ő ez alapján intézkedik majd, amit
utóellenőriznek majd. Tehát az OKÉV most meghozza a maga döntését, abban leírják, hogy
elfogadták azt az intézkedési tervet, amit mi beküldtünk. Ez mondjuk már elindult, mert a
tagintézmény-vezetők felé már el lett küldve, hogy kinek milyen feladati vannak. Tehát
amikor ezt az OKÉV befogadja akkor döntenek. A november 30-at ők is teljesen elfogadták,
de ahhoz a 6 képviselő-testületnek teljesen együttműködőnek kell lenni, szakértőt kell
meghallgatni, egyéb dolgokat el kell fogadni, aki ezeket szakérti, és utána hatályossá teszi a 6
képviselő-testület, elfogad mindent. Ugyanis az önkormányzatoknál nem találtak semmi
kivetnivalót, az intézményeknél voltak ilyen hiányosságok leginkább. De minden
intézménynél. Minden intézménynél 2004-es fellelhető iratok voltak. Volt, ahol beírási
naplók, felvételi naplók hiányoztak, csak neveket tartalmaztak, ami viszont annak a
tagintézmény vezetőnek a hibája, mert akkor nem tudjuk, hogy a normatívák mi alapján lettek
leigényelve, miért kellett visszafizetni évente több millió forintot. Úgyhogy én úgy gondolom,
hogy itt ennek majd az OKÉV fog véget vetni akkor, amikor most kiküldi azt, hogy milyen
határidőt szabott, elfogadta-e azt az intézkedési tervet, amit mi közösen összeállítottunk és
elküldtünk. Abban volt, hogy mit, mennyi idő alatt tudunk megcsinálni. Tehát nem volt
semmi itt a polgármestereknél, hogy összesusmutoltunk. Ahhoz viszont, hogy megmaradjon
az iskolánk mindent összeszedtünk gondolatilag, amiről úgy gondolják, hogy a nehézséget
okozta, illetve a működést nem fogja olyan értelemben veszélyeztetni, hogy nem kell bezárni
az iskolát. Tehát nem arról volt szó, hogy az igazgató asszony felelősségét - olyan értelemben
– tompítsuk, mert amikor a vizsgálat megtörtént, már akkor tudtuk, hogy nincs mit tompítani.
Az intézmény működtetésének a fenntarthatóságát kellett nekünk figyelni, amikor hatan
összeültünk. Úgyhogy ennyit szerettem volna ezzel kapcsolatban elmondani. Azt azért még
elmondom a finanszírozással kapcsolatban, hogy most fogadtuk el Bélapátfalván a
beszámolót, ahol 37,3 %-osan lett átadva az ez évi kiadás, amiből 30,9 % egyrészről a
tagintézményi támogatás Hevesaranyosnak, és a bejáró gyerekek után 22,3 % június 30-al.
Tehát mi az 50 %-ot amúgy sem tudtuk volna elérni, mert az egész támogatásunk ennyi volt,
37,3 %. Nem időarányosan adták át a pénzeket sajnos. Tehát nem úgy adták át ők sem a
pénzt, ahogy kellett volna. Ezt most csak azért mondtam el, mert a beszámolóban benne van,
az 50 %-os pénzátadás még most sem történt meg Bélapátfalva részéről.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Annyit szeretnék mondani, hogy ha nem jelezte azt
az igazgató asszony, hogy létszámhiánya van, az nagy baj. Mert most akkor védhetné magát,
mert le lett volna írva írásban.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Igen, ez igaz.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Hiszen miért nem kapott elég plussz
gazdaságvezetőt az iskola? Kapott egyet, gondolom valamit azért csinál?
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Nem az iskola kapta Mariann. Egy önállóan működő
költségvetési szervnek önálló gazdaságvezetőjének kell lenni.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Mi tartozik a munkaköréhez?
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: A teljes körű könyvelés, ami azért 9 tag-intézményre
nézve nem kevés. A teljes körű könyvelés, bérfeladás, elszámolások, egyebek elkészítése,
amivel ő egyedül szintén nem boldogul. Tehát ebben nekem szintén be kell segítenem. A
másik dolog, hogy pontosan akkor történt - és ezt te nagyon is tudod, mert ott dolgoztál
évekig – egy olyan vezetőváltás, hogy ott maradtam teljesen egyedül, mert Kiss Barnabásné
akkor ment el nyugdíjba, oda került egy olyan igazgatóhelyettes, aki akkor teljesen új volt.
Még az Egercsehi iskola dolgait sem tudta gyakorlatilag, nem ismerte, nem volt tapasztalata,
nem volt gyakorlata, nem hogy még egy Mikrotérségi intézménynek az összes ügyével,
bajával. Tehát gyakorlatilag én ott maradtam egyedül, a 9 tagintézménnyel, egy vadonat új
gazdaságvezetővel, egy vadonat új igazgatóhelyettessel, akik egy fél évig, vagy egy évig csak
úgy ámuldoztak, hogy akkor mi lenne a dolog, és mit kellene csinálni.
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Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Hát végül is én úgy látom, hogy vagy az volt a
hibája az igazgató asszonynak, hogy nem érdekelte e dolga, vagy az volt a hibája, hogy nem
tudta összefogni az embereket. A Polgármester Asszony is azt mondta például – mert ez már
többször is előfordult, nem csak most -, hogy a tanárok miért nem csinálják a pedagógiai
programokat. A körjegyző asszony is elmondta, hogy a tanárok feladata lett volna. De a
tanárokat irányítani kellene. Ki kell adni nekik, hogy mit csináljanak meg, és határidőt kell
nekik szabni, és be kell tőlük hajtani, mert mindenki, akitől nem írásban kéri, nem biztos,
hogy készen lesz határidőre a dolgával. Ha ők ezt nem kapták meg, akkor nem fognak
pedagóiai programot írni. Ahogy most ki lett adva a tagintézmény-vezetőknek, hogy csinálják
meg a rájuk eső részt, régen ki lehetett volna adni a tanároknak is, és az igazgató asszonynak
nem lett volna ezzel feladata, és egy csomó feladatot levehetett volna a saját válláról. Csupán
csak azzal, hogy megszervezi, odaadja, behajtja, összeszedi. Ennyi. Azt mondja a körjegyző
asszony, hogy minden dokumentumot oda rakott az igazgató asszony asztalára, azokat csak
össze kellett volna állítani. Azért lazaság biztos, hogy volt benne.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Nem teljesen így volt Marianna. Amikor ez a döntés,
illetve ez a belső ellenőrzés megtörtént, akkor utána volt ez az ominózus beszámolási időszak,
amikor itt maradtunk a tavasz folyamán – a költségvetési beszámoló időszakában – mindenki
tudja, aki itt ül, hogy akkor került Nagy Mátyásné gazdálkodási előadó betegállományba.
Tehát, aki élt és mozgott, mindenki beszámolót és költségvetést csinált.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Jó, én ezt is elhiszem. Akkor viszont, amikor
felvetődött ez a téma, akkor miért nem állt fel a Polgármester Asszony vagy a körjegyző
asszony, és miért nem közölte, hogy azért nem tudja megcsinálni a tantestületed, mert te
éppen azzal voltál elfoglalva, hogy a Nagy Mátyásné betegsége miatt nem az iskolában
dolgoztál, hanem itt a hivatalban. Ezt akkor miért nem mondtátok el?
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Nem itt dolgoztam Marianna a hivatalban.
Tóth Andrásné polgármester: Nem az igazgató asszony dolgozott itt, hanem a
gazdaságvezető.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: A gazdaságvezetőnek – már elnézést – ehhez a
dologhoz semmi köze nincs.
Dorkó Ottóné képviselő: Hagy mondjak már annyit a gazdaságvezetővel kapcsolatban, hogy
itt az önkormányzatnál státust szüntettek meg – a Szőkéné Pál Mariann státuszát -, és
felvettek egy gazdaságvezetőt az iskolába.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ehhez az iskolatípushoz kell egy gazdaságvezető,
mert hiába mondja a képviselő asszony is, az egyik egy önállóan működő iskola, a másik egy
önkormányzat.
Surányi László képviselő: Addig anélkül működött, és mégis jó volt. Most van egy plussz fő
és annyi.
Tóth Andrásné polgármester: Most egy önálló intézmény, addig viszont részben önálló
intézmény volt csak, és itt folyt az összes dolga az Egercsehi Önkormányzatnál. Most 6
település 9 intézménye – most már 8 – tartozik hozzá, úgyhogy ez teljesen más szervezeti
felépítés. Gondolom, hogy végig nézte mindenki, aki tudja, hogy eddig meg itt volt, mert
részben önálló volt. Tehát a kettő között nagy különbség van.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Én csak annyival egészíteném ki – engedjék meg, hogy
elmondjam, csak egy mondat. Amikor elindult ez az egész intézmény átszervezés, jártam ez
ügyben a Magyar Államkincstárban. Ott is elmondták, hogy ha ez egy önálló intézmény lesz,
és ezt komolyan gondoljuk, két gazdasági ügyekkel foglalkozó dolgozó kell az intézmény
működtetéséhez. Az iskola már eleve létszámhiánnyal indult, de ez a fenntartó
önkormányzatokon múlott.
Tóth Andrásné polgármester: Ezt nem hagyták jóvá az önkormányzatok. Bekölce például
egyetlen egyszer sem.
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Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Na most még egy-két dolgot szeretnék elmondani,
erre reagálni. Hogyha két gazdaságvezető kellett volna, és meg lett volna a két
gazdaságvezető, ezek a dokumentumok akkor sincsenek meg. Ezeket nem nekik kellett volna
megcsinálni. Ez az egyik dolog, a másik dolog meg az, hogy igazából az, hogy most van-e
gazdaságvezető – ha kell, akkor kell, rendben van – de most az nem várható el, hogy azért
mert olyan intézményt, Mikrotérségi iskolát hoztunk létre – nem azért, mert annyira
szerettünk volna, ugye Hevesaranyos – Egercsehihez csatlakozni, hanem azért, hogy
költségkímélő legyen a dolog. Na mos, azért az gondolható volt az iskola igazgatói
pályázatnál, hogy nem lesz egy csúcsvezető, hanem bizony az egyik intézménynek ő lesz az
igazgatója, és ezzel valószínűleg a munkája is sokkal nagyobb, sokkal több lesz. Ezt tudta
akkor az igazgató asszony, amikor elvállalta. Így van? Nem úgy volt, a pályázatban, hogy az
iskola igazgató helyettese fogja az Egercsehi intézményt működtetni, és akkor lesz egy olyan
vezető, aki összefogja az intézményeket. Én úgy gondolom – bár nem láttam a pályázatot – de
valószínű, hogy nem volt benne, hanem az volt benne, hogy a Mikrotérségi Általános
Iskolába, Egercsehi központba erre keresnek egy igazgatót. Ezt az igazgató asszony nagyon
jól tudta, amikor megpályázta, hogy ez milyen munkával jár.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Mariann ez azért nem teljesen így van. Mert, ha két
gazdasági alkalmazott lett volna, akkor nekem nem kellett volna költségvetést csinálni, meg
beszámolót csinálni, és esetleg ezekkel a szakmai dokumentumokkal lehetett volna
foglalkozni. De egyébként is szeretném elmondani, hogy azért itt a beosztottak is írásban
jelezték a problémát. Név nélkül mondanám, de mindenki tudja, hogy kiről beszélek. Az
iskola titkárról van szó aki jelezte, hogy olyan mértékű – ezt én is jelezhetném, meg bárki
jelezhetné írásban, akár a gazdaságvezető is, az iskola titkárnak volt annyi esze, hogy ezt
megtette írásban – szóval, hogy itt olyan mértékű munka van rázúdítva mindenkire, hogy ezt a
munka mennyiséget nem lehet 8 órában, de még 10-ben, meg 12-ben sem ellátni.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Az lett volna fair, ha jelzi az igazgató asszony. Itt
ülünk minden képviselő-testületi ülésen – én nem vagyok itt csak áprilistól – de egyszer sem
hallottam az igazgató asszonytól azt, hogy emberek nem bírjuk ellátni, mert ez nincs meg, az
nincs meg, mert akkora a munka, hogy nem tudjuk megcsinálni. Egyetlen egyszer sem szólt
az igazgató asszony.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Mariann én ezt többször jeleztem, a fenntartók részéről az
volt a válasz – amikor x-szer összegyűltek a fenntartók, és létszámot kellett volna bővíteni –
amit a Polgármester Asszony mondott, hogy Bekölce ami törvényben előírt és kötelező, hogy
önállóan működő költségvetési intézménynek kell lennie gazdaságvezetőnek azt sem akarta
elfogadni, nemhogy még engedjen létszámbővítést.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Köszönöm.
Tóth Andrásné polgármester: Annyit azért hagy mondjak hozzá, és a felelősséget nem
tolom senkire, hogy azért amikor az OKÉV ellenőrökkel – 3 fő volt kint – ott ültünk, és
elment az iskola igazgatóhelyettes az egyik ellenőrrel, hogy végigjárják a tagintézményeket,
mi ott maradtunk az iskolában. Kértek akkor még dokumentumokat, az igazgató asszony
pedig mondta nekik, hogy most ment el az igazgató helyettes, és ő tudja hol vannak ezek a
papírok, ő nem tudja most ideadni. Az ellenőr erre azt mondta, hogy ennek semmi köze az
igazgató helyetteshez, az iskola titkárnak kellene csinálnia. Ezt nem én mondtam.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: A munkaköri leírásában kellene szerepelni, de nincs
ott.
Dorkó Ottóné képviselő: Munkaköri leírás sincs, nekem sem volt.
Tóth Andrásné polgármester: Ezt csak példának mondtam, hogy ilyen dolgok vannak.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ezért mondtam, hogy az igazgató asszony rosszul
szervezte meg a feladatokat.
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Tóth Andrásné polgármester: Képzeld el, hogy ha azt nem csinálta, amit leírt írásban, mert
akkor ezt írásban dokumentálta, akkor meg azt sem csinálta, ami amúgy a dolga lett volna.
Tehát végképp nem tudta volna ő sem megcsinálni, mert ezek szerint ő már jelezte, hogy
őneki túlterhelt a munkaköre. Erre mondom, hogy volt egy észrevétel, hogy mi nincs, de
közben mondja az igazgató asszony, hogy ő írásban jelentette, hogy ő nem is tudta volna
alapból megcsinálni. Nem tudja a rá háruló feladatokat megcsinálni. Így van.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Na jó, de így nem működtethető egy intézmény,
hogy mindenki azt mondja, hogy jaj, annyi dolgom van, hogy nem tudom megcsinálni. Ez így
nem működőképes, akkor valami mást kell kitalálni, arra, hogy működjön normálisan. Ezzel
most nem lehet takarózni, hogy jaj-jaj-jaj. Mert én elhiszem, aláírom, hogy rengeteg a munka,
no de akkor úgy kell megszervezni, vagy akkor ki kell harcolni, hogy plusz ember legyen,
vagy papírozni kell, de bármit csinálni kell, ami engem fed, az alól, hogy nem én követtem el
a hibát.
Tóth Andrásné polgármester: Az biztos. Az OKÉV ellenőrök le voltak döbbenve, hogy itt
kilenc intézmény van, hát teljesen el voltak hűlve. Így mondták, hogy ekkora mamut
intézményt hogy kilenc tagintézménnyel még működik egyáltalán még nem láttak. Ők maguk
is azt mondták, hogy ilyen nincs is még egy, aki ennyi tagintézménnyel együttműködne. Azt
mondták, hogy még az is ritka, hogy öt tagintézmény működik együtt. Nem véletlen, hogy
bizonyos bizottságok vannak, ahol három tagintézmény működik együtt, nem kilenc.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Akkor hatalmasnak tartották ők is a dolgot. Csak
van rá valami alap, ugye, hogy olyan bizottságot vagy olyan tanácsot hozzunk létre, ami
esetlegesen nem csak azért jönne létre, hogy bírálja a munkát, hanem azért, mert több szem
többet lát alapon, egymást lehetne segíteni. Félreértés ne essék, mi ezt nem azért szeretnénk,
hogy hogy lehet kifikázni – már elnézést – a másikat, hanem azért, hogy minden rendben
legyen. Mert ezt azért kezdte el, aki elkezdte, elkezdték, mert azt szeretnék, hogy ha itt iskola
lenne, megmaradna az iskola, arról nem beszélve, hogy ha pályázni szeretnénk az iskola
felújítási pályázatba, akkor olyan pedagógiai programot kell mellé tenni, hogy ihaj, mert
anélkül nem is lehet pályázni, és nincs pedagógiai program. Aztán arról meg nem is csak
beszélve, hogy ha a 9-10. osztályt ide akarjuk hozni Mátrafüredről, akkor megint csak külön
pedagógiai programot kell majd csinálni. Tehát azért ez nem gyerekjáték, amit itt meg kell
csinálni, és ha a hozzáállás ilyen, akkor ez így nem fog működni.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Azt hagy kérdezzem már meg, hogy végül is miért
kellett ennek idáig elhúzódnia. Június 26-án ugye a tantestület jelezte már, hogy itt problémák
vannak. Most ezt akkor vagy nem vette komolyan így mondom az önkormányzat, vagy
elbagatellizálta, vagy fogalmam sincs, hogy miért kellett ennek szeptemberben is napirenden
lenni. Ezt nem értem a mai napig.
Tóth Andrásné polgármester: Akkor én válaszolok. Azért, amiért a jegyzőkönyv-vezetői
státuszon. Most felállunk és elmegyünk. Akkor is az volt, hogy megszavaztátok – Györgyi ne
mond -, hogy idehívunk egy szakértőt, ugyanis szakértő nélkül nem mondhatod, attól, hogy te
pedagógus vagy meg képviselő, nem mondhatsz véleményt az igazgató asszony szakmai
munkájáról, márpedig most mondtátok ki. Alapból tehát szakértőnek kell letenni az asztalra a
véleményt, és onnantól lehet nekünk dönteni, mert nem a gazdasági részről volt szó, hanem a
szakmai munkájáról. Amit Marianna mondott, hogy nem arról beszélünk, hanem, hogy miért
nincsenek kész ezek a dokumentumok, ami nem azzal függ össze. Tehát én úgy gondolom,
hogy amikor Györgyi bejött, és kérdezte, hogy mit csináltam, én mondtam, hogy gondoljuk
már végig, hogy komoly-e a szándék, amikor a Kis urat olyan szépen elküldték. Te nem voltál
itt Györgyi, de Liktorné Vargyas Marianna képviselő itt volt, itt volt Surányi László
képviselő, meg itt voltak még egy páran, itt volt az is, aki most elment, a képviselő úr is, hogy
azért nagyon durván viselkedtek. Én akkor azt mondtam, hogy gondolja valaki végig, hogy
hogy szórakozik, hogy most ez komoly szándék-e egyáltalán, hogy eldöntöttük, hogy nem
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Heves megyei és akkor idejön egy papírral valaki, aki nem tudja kivárni, hogy elmenjen a
szakértő, elmondja, hogy mit akar, elmegy, és utána felolvassa a papírt, amit hatan aláírtak, és
még most azt mondom, hogy az nem döntő. Az a papír csak javaslat lehetett volna. Ugyanis ti
nem hozhattok be ide egy papírt, azt elő kellett volna terjeszteni egy rendkívüli képviselőtestületi ülésen, és azon kellett volna.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Miért nem történt meg.
Tóth Andrásné polgármester: Mert ez nem arról szólt.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Mert nem hagyták.
Tóth Andrásné polgármester: Így van.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Jó, én ezt akkor sem fogadom el, tehát, ha valaki
akadályba ütközik, akkor valahogy ezt az akadályt átvészelem, hozok egy másik szakértőt.
Volt több is. Lehetett volna.
Tóth Andrásné polgármester: Nem hozunk. Már ne haragudj, még egy embert olyan
megaláztatásnak kitenni.
Surányi László képviselő: Itt volt.
Tóth Andrásné polgármester: Őt szavaztuk meg, hogy meghallgatjuk.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ez nevetséges, azért, mert valaki meg lett alázva,
ezért most az iskola dolgait el kell felejteni.
Tóth Andrásné polgármester: Nem, te elfogadnád, hogy ha téged leültetnének oda, és utána
amikor elmégy még egyszer visszamennél, vagy akárki más visszamenne a képviselő-testület
elé?
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Kénytelen.
Tóth Andrásné polgármester: Kénytelen?
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Hát kénytelen vagyok.
Tóth Andrásné polgármester: Hát persze, amikor ti úgy gondoljátok, le is lehet köpködni
valakit.
Surányi László képviselő: Polgármester Asszony, semmi jelentősége nem volt annak,
amikor idejött.
Tóth Andrásné polgármester: De, el sem hagytátok mondani.
Surányi László képviselő: Nem volt hivatalos.
Tóth Andrásné polgármester: De hivatalos volt, a képviselő-testület döntött róla.
Hivatalosan itt döntötte el a képviselő-testület, hogy meghallgatják a Kis László urat.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Igen.
Tóth Andrásné polgármester: Azt is mondtuk, hogy ne Heves megyei legyen. De mondtuk,
hogy jó legyen, hallgassuk meg, és utána lehetett volna dönteni.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Utána mindent meg lehetett volna beszélni, papírt
elővenni, meg minden.
Tóth Andrásné polgármester: De ezek után mást idehívni, hogy nem tudjuk, hogy minek
tesszük ki, hogy ki miért kiabál vele, ki miért hoz egy másik döntést.
Surányi László képviselő: Ez az akadálya?
Tóth Andrásné polgármester: Nem ez az akadálya, de innentől akkor lehetett volna a másik.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Jó mindegy szóval, ez mondvacsinált dolog. Itt
elakadt a dolog, kész.
Tóth Andrásné polgármester: Az OKÉV jelölte ki a Kis László urat akkor, amikor a
Mikrotérségi Társulás alakult. Tehát a Kis László urat csak ennyire ismertük, meg onnan.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Igen.
Tóth Andrásné polgármester: Tehát most is fogunk kérni egyet az OKÉV-től, hogy ők
jelöljenek ki egyet, akit akarnak. Innentől kezdve minden szakértőt velük jelöltetünk, hogy ez
legyen a biztos, mert ilyennek az ember ki sem meri tenni magát, hogy egy másik embertársát
hogy hozhatja olyan helyzetbe, meg az Egercsehi Önkormányzatot, meg a képviselőket.
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Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Akik itt vannak.
Tóth Andrásné polgármester: Ezen lehet nevetni.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ez egy nagyon csúnya dolog volt, ebben a
Polgármester Asszonynak igaza van.
Tóth Andrásné polgármester: Igen, egy kulturálatlan viselkedés.
Dorkó Ottóné képviselő: Az kultúrálatlan, amikor „lepatkányozzák” az embert, bizonyos
helyeken a polgármester.
Tóth Andrásné polgármester: Így igaz, azért, hogy úgy viselkedik, ahogy nem kéne.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Én azért mondtam el az előbb szépen sorban, hogy
milyen lépések voltak, mert csak azért is tovább kellett volna vinni, mert ez a fenyegetőzés ez
lógott a levegőben. Ezt mindenki tudta, hogy ez a fickó ki akarja hívni az OKÉV-et. Ezt
mindenki tudta. Tehát ezt Dorkó Csaba Polgármester Úr is tudta szerintem. Igazgató nő is
tudta, ebben 100 %-ig biztos vagyok.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Én nem tudtam. Honnan tudtam volna Mariann?
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Azt mondta, hogy megmondta neked.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Nekem nem mondott ilyet.
Dorkó Csaba polgármester: Azt nem, hogy az OKÉV-et kihívja.
Tóth Andrásné polgármester: Nem mondta, így van, nem ezt mondta.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Nem azt mondta, azt mondta szó szerint, hogy én milyen
vagyok, meg – elnézést a kifejezésért – a mocskos Dorkó Csaba – ez a legenyhébb kifejezés
volt – és mindent el fog követni, mindent meg fog tenni, annak érdekében…, de ezt szerintem
Polgármester Asszonynak is elmondta.
Tóth Andrásné polgármester: Igen, hogy Egercsehit magával rántsa. Kész, ennyi volt.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Akkor nem az lett volna az ésszerű lépés, hogy
amíg nem jön az OKÉV addig tegyük tisztába a dolgot?
Surányi László képviselő: Nem akarták Marianna.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Nem. Marianna figyelj már ide, ebben a helyzetben,
amikor bármit csinálsz, mindenbe belekötnek, te mit csináltál volna?
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Mibe kötöttek bele?
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Én megmondom, hogy mit csináltam volna
különben. Én azt csináltam volna, hogy ha engem a munkáltatóm behívat, hogy vegyem elő
azt, amit nekem meg kellett volna csinálni, akkor én itt éjszakázom az emberemmel, aki veri a
számítógépet, és megcsinálom az összes iratot és leteszem az orra elé, hogy itt van pajtás,
megcsináltam.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Ez nem így van Marianna.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ezt csináltam volna.
Tóth Andrásné polgármester: Tudod Marianna, hogy mit kértetek most számon tőle? Azt
amiért kaptunk, azért hogy a körjegyző asszony kocsija ott állt mert éjjel-nappal csinálták az
itteni köztisztviselőkkel.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: Pontosan. Így volt.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Nem a Polgármester Asszonynak kellett volna
felmenni, hanem az igazgató asszonynak.
Tóth Andrásné polgármester: Senki nem volt, a körjegyző asszony sem volt, nem az ő
kocsija állt az iskola előtt.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Engem nem érdekel, hogy ki járt fel, ki nem.
Tóth Andrásné polgármester: De azt mondom, hogy azt mondta Kerekes József képviselő,
hogy addig húzzuk, amíg megcsinálja.
Surányi László képviselő: És úgy is lett, úgy is lett.
Tóth Andrásné polgármester: Nem csinálta meg. Megcsinálta? Nem csinálta meg. Hát
akkor az OKÉV ellenőrzés nem írta volna ezt le.
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Surányi László képviselő: Potsay Csaba megcsinálta helyette.
Tóth Andrásné polgármester: Dehogy csinálta. Potsay Csaba esélyegyenlőségi programra
kapott megbízást.,
Surányi László képviselő: Akkor miért nem jött el az ülésekre az igazgató asszony? Miért
nem jött el az ülésekre, ha minden rendben van? Jól van már.
Tóth Andrásné polgármester: Azt mondom, hogy nincsen rendben.
Surányi László képviselő: Négy hónapja nem tudunk egyről a kettőre jutni.
Tóth Andrásné polgármester: Dehogynem.
Surányi László képviselő: Hát hogy? Hát sehogy, semmit nem tudunk.
Tóth Andrásné polgármester: Dehogynem. Az OKÉV-es jegyzőkönyv alapján végig kell
csinálni, az összes dokumentumnak meg kell lenni, mert a működést kell biztosítani. Utána
lehet dönteni, mert nem lefutott dolog. Ez a jegyzőkönyv még csak azt jelenti, hogy milyen
hiányosságok vannak, ezután fog kijönni az OKÉV-nek a határozata, amiben megszab
mindent.
Surányi László képviselő: De Polgármester Asszony, ilyen körülmények között dolgozni
nem lehet. Ők tudják, hogy mi van. Egy intézményben nem lehet dolgozni, ilyen körülmények
között.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Hagy kérdezzem már meg, azt is megszavaztuk, hogy
a hat település önkormányzatát összehívjuk, de a óta sem történt semmi az ügyben.
Dorkó Ottóné képviselő: Júniusban.
Tóth Andrásné polgármester: Igen, júliusban. Akikkel beszéltem júliusban, azok azt
mondták, hogy ők júliusban nem igen fogják összehívni a képviselő-testületet.
Dorkó Ottóné képviselő: Elnézést, júniusban szavaztunk róla, hogy összehívjuk a hat
település képviselő testületét, és akkor nem nyúlt volna át a másik oktatási évre.
Surányi László képviselő: Épp ezért kellett volna összehívni a hat települést. Már rég túl
lettünk volna rajta, mert akkor tudták volna, hogy mi a helyzet. Itt van a Polgármester Úr ő
sem tud, részleteket ő sem tud.
Dorkó Ottóné képviselő: Had fejezzem már be. Utána a településnek két alkalommal is kérte
a 1/4-e – még – több is volt -, hogy rendkívüli képviselő-testületi ülést hozzunk létre. Tehát
végeredményben szintén a hat településnek az önkormányzatát szerettük volna, hogy ne
oktatási év elejére, hanem tegyünk rá pontot június vagy július hónapban.
Dorkó Csaba polgármester: De had kérdezzem már meg, hogy mit szeretett volna?
Dorkó Ottóné képviselő: Tájékoztatni, hogy döntsünk együtt.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Így van, mert nem csak ránk tartozik.
Surányi László képviselő: Hogy ami a három hónap alatt itt történt, tájékoztassuk a hat
önkormányzat képviselőit, hogy hogy áll az Egercsehi iskolának a dolga. Ennyi lett volna
csak. Akkor véleményt mondott volna a hat képviselő-testület, és azt tudomásul kellett volna
nekünk is venni. Így meg csak mi beszélünk, és semmit nem tudunk elérni. Kell a hat
településnek a hozzájárulása, hát itt a probléma. Itt a probléma, hogy a többi település nem
tud semmit. Mindig csak itt verjük az asztalt.
Dorkó Csaba polgármester: Szerintem a többi település is kialakította a maga ismereteit.
Tóth Andrásné polgármester: Igen, mindenki.
Surányi László képviselő: Na jól van, de nem úgy tudja, ahogy mi tudjuk.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Hát ezért kellett volna összehívni, és mindenki
elmondhatta volna a maga kis mondókáját. Másképp nem haladunk előre, csak ha
megbeszéljük. Másképp ez nem működik, akkor teljesen felesleges testületi ülést tartani, hogy
ha képviselő-testületnek ilyen szempontból nincsen kompetenciája arra, hogy megbeszélje a
közös intézmény gondját, baját.
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Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Igen. Annál is inkább, mert a Társulási Megállapodást
is felül kellene vizsgálni, mert hat településről több, mint ötven képviselőt mozgatni
képtelenség.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Azt én tudom, ezért kellett volna már régen
megcsinálni a képviselők közötti társulást, nem sok lett volna vele a dolog, ezt már meg
lehetett volna a társulási megállapodás után is csinálni. Nem lett volna vele nagy baj.
Ficzere Gábor képviselő: Én csak azt szeretném mondani, hogy sok beszédnek sok az alja.
Most is csak ezt tudom mondani. Túlságosan sokat beszélünk. Túlságosan sokat beszélünk, és
ott tartunk, ahol én előre megjósoltam, hogy hol fogunk tartani. Óriási hibát követtünk el,
teljesen mindegy, különben nem nagyon érdekel senkinek a vélemény nyilvánítása. Egy kicsit
nézzünk magunkba. Nagyon szépen haladtunk mindaddig, amíg el nem határoztuk, hogy
idehívjuk azt a Kis urat – most nem akarom újra feleleveníteni a dolgokat –, nagyon szépen
haladtunk, mintha egyenes vágányra álltunk volna. Úgy éreztem. Hívjuk ide ezt a Kis urat,
megszavaztuk, mindenki nyújtotta a kezét. És akkor onnantól valakik, nem tudom, hogy
miért, még most sem tudom. Valamilyen úton-módon kezünkbe juttattak – vagyis akkor
tudtam, mert én sem kaptam – hogy hatan azt akarták, hogy mégse. Amit mi hoztunk
határozatot, már akkor is borzasztóan támadva a dolgot. Na ott kavarodott minden össze, ott
borult minden. Akkor már én tudtam, hogy ebből semmi nem lesz. Mint ahogy azt is
megmondtam – és hogy támadtatok itten, amikor azt mondtam, hogy ő király – emlékezzetek
már vissza, az a jó, hogy mindenre emlékszek – azt mondtam, hogy igen, ő a király, és akkor
teljesen lehurrogtatok. Ugye, hogy ő a király, az igazgató nő. Emlékeztek-e rá. Sok beszédnek
sok az alja. Tisztázzunk már dolgokat. Itt nem egy a célunk, nem egy a célunk. Beszéljük itt
megint a semmit. Nem egyet akarunk.
Surányi László képviselő: Dehogynem.
Ficzere Gábor képviselő: Nem egyet akarunk. A csónakban evezgetünk jobbra is,
evezgetünk balra is, és szarba se haladunk. És tessék itt vagyunk. Mi van most szeptember
vége? Ugyan ott tartunk, ahol mondtam. Semmi nem lesz.
Surányi László képviselő: Pontosan, ez itt a baj. Gabikám ez valakinek az érdeke lesz.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Így van, mert ha a hat település össze lett volna hívva
már régen vége lett volna ennek az egésznek.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Én hagy mondjak még annyit, az, hogy nem egyet
akarunk az elég szomorú. Én tudom, mit akarok. Én azt akarom, hogy az iskola megmaradjon.
Azt akarom, hogy ide jöjjenek emberek, sőt jöjjön 9-10. osztály és én ennek az érdekében
szeretném, ha végre már tisztáznánk ezt az egészet. Akkor úgy látszik te nem azt akarod, amit
én, mert azt mondtad, hogy nem egyet akarunk. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig,
igazából bárki betölt bármilyen munkakört – mondjuk, ha miniszterelnök, akkor talán csak ki
lehet vonulni a háza elé fújjolni, hogy tűnjél onnan – azért azt számon lehet kérni. Én úgy
gondolom. A királyt nem lehet számon kérni, az a helyzet. És, ha így indulunk neki, hogy te
vagy a király, és hozzád nem nyúlhatok, akkor ő azt csinálhat, amit akar. Nekünk ez nem
biztos, hogy minden esetben jó.
Ficzere Gábor képviselő: Én szeretem, amikor valaki érti, amit akarok mondani. Én ezt,
hogy király ezt nem én mondtam, hanem itt mondták, hogy mit gondolsz te Gabi, ő a király –
vissza lehet nézni, mert én legalább emlékszem a dolgokra. Itt mondták, hogy ő a király, én
így mondtam, hogy igen, ő a király, és azt is elmondtam, hogy miért ő, mert már láttam, hogy
ebből itt már nem jövünk ki a francba se győztesen. Nem fontos erre emlékezni, én
emlékszem. Nem kell nekem holmi jegyzőkönyvek arra, hogy emlékezzek, hogy mi történt
ezelőtt fél évvel. Én nem verem az asztalt, hogy nekem jegyzőkönyv kell. Én attól mentes
vagyok. Mariann te sem értsél engem félre. Nekem ezt a szót a számba adták, ahogy –
Kerekes képviselő úr kifigurázta a Polgármester Asszonyt, amikor volt a zárt ülés. Nem kell
az én szavamat megmásítani, mert a királyt azt nem én találtam ki, én csak azt mondtam,
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mivel már úgy elrontották azt a nagyjából egyenes utat, mert már végre feltettük – azt hiszem
– mindnyájan a kezünket, hogy igen menjünk és ezen az úton haladjunk, és akkor
összerombolták. És ezt a szót pedig ők adták a számba. Én meg csak mondtam, és ugye a
végén mégiscsak igazam van.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Nincs igazad.
Ficzere Gábor képviselő: Dehogyis nincs. Hát el lett küldve az igazgató asszony? Mindenki
ezt akarta, mindenki azt akarta, hogy küldjük el az igazgató asszonyt. El lett-e küldve? Hát
akkor kinek lett igaza?
Surányi László képviselő: Hát ki a hibás Gabikám?
Ficzere Gábor képviselő: Biztos én.
Surányi László képviselő: Hát te is, meg én is, meg mindnyájan.
Ficzere Gábor képviselő: Hát persze.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ez még senkinek nem jutott eszébe, bocsáss meg,
ráadásul senki nem ujjongott volna. Nem tudok róla, hogy bárki is örömtáncot lejthetett volna,
mert nem láttam, ez a másik dolog, a harmadik dolog pedig az, hogy számon lehetett volna
kérni a munkáját. Mert, ha ennyiszer figyelmeztetnek valakit, hogy csinálja meg a munkáját,
akkor utána azért valami más számonkérést is lehetett volna alkalmazni, mondjuk írásban
figyelmeztetem, hogy kértelek háromszor, hogy add be, mégsem adtad be. Ez egy
munkahelyen nem úgy működik, hogy mindenki azt csinál, amit akar Gabi. Lehet, hogy van
aki azt csinál, amit akar, de neki is van munkáltatója. Én úgy tudom legalábbis, és őt is
felelősségre lehet vonni. Ennyi.
Surányi László képviselő: Hát igen.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ha nem csinálja meg a munkáját, akkor ugyan úgy
ahogy engem behívhatnak raportra az igazgatóhoz, őt meg behívhatja raportra a polgármester
és megmondhatja neki, márpedig, ha nem csinálod meg eddig – vagy a jegyzőnő, nem tudom,
hogy kinek a feladata, akkor írásbeli figyelmeztetést kapsz. Nem fegyelmit, figyelmeztetést.
És csináld meg erre és erre a határidőre, és ha erre sem csináltad meg ötödjére, onnantól lehet
mondani, hogy ember, ki a főnököd? Tehát ez nem úgy működik, hogy most valaki fel van
téve egy piadesztára, és akkor őneki semmi dolga nincs. Ha magától nem tudja a feladatát,
akkor figyelmeztetni kell. Nem?
Ficzere Gábor képviselő: Azt is mondtam – már bocsánat -, mert mintha azt mondtátok
volna, úgy emlékszem, mintha nem is azt akarnám, hogy az igazgató nő távozzon. Akkor én
azt mondtam, hogy én a becsület oldalról közelítem meg a dolgokat – lehet, hogy ezen sokan
röhögnek, de nem számít. Tehát én akkor is azt mondtam szó szerint, hogy ha én lennék az
iskolaigazgató, és a tantestület, akik alattam dolgoznak, mert én vagyok a főnökük – és
aláírták volna egy páran, bár azt sem tették meg – tehát, hogy ha tudom, hogy milyen erővel
állok szemben, akkor én a becsület útján azt mondtam volna, hogy köszönöm szépen, és ezt
tovább nem kérem, csinálja más. Mert ha azok az emberek bennem nem bíznak, és nincsenek
hozzám bizalommal, akiknek én vagyok a főnökük, akkor én biztos, hogy azt mondom, hogy
köszönöm szépen, a viszont látásra.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ez így igaz, ez így van.
Ficzere Gábor képviselő: Na most, itt nem erről van szó, hogy ki akarta, hogy menjen. Én
sem tudtam pontosan eldönteni, hogy mit is akarunk. Emlékeztek rá? Én azt is mondtam,
hogy most mi a célunk? Azért ülünk össze, hogy megdorgáljuk az igazgató nőt, vagy hogy
elküldjük. Mert, ha megdorgáljuk, akkor semmi értelme összeülnünk. Tehát arról volt szó,
hogy egyenesen mindenki azt mondta, hogy nem akarjuk az igazgató nőt továbbra az
Egercsehi iskola élén. Mindenki ezt mondta. Most nem erről beszélek. Én arról beszélek,
hogy lám itt a példa, amikor az ember össze-vissza gondolkodik, meg letér arról az útról, amit
magunknak meghatároztunk – ott tértünk le – és onnantól kezdve beleestünk egy olyan
kátyúba, ahol látják, hogy szeptember van, tök mindegy, hogy ki a hibás, lehet bárkit okolni,
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nem haladtunk előre egy grammot se, pontosan, ahogy megmondtam. Ennek a vége az lesz,
hogy elkezdődik a tanítás, itt van mindjárt október, és semmit nem haladtunk. Én csak ezt
akarom mondani. Ezt értsétek már meg, hogy egy olyan képviselő-testület, egy olyan társaság
– tök mindegy, minek nevezzük -, ahol nincs egyetértés, ahol az emberek háta mögött
papírokat írogatunk, hogy mi nem azt akarjuk amire már előtte nyújtottuk a kezünket,
semmiben nem fogunk tudni ezentúl sem megegyezni, mert nem egyet akarunk. És nem kell
ezen csodálkozni. Ez a téma szerintem már le van zárva. Az igazgató nő kap majd valamilyen
pénzbírságot, tök mindegy, hogy mit, de végül is a tantestületnek –az a papír, amit ott kaptunk
– nem lett elérve a célja. Sok minden hiba miatt, ez is hiba volt, a tantestület is hibázott, hogy
nem írták alá. Azt is mondtam ezerszer, hogy nem lehet egy papírt név nélkül beadni, hiába
beszéltek. Meg mi is hibáztunk, meg a körjegyző asszony is követett el hibát biztos, meg
mindenki követhet el hibát. Egy szónak is száz a vége még mindig itt vagyunk, és ez csak
azért van, mert nem tudunk egyet beszélni, és egyre kevésbé tudunk egyet beszélni. Én
továbbra is kötöm az ebet a karóhoz, hogy arról volt szó, hogy ha konkrét dolgot – amit egy
szakértő állít, nem kitalálja Ficzere Gábor, Argyelánné Józsa Györgyi vagy Liktorné Vargyas
Marianna – tud mondani. Most is amit csináltok, ezért felesleges összehívni a képviselőtestületet, ennek semmi értelme nincs. Semmi.
Dorkó Csaba polgármester: Bennem az fogalmazódott meg, amit most Ficzere Gábor
képviselő úr nagyjából elmondott az előbb. Ez, hogy most korábban miről beszélt a képviselőtestület, hogy megdorgáljuk vagy elküldjük az igazgató asszonyt alapvetően – még egyszer
visszatérve – nem nagyon van döntési joga ennek a képviselő-testületnek, egyrészről.
Másrészről x évvel ezelőtt ki lett nevezve y évre. Most itt elhangzott, hogy voltak
hiányosságok. Az is tény, hogy egyetlen egy írásbeli észrevétel nem érkezett, hogy most
pedig ez ne történjen meg, és eddig meg eddig pótolja a mulasztásait. Innentől fogva most itt
jogalapja annak, hogy ilyenről beszéljen – különösen ez a képviselő-testület -, hogy küldje el,
meg miért küldi el, nem igazán van. Szakértői vélemény nem született, ezért ne döntse el se a
hevesaranyosi, se az egerbocsi, se az egercsehi képviselő-testület, semelyik, hogy az
intézményvezető alkalmas-e annak a feladatoknak az ellátására. Különösen mondjuk egy levél
alapján, amit a tantestület ír. Én azt nem vonom kétségbe, hogy a tantestületnek nagyobb
rálátása van bizonyos dolgokra, mint mondjuk egy általános képviselő-testületnek, de
igazából szakvéleményt ő sem nagyon adhat. Na most ugye szakértői vélemény nem született,
egyszer már elküldték az illetőt, másodszor nem tudom, hogy elfogadta-e a képviselő-testület
vagy mit csinált, harmadrészt meg igazából úgy gondolom, hogy gyakorlatilag majdhogynem
felesleges lesz, hogy erre szakértő jöjjön ki. Mert az OKÉV fog küldeni egy jegyzőkönyvet,
azt fogja mondani, hogy ezek meg ezek történtek. Azért OKÉV szakértők jártak itt, akik le
fogják írni, hogy mi történt. Ezután van értelme összegyűlnie a sok községnek, a hat
képviselő-testületnek és akkor azt mondani, hogy ezt meg ezt csináljuk. Ugyanakkor azt is
meg kell hogy mondjam, hogy az OKÉV nem azt fogja leírni, hogy az intézmény vezetőnek
fegyelmit kell adni, és el kell küldeni.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ez egyértelmű.
Dorkó Csaba polgármester: Azt fogják leírni, hogy ilyen határidőre pótolja a
dokumentumokat, meg ennyi pénzbírság, meg ha úgy van, akkor megvonják a működési
engedélyt. Várhatóan ez nem fog bekövetkezni. Reméljük legalábbis. Na most, igazából addig
nem akarok vitatkozni, amíg nem jön meg majd az OKÉV-nak a véleménye, és utána majd
össze lehet jönni.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Egy dologban vitatkoznék a Polgármester Úrral,
abban, hogy most valakit elküldenek-e a munkahelyéről vagy nem, az azért a jegyzőkönyv
alapján súlyos sár. Tehát most az, hogy nem volt kész esetleg – mit tudom én – egy
dokumentum, és azt mondták, hogy hát azért meg kellett volna csinálni, stb., vagy hogy
találtak 15 hibát azért az nem egy. Tehát a két eset nem kerülhet egyensúlyba, ha jól
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gondolom. Tehát azért, hogy valakit most elküldenek vagy nem, az nem annak a függvénye,
hogy most volt egy olyan, hogy nem voltak készen a papírok, majd akkor megcsinálja, stb.
Igaz, hogy ha egy két dologról van szó, de ha esetlegesen olyan mennyiségű dokumentum
hiányzik, akkor biztos, hogy az OKÉV sem azt mondja, hogy remekül csinálta.
Dorkó Csaba polgármester: Az OKÉV nem fogja azt mondani, hogy remek minden. Én azt
mondom, hogy ez egy hatalmas munka, amit kiró az OKÉV. Joggal ugye, mert nincsenek
meg a dokumentumok. Viszont azt mondom, hogy utána, hogyha megtörténik ezeknek a
dokumentumoknak a pótlása, akkor el kell gondolkodni rajta, hogy ha valaki ekkora munkát
elvégzett, most tényleg el kell küldeni, vagy nem kell elküldeni.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Vagy esetleg ezt a hatalmas munkát két hónap alatt
nem végezte el, akkor érdemes-e még megbízni benne, vagy nem érdemes megbízni benne.
Így is le lehet fordítani a dolgot.
Surányi László képviselő: Nem erről beszélt Polgármester Úr?
Dorkó Csaba polgármester: Hogy érti?
Surányi László képviselő: Úgy, hogy csinálja meg a dokumentumokat, és akkor oké minden.
Kap egy figyelmeztetést, ennyi meg ennyi, és minden rendben van.
Dorkó Csaba polgármester: Részemről.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Nem. Mi azt szerettük volna, hogy ha készen lettek
volna a papírok. De nem lettek készen, még mindig.
Surányi László képviselő: De hát mi hányszor figyelmeztettük a Polgármester Asszonyt, a
körjegyző asszonyt, az igazgató asszonyt, hogy végezzék el, figyelmeztessék, stb. Semmit
nem értünk el vele. Hát ne haragudjon. A Polgármester Asszony nem tudta elérni, ki volt
kapcsolva a telefonja. A munkahelyén négy napig nem jelent meg, nem tudták elérni, nem
tudták, hogy hol van.
Dorkó Csaba polgármester: Én ezt értem.
Surányi László képviselő: Na, hát erről van szó.
Dorkó Csaba polgármester: Mulasztás történt.
Surányi László képviselő: Hát persze.
Dorkó Csaba polgármester: Ugyanakkor döntési joga nincs a képviselő-testületnek ebben.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Nem mondja senki, hogy döntési joga van.
Surányi László képviselő: Nem erről van itt szó.
Grósz Ilona alpolgármester: Én értem, hogy az OKÉV vizsgálatnak az az eredménye az azt
jelenti, hogy a pótolható iratoknak a hiánya nem fegyelmi vétség jogilag.
Tóth Andrásné polgármester: Nem foglalhat állást szakmailag a képviselő-testület.
Dorkó Csaba polgármester: Nem fogja azt mondani, azt fogja mondani, hogy x időn belül
pótolni kell az iratokat.
Grósz Ilona alpolgármester: Azt én értem.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Az OKÉV csak azt mondja, hogy ez és ez a
hiányosság volt. A pénzbüntetésből esetleg látszik.
Dorkó Csaba polgármester: Még annyit szeretnék elmondani, hogy itt vagyunk a tanévnek
az elején. Mondjuk egy szűk hónapnak az elteltével és akkor megkérdezném, hogy az- e a
helyes megoldás – hogy ha azt akarjuk, hogy működjön az intézmény – hogy befejezzük.
Mert nem vagyok biztos benne, hogy ha azt mondja a sok képviselő-testület, hogy legyen
másik vezető, hogy az most egy csapásra helyre rakja ezt a dolgot. Alapvetően gazdasági
dolgokat is rendbe kell tenni, akkor rendbe kell tenni az intézmény-vezetőnek azokat a
dolgokat, amik vannak.
Surányi László képviselő: Azokról még nem is tudunk. Az még plusz.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ne erről a szakértői véleményről még annyit – ahogy
a Polgármester Úr szavaidból kivettem – tehát neked teljesen mindegy most már, hogy mi lesz
ebben a szakértői véleményben, te bizony nem szavazod meg, akármennyi hiányosság lesz
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beleírva. Egyébként az így is áll. Lehet akármilyen szakértői vélemény, ha a képviselő-testület
azt mondja, hogy engem nem érdekel, akármilyen bakikat csinál, vagy nem csinál semmit,
akkor is azt mondom, hogy maradjon, akkor maradhat. Befejezésül még annyit, hogy ennek a
tantestületek, intézménynek eddig sem volt feje, tehát nincs milyen fejet lefejezni. Tehát
mivel olyat lehet lefejezni, aki a fej – érted – aki szervez. Tehát azért kellett volna egy
szervező ember ide. Ennyi a meglátásom.
Ficzere Gábor képviselő: Azt honnan tudod, hogy ki fog szervezni?
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Pályázat alapján.
Ficzere Gábor képviselő: Ne nevettessük már ki egymást.
Dorkó Csaba polgármester: Volt egy pályázat, amit elfogadott a képviselő-testület.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ez a képviselő-testület? Ez nem.
Dorkó Ottóné képviselő: Hevesaranyos sem volt itt.
Dorkó Csaba polgármester: Hevesaranyos itt volt, én konkrétan nem voltam itt.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Annak idején Schmidt Istvánné pályázatát a
tantestület nem szavazta meg. Mondjuk a képviselő-testület igen, de emlékezz vissza, ez volt
az a pályázat, amire az írtuk, hogy „sehogy”.
Dorkó Ottóné képviselő: Nem volt pályázat.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Hogyne lett volna.
Tóth Andrásné polgármester: 2001-ben volt a pályázati kiírás, amikor Vecseri volt az
igazgató.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Schmidt Istvánné pályázata sem tartalmilag, sem
formailag nem felel meg.
Tóth Andrásné polgármester: 2001-ben volt váltás az iskolaigazgatói székben. Pedig akkor
Vecseri mellé állt a tantestület.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Bizalmat szavaztunk neki, mert akkor még
tevékenykedett is. Nem azt mondom, hogy nem, de ez az utóbbi két év ez teljesesen kész.
Addig még az igazgató asszony összefogott minket. Működtek a dolgok nagyjából. Nem azt
mondom, hogy akkor is olyan hű de jól, de akkor még igen. De ez az utóbbi két év szerintem
– és nem csak szerintem – semmi nem volt az ő részéről.
Ficzere Gábor képviselő: Már megint új dolgokat hallok. Mi az, hogy félretájékoztattak?
Egy az, hogy félremagyarázzák a beszédemet. Arról tudok véleményt mondani, hogy itt ül
egy képviselő és megmondom, hogy az én véleményem szerint az a képviselő hogy végezte a
4 éves munkáját. Tudok róla mit mondani. Az igazgató asszony munkájáról nehogy tudjak
már úgy véleményt mondani, mintha ott dolgoznék az iskolában.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Bocsánat nem erről volt szó. Arról volt szó, hogy az
igazgatói pályázat alapján, amit beadnak, annak alapján megtudod-e állapítani vagy nem
tudod megállapítani.
Ficzere Gábor képviselő: Én arra reagáltam – csináljuk már tételesen, mindig
mellébeszélünk –, hogy Argyelánné Józsa Györgyi azt mondta, hogy ide olyan ember kell, aki
szervez, meg csinálja.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Így van.
Ficzere Gábor képviselő: Rá van írva arra a valakire, hogy fasza lesz, mert jó pályázatot
adott be? 2001-ben azt mondta a tantestület, hogy nem szeretne Vecseri Sándortól megválni.
Emlékszel rá?
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Így van. Kiálltunk mellette.
Ficzere Gábor képviselő: Ott voltunk, megbeszéltük, összebeszéltünk, stb. Ennek ellenére
mégis 12-3 arányban Schmidt Istvánnét szavazták meg iskolaigazgatónak. Mindent pontosan
tudok.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Milyen 12-3 arány?
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Ficzere Gábor képviselő: A szavaztást 12-3 arányban Schmidt Istvánné nyerte, mert akkor
Szúcs képviselő-testülete is itt ült.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Senki sem szavazott mellette rajtam kívül.
Ficzere Gábor képviselő: Hárman szavaztak mellette. Én, te Marianna, és Csományné Pós
Judit. Már bocsánat. Mindenre emlékszem. 12-3 arányú volt a szavazás. Ugye, hogy az a 12
ember most nem mondja, hogy milyen rosszul döntöttünk, mert a Schmidt Istvánnét kellett
iskolaigazgatónak választani. Összeesküvés volt. Én arról is így láttam az egész dolgot. Egy
összeesküvés volt. Az én szemszögömből. Én továbbra is Vecseri Sándort akartam
iskolaigazgatónak. Hát nehogy már valaki idejöjjön – mert most ugye semlegesen beszélünk
Schmidt Istvánnéról – és a pályázatáról kiderüljön, hogy jó szervező lesz. Itt nem is erről van
szó az egészben, hanem arról, hogy elrontották. Hát ne nevettessük már ki magunkat kérem
szépen. Már bocsánat, nehogy már itt megvezessük magunkat, hogy nem azt akarjuk, hogy az
iskolaigazgató asszonyt kirúgjuk. Nehogy már mindenki mentegesse magát. Mindenki
egyöntetűen azt akarta, hogy ne megdorgáljuk, ne legyen ejnye bejnye. Elküldjük. Nehogy
már próbálja magát mentegetni valaki, hogy nem így volt. De így volt.
Surányi László képviselő: Én kijelentem, hogy nem így volt.
Ficzere Gábor képviselő: Hát akkor hogy volt?
Surányi László képviselő: Úgy, hogy előbb lássunk már tisztán. A Polgármester Asszonynak
is elmondtam, hogy itt nem akarja senki kirúgni.
Tóth Andrásné polgármester: Én azt mondtam, hogy törvényes keretek között kell
végrehajtani mindent, mert nem lehet másképp.
Surányi László képviselő: Így van. Abban egyetértettünk, hogy hibát követett el. Nem kicsit,
nagyot. De abban nem, hogy egyből kirúgjuk. Ilyen nincsen.
Ficzere Gábor képviselő: Kerekes József képviselő még a jó édesanyját is szidta.
Surányi László képviselő: Az megint más dolog. Eleve nem is lehet nekünk kirúgni.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Utolsó hozzászólás jó. Úgy tudnánk ezt kiküszöbölni,
hogy van rá lehetőség, hogy próbaidőre kell felvenni. Tehát nem kötelező kinevezni 5 évre
egy igazgatót. Fel lehet venni, próbaidőre kinevezni, és hogy ha nem felel meg, akkor meg
lehet válni tőle. Tehát ez most nem azt jelenti, hogy én most mindenkit rugdosni akarok
kifele.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: De ez csak most, a módosítással lépett életbe.
Ficzere Gábor képviselő: Azt kérdezném, hogy mikor állítjuk fel az igazgató asszonyt?
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ezt éntőlem kérdezed?
Ficzere Gábor képviselő: Igen, mert most itt úgy beszélünk, mintha Schmidt Istvánnénak a
sorsa meg lenne pecsételve.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Nem. Ficzere Gábor képviselő úr azt kérdezte, hogy
honnan fogom én tudni, hogy pályázata megfelelő-e. Nem tudom én sem.
Ficzere Gábor képviselő: Már megint félremagyarázzák. Nem ezt a mondatot mondta ezelőtt
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Azt kérdezte tőle Ficzere Gábor képviselő úr, hogy
honnan fogja tudni, pályázat alapján, hogy valaki jó szervező-e?
Ficzere Gábor képviselő: Én a mostani mondatomra gondolok. Azt kérdeztem – hogy is
mondtam – hogy te már ténynek veszed, hogy Schmidt Istvánné fel lesz állítva. Új igazgató
asszonyon kell a fejünket törni? Te már ezt ténynek veszed, hogy ő fel lesz állítva? Már
bocsánatot kérek. Én ezt kérdeztem. Figyeljen már oda a képviselő-testület, hogy mit
beszélek.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Nem, én az előző kérdésedre válaszoltam, és fejezzük
be. Jó?
Ficzere Gábor képviselő: Ficzere Gábor képviselő úr kérdezte, Argyelánné Józsa Györgyi
csak válaszolt.
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Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Hát nem tudom, hogy mi baja van Ficzere Gábor
képviselő úrnak? Majd kint megbeszéljük, mert lehet, hogy elbeszélünk egymás mellett.
Grósz Ilona alpolgármester: Hagy kérdezzem már meg, hogy már szeptember vége van, és
megjelent-e már a pályázati kiírás az interneten az általános iskola felújításával kapcsolatban?
Tóth Andrásné polgármester: Igen.
Grósz Ilona alpolgármester: Meddig lehet beadni.
Tóth Andrásné polgármester: Október 1. az első beadási nap.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: A pedagógiai program már készen van hozzá?
Tóth Andrásné polgármester: Az egyenlőre még nem kell, mert két fordulós a pályázat. Az
elsőben nem kell beadni, csak a koncepciót és a terveket, és később a többit. Mert ennek is
utána érdeklődtem. De most kell benyújtani.
Grósz Ilona alpolgármester: Hogyha a költségvetési beszámolót nem fogadjuk el, akkor
nem lehet pályázatot beadni. Jogilag ezt tudjátok.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ezt Grósz Ilona alpolgármester honnan tudja.
Tóth Andrásné polgármester: A beszámolóban benne van az általános iskola is.
Dorkó Csaba polgármester: Azt még én sem láttam.
Tóth Andrásné polgármester: Ez az önkormányzat I. féléves beszámolója.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Nincs összefüggés, én megkérdeztem.
Grósz Ilona alpolgármester: Be lehet adni a pályázatot, hogy ha nincs elfogadva a
beszámoló?
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Így van.
Grósz Ilona alpolgármester: És hogyha nincs elfogadva a költségvetés, és nincs egy
„működőképes” képviselő-testület, anélkül is be lehet adni a pályázatot?
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Az már egy más kérdés.
Tóth Andrásné polgármester: Ma meg kell szavazni, és be lehet nyújtani. Ott a koncepciót,
terveket kell benyújtani. Aztán, hogy a második fordulóba be lehet-e jutni, az az első forduló
elbírálása alapján történik. Utána fogják megküldeni, hogy a második fordulóba mehetünk-e.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A költségvetési beszámolót az államháztartási törvény
alapján el kell fogadni a képviselő-testületnek. Ha van benne olyan pont, amivel nem értenek
egyet, akkor azt fel kell vetni, hogy meg tudjuk magyarázni, meg tudjuk győzni azokat a
képviselőket, akik nem értenek vele egyet. Lehet azt mondani, hogy pontonként szavazza meg
a képviselő-testület a beszámolót, vagy az egészet megszavazza, de valamivel nem ért egyet.
Joga van hozzá. De tudják, hogy mulasztunk, hogy ha nem fogadja el a képviselő-testület.
Mondják meg, hogy mi a hiba, mi a probléma benne, mert csak úgy tudunk továbblépni. Én
nem azt mondom, hogy most minden áron el kell fogadni, abban nem én döntök. De az
előkészítésbe és a magyarázatba igenis van beleszólása a Polgármesteri Hivatalnak, mert
akkor tudjuk, hogy mi a gond vele.
Surányi László képviselő: De megindokoltuk ugye?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Igen, meg is válaszoltuk. Ha nem elfogadható a
magyarázat, akkor el kell mondani, és akkor majd tovább is magyarázzuk.
Surányi László képviselő: Hát nem elegendő semmi. Azt, amit mi kértünk, azt nem
válaszolták meg.
Tóth Andrásné polgármester: Jó, akkor ebbe még nem folyunk bele, mert itt van még a
Polgármester Úr is. Van még valami kiegészítője az elhangzottakkal kapcsolatban a
Polgármester Úrnak?
Dorkó Csaba polgármester: Közben mondtam itt félhangosan, hogy az iskola beszámolóját
a mi képviselő-testületünk nem fogadta el. Igazából az iskola egészére mutatta a kiadást és a
bevételt, és Hevesaranyos tekintetében nem láttam konkrétan semmit. Ugyan ez volt a
problémája Bekölcének is vele, meg szerintem a többi képviselő-testületnek is. Igazából ezt
láttuk, hogy mennyi pénz jött be.
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Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A havi elszámolás – ami szokott – az el lett küldve.
Tóth Andrásné polgármester: Nem az elszámolás a gondja. Mondjuk Egercsehinek
Bekölcével az a gondunk, hogy onnan nem jön a pénz. Mert ők meg befizetők lennének ide.
Most oda-vissza játszunk. Onnan nem jön ide a pénz, mi nem tudjuk továbbadni. Tehát itt
most – ha úgy mondom – a kintlévőségeinket nem tudjuk átadni. Mert itt egyedül
Hevesaranyos az, akinek kellene belőle részesedni, mert Egerbocson a finanszírozás, illetve a
3 milliós normatíva majdhogynem futja az egész évit.
Dorkó Csaba polgármester: Akkor én megkérdezném, hogy a normatíva visszafizetés már
megtörtént?
Tóth Andrásné polgármester: Az még nem történt meg.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Mennyit kell most visszafizetni?
Tóth Andrásné polgármester: Hát most a 9 intézménynél 7.600 eFt-ot.
Schmidt Istvánné iskolaigazgató: A sajátos nevelési igényű gyerekeket visszavették. Tavaly
volt 44 fő, most meg van 16 fő, és 467 eFt egy sajátos nevelési igényűnek a normatívája.
Dorkó Csaba polgármester: Nálunk is hibásan lett elkészítve a statisztika, amiatt is
magasabb összeg keletkezett. Annak is volt felelőse. Illetve lenne felelőse.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Már menesztve lett.
Dorkó Csaba polgármester: Most ugyan ez van itt is? Elkövette ugyan ezt az igazgató
asszony?
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ezzel Argyelánné Józsa Györgyi képviselő arra
világított rá, hogy hogy kell elhárítani a problémát.
Dorkó Csaba polgármester: Ennek pénzügyi vonzata volt. Kapott az ember egy számlát,
hogy két millió párszázezer forintot kell visszafizetni. Nézzük meg, hogy miért kell ennyit
fizetni, és ebben benne van az, hogy hány gyerek van a statisztikában, mert egy gyereket
elfelejtett bemondani. Egy gyerek 200.000 Ft normatívát jelent.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: 200.000 forint az ő sara a 2 millió forintból.
Dorkó Csaba polgármester: Nem, nem. Tehát ez csak a statisztikánál ennyi. 1,6 millió forint
túllépése van a hevesaranyosi önkormányzatnak. Ez igazából innentől már senkinek sem
hibája. Mondjuk oda lehetett volna figyelni, hogy a gyerekek ne iratkozzanak ki a menzáról
vagy a napköziből. Az óvodában a gyerekek annyi napot járjanak, amennyit kellene. Az
óvónőnek annyi nap szabadsága legyen, mint a pedagógusnak. Vannak ezeknek is felelőse
biztos. Ezt az önkormányzat vezetője így látta jónak. Tehát ez mondjuk még nevesíthető.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A normatívát itt, az anyainézményben gyűjtik össze,
és itt kerül leadásra.
Dorkó Csaba polgármester: Így van. Én nem hiszem – Kormos Ferenc részéről
hangsúlyozott, ő szokta mondani -, hogy egy személyi felelősség van, de akkor a
tagintézmény-vezető miért kapja a pénzét. Vagy miért kap magasabb vezetői pótlékot? De ez
ugye így igaz egyébként ezeknek a dokumentumoknak az elkészítésére is.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Azt viszont közösen – mivel Mikrotérségi az iskola
– kell elkészíteni.
Dorkó Csaba polgármester: Így van. Azt nem lehet, hogy te csináld meg, én meg nem
csinálok semmit.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Nem, ezt már rég meg lehetett volna csinálni, egy
kis energia ráfordítással.
Dorkó Csaba polgármester: Most, amikor megjött ez a vizsgálat azt mondtam Schmidt
Istvánnénak, hogy osszátok szét, együtt csináljátok meg, mert pótolni kell.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ezeket a tagintézmény-vezetőket gyakrabban össze
kell hívni, megbeszélni ezeket a problémákat, gondokat, egyebeket.
Dorkó Csaba polgármester: Az utiköltség el lett számolva, hogy havonta jönni kellett
Hevesaranyosra. Tehát azt nekünk fizetni kellett. Tehát ez el lett számolva.
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Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Volt, de ő más dologban. Ő csinálta ezt a kézműves
szakkört.
Dorkó Csaba polgármester: Kormos Ferenc?
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Igen, ő fogta össze. Én arra gondoltam, hogy az
összeset össze kellene fogni.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ha kiosztja a feladatokat, akkor már készen van, de
ha nem osztja ki a feladatokat, akkor nem is fogják megcsinálni. Az a helyzet. Ezt te
Polgármester Úr nagyon jól tudod. Az önkormányzatnál is meg kell nézni, hogy
megcsinálták-e a dolgokat. Csak ellenőriz a jegyző is. Az a dolga, hogy ellenőriz. Ha kiadom
a munkát, akkor ellenőrizni is kell.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Azt kell nézni, hogy ez a pénz az önkormányzatoké.
Mondjuk most, amilyen eset előfordul. Nem tudom, mondjuk fogalmam sincs, hogy milyen
büntetés lesz.
Dorkó Csaba polgármester: Ez az ő gondja.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Én nekem az ügyvéd azt mondta, hogy ki kellett
volna rúgni. Valószínűleg ő is meg fogja kérdezni az ügyvédet, hogy hogy lehet ez alól
kibújni. Ki lehet gazdálkodni az iskola költségvetéséből.
Grósz Ilona alpolgármester: Végülis, ha jól értettem, ha megjön az OKÉV-től a jelentés…
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Akkor nem történik semmi.
Grósz Ilona alpolgármester: De.
Tóth Andrásné polgármester: Összehívjuk a képviselő-testületeket, és annak függvényében
döntenek ők.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Valamit azért kellene változtatni, próbáljátok már
meg – a Polgármester Asszony vagy a körjegyző asszony, nem tudom, hogy ki a munkáltató –
végigondolni, hogy egy kívülállónak teljesen mindegy, hogy másnak milyen a kapcsolata a
munkáltatójával.
Ficzere Gábor képviselő: Mindjárt el kezdek sírni.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Nem kell elkezdeni sírni.
Ficzere Gábor képviselő: Emlékszel rá Györgyi, amikor azt mondtam, hogy nehogy a nagy
igyekezetben ugyan ott maradjunk. Látod ugyan itt tartunk. Én, amikor dolgoztam egy olyan
helyen, és volt egy főnököm, akit marhára nem csíptem, meg tudtam volna folytani egy kanál
vízben. Biztos, hogy megfojtottam volna. Még egyszer mondom, csak azt szeretném mondani,
hogy el lett veszítve a fonal, és csak azért elveszítve…
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Csak azt ne mond, hogy azért, mert elzavartuk a
Kiss Lászlót.
Ficzere Gábor képviselő: Nem. Azt mondtad a múltkor – egy pár pillanattal ezelőtt – hogy
mindenkinek lehet véleménye, a többség dönt. Nincs is ezzel semmi baj. Csak, amikor azt
látod kialakulni, hogy a többség egység. Itt az óriási baj, amikor a többség egység. Ez a baj,
mert lehet, hogy néha igen, de nagyon sokszor nem. Nem fontos a többségnek egységnek
lenni. Érted? Tehát valami ellen szavazni lehet, de mindig ugyan úgy szavazni, egy kicsit
túlzás. Érted?
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Hát azért ez durva. Kezdetektől nem mindig
szavaztunk egyformán. Ezt nem mondhatod. A másik dolog az, hogy én örülök, hogy te ilyen
klasszul látod belülről a dolgokat. Mert ez tényleg egy jó tulajdonság, csak akkor azt is
mondtad volna már el, hogy mit csináljunk. Azt miért nem mondtad már el?
Dorkó Ottóné képviselő: Isten őrizz.
Ficzere Gábor képviselő: Ha az embert ellenségnek tekinti a másik ember, az
ellenségeskedés gyűlöletbe csap át, onnantól kezdve nincs mit beszélni, és nincs közös téma.
Itt csak az a borzasztó, hogy bizonyos dolgokban szerveződik az egység.
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Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Figyelj már, akkor ti is szerveződtök, amikor
egységesen szavaztok?
Ficzere Gábor képviselő: Miért mondod?
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Hát, mert azt mondod, hogy ha mi négyen szavazunk,
akkor össze vagyunk szerveződve. Ti is egyformán szoktatok szavazni.
Ficzere Gábor képviselő: Mi miért szuktunk egyformán szavazni?
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Majd nézd meg.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ez annyira felesleges.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Hát, ha egyetértünk, akkor egyformán fogunk
szavazni, ez most egy ilyen dolog. Figyelj énnekem senkivel szemben nincs előítéletem itt a
képviselő-testületben. Én senkiről nem gondolom, hogy alávalóbb, mint én. Én senkit nem
nézek le. Ha valakinek a véleményével egyetértek, az lehet akármilyen, az az enyém. Ez
olyan, mint ahogy az iskolában vannak a rossz gyerekek, ettől függetlenül neki is lehet jó
ötlete, ő is valamiben baromi jó tud lenni. Érted?
Tóth Andrásné polgármester: Az általatok írt levélen nem látszik, csak bizonyos személyek
neve. Most azért mondom, mert miért mondod, hogy összebeszélünk? Nem beszélünk össze.
Itt a vélemények alapján – jogos – mindenki úgy dönt, ahogy a szíve szerint akar. De azért
mondom, hogy egy pár képviselőnek nem látom itt a beadványon a nevét. Nem tudom, hogy
kerestétek-e a képviselőkkel, ténylegesen beszéltetek-e vele, az, aki elindított valamit? Vagy
csak azt mondom, hogy ténylegesen egy kör van. Ezek a dolgok játszódnak így a háttérben,
hogy mindig mejelenik egy ilyen valami, és akkor vagy tudunk róla, vagy nem tudunk. De én
úgy gondolom, hogy ha én egy csapatban játszom, és úgy gondolom, hogy valami nem
tetszik, a polgármestert akkor is megkeresem, hogy van egy ilyen dolog, és mi megkérdeztük,
így gondoljuk, jó lenne, hogy ha támogatnátok, hogy menjenek már rendesen a dolgok. De én
nem hiszem, hogy ezen kívül az állandó jelleggel a beadványokon lévő képviselőkön kívül
mások be lettek volna vonva ilyen szempontból. Ezért érzi úgy bárki.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: De ez miért baj?
Tóth Andrásné polgármester: Nem baj, én csak mondom.
Surányi László képviselő: Én tiszteletben tartom az ő véleményét, de ő nem tartja
tiszteletben az enyémet.
Tóth Andrásné polgármester: Én nagyon szépen köszönöm a Polgármester Úrnak, hogy
idefáradt.
Dorkó Csaba polgármester: Én is köszönöm, hogy meghallgattak.
Tóth Andrásné polgármester: Magálltunk a jegyzőkönyv-vezetőnél, és nem folytattuk a
jegyzőkönyv hitelesítőkkel. Kérek javaslatot a jegyzőkönyv hitelesítők személyére.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ki a hitelesítő?
Ficzere Gábor képviselő: Argyelánné Józsa Györgyi.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Miért nem jó a régi?
Dorkó Ottóné képviselő: Maradhat a régi.
Tóth Andrásné polgármester: Argyelánné Józsa Györgyi lett elfogadva a múltkor, Liktorné
Vargyas Mariannát nem fogadták el.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Gyorsan döntsük el, és menjünk tovább.
Tóth Andrásné polgármester: Jó. A múlkor döntöttünk.
Dorkó Ottóné képviselő: Állandó jellegű jegyzőkönyv hitelsítő kell.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Az SZMSZ-ben kettő jegyzőkönyv hitelsítő van
meghatározva. Tehát vagy egyet választunk mindig, és akkor módosítani kell az SZMSZ-t,
vagy kettőt kell választani.
Tóth Andrásné polgármester: Javaslom Liktorné Vargyas Marianna és Argyelánné Józsa
Györgyi képviselőket jegyzőkönyv hitelsítőnek. Reméljük, hogy tisztességesen ellátják a
feladatot, és észrevételezik, hogy ha van valami hiba.
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Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Ehhez lenne egy hozzáfűznivalóm. Mert már
sorozatban többször mentek aláírás nélkül a jegyzőkönyvek a Közigazgatási Hivatalba.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő átolvasta az elmúlt ülés után a jegyzőkönyvet, és nem
írta alá. A jegyzőkönyv hitelsítő dolgával nincs tisztában. Ezért, elnézést kérek, nem mondtam
el a képviselő-testületnek, hogy mi a jegyzőkönyv hitelesítőnek a dolga. Az a dolga, hogy
átolvassa a jegyzőkönyvet, aláírja, ha pedig valamilyen kivetnivalót talál benne, egy külön
lapon szépen leírja, hogy mi a problémája vele. Ezt az észrevételét hozzá kell csatolni a
jegyzőkönyvhöz. Meg kell küldeni a Közigazgatási Hivatalba, az irattárban is megvan,
bekötött példányban is megvan.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Én azért nem írtam alá, mert bent voltam a
Közigazgatási hivatalban, és ott azt a tájékoztatást kaptam, hogy ha a lapra ráírom a
megjegyzésemet, az is elfogadható.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Amikor már a jegyzőkönyv alá van írva nem, mert
tiszteletben kell a másik véleményét tartani. Ha nincs aláírás a papíron – a jegyzőkönyvön -,
akkor bele lehet firkálni, de ha már van egy aláírás, és a Polgármester Asszonyé vagy a
jegyzőé, akkor a jegyzőkönyv hitelesítőnek külön lapon kell leírni a véleményét. Nincs gond
vele, mert tiszteletben tartja mindenki azt, hogy a képviselőnek abban valami nem tetszett. De
ennek ez a módja, hogy leírja, és azt hozzá kell csatolni a jegyzőkönyhöz.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Na most én ezt azért nem írtam alá, mert mondtam,
hogy én még ezt megérdeklődöm. Mondjuk ez nekem elég érdekes, mert ki fogja azt nekem
bizonyítani, hogy én ezt akkor írtam alá, amikor már volt rajta aláírtás. Érted? Volt már olyan,
hogy úgy kaptam meg, hogy én voltam az első.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Az véletlen lehetett, mert a Polgármester Asszony az
első, aki aláírja. Én utoljára szoktam aláírni. A polgármester aláírása nélkül nem küldöm ki.
Tehát ő először átolvassa a jegyzőkönyvet. Én azt kérném, tényleg, hogy ha gond van, akkor
írják le, de ha nincs, akkor írják alá a jegyzőkönyvet. Egyébként is alá kell írni, mert
hitelesíteni kell. Az egy dolog, hogy vélemény van vele kapcsolatban. Ezt egyébként a
Közigazgatási Hivatalban is tisztáztam, jártam én is bent. Ezután nem lesz olyan, hogy később
megy a jegyzőkönyv, és közben ott van nálatok hitelesítésre, és bementek panaszkodni arra,
hogy nincs ott a jegyzőkönyv a közigazgatási hivatalban. Én mondtam, hogy ilyen gond van.
A hitelsítők aláírása nélkül is beküldtem a jegyzőkönyveket, amikor már mind a ketten
aláírtuk, és amikor a képviselők hitelesítették, akkor még egyszer.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Na de mi miattunk még nem késett egyszer sem.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: De, a nyáron. Amikor a Polgármester Asszony
szabadságon volt. Két és fél hétig volt Kerekes József képviselő úrnál, meg nem tudom, hogy
még kinél. Innen a hivatalból ő vitte el a jegyzőkönyvet hitelesítére. Abban az időpontban
valaki ment be a Közigazgatási Hivatalba, és ott bepanaszolta a jegyzőt, hogy nem küldi be
határidőre a jegyzőkönyveket. De nem gond, ez igaz volt, nem ment be 15 napon belül.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Jó, ez mondjuk egy eset volt. Olyan is volt már, azt
tudom, hogy két hónappal ezelőtti jegyzőkönyvet adott ide a jegyző asszony hitelesítésre.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Igen. Nem tudom, hogy ez a jegyzőkönyv is majd
mikor lesz kész, mert kiküldtétek a jegyzőkönyv-vezetőmet, akinek a munkaköri kötelessége
a jegyzőkönyv vezetés. Be van írva a munkaköri leírásába. Tehát nekem itt a hivatalban azért
vannak a dolgozóim, hogy a jegyzőnek segítsenek. Én nem tudok mindent megcsinálni.
Nagyon szeretnék, de nem tudok. Hajdu Erika azért van itt, hogy írja a jegyzőkönyvet. Nem
tudom, hogy mi a probléma vele.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ez már nem igaz, hogy fél órája ez a téma.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Jó rendben van, akkor tiszta a jegyzőkönyv, mit kell
vele csinálni.
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Ficzere Gábor képviselő: Tudod az igazgatónak és a főnöknek az a dolga, hogy működtesse
a dolgokat, kiadja a feladatokat.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: És akkor most ki mondott ennek ellent?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Schmidt Istvánnénak mondta a képviselő-testület, hogy
adja ki a munkát, itt meg nem ismerik el. Tehát ezt akkor egyformán kellene.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Én most azt mondtam, hogy felesleges dolgokon
vitatkozunk.
Tóth Andrásné polgármester: Jó, csak ez valahol az igazságnak a másik oldalára tartozik.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ezt én aláírom.
Tóth Andrásné polgármester: Jó. Akkor feltettem már a kérdést szavazásra, hogy aki
egyetért a két személlyel kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Dorkó Ottóné képviselő: Kérem, hogy személyenként legyen a szavazás.
Tóth Andrásné polgármester: Jó, legyen személyenként. Aki egyetért azzal, hogy Liktorné
Vargyas Mariann legyen az egyik jegyzőkönyv hitelesítő, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 tartózkodás szavazattal
elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőnek Liktorné Vargyas Marianna képviselőt.
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Argyelánné Józsa Györgyi legyen a
másik jegyzőkönyv hitelesítő, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 nem szavazattal
elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőnek Argyelánné Józsa Györgyi képviselőt.
Tóth Andrásné polgármester: Akkor megállapítom, hogy 2 jegyzőkönyv hitelesítőt
választottunk. A napirendi pontokra is kértem javaslatot. Van-e más javaslat?
Dorkó Ottóné képviselő: Az Oktatási Bizottság létrehozását szeretném napirendi pontként
felvetetni.
Tóth Andrásné polgármester: Most mondta el Dorkó Csaba polgármester úr, hogy az a
Társulási Tanács mellett működő szakbizottság, amiben egy szakértőnek is lennie kell. Mert
nyilván egy szakembernek is közreműködnie kell benne időnként, nem muszáj állandóan.
Tehát olyan, mint a külsősök a bizottságnál. Ezt a hat település hozza létre, mert a
Mikrotérségi Társulás felett ők gyakorloják a fenntartást.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Most akkor Dorkó Csaba jobban tudja, mint a
szakértő?
Tóth Andrásné polgármester: Nem, nem. Nem tudja jobban, de ebben jogosultsága mind a
hat településnek megvan. Tehát egy személyben Egercsehi a hat településnek a dolgában,
vagy az intézménynek a sorsáról nem dönthet.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Mi nem ezt szeretnénk. Azon már túl vagyunk. Ez
egy olyan Oktatási Bizottság lenne, amelyik látja azt, hogy mi van az iskolában. Tehát látja a
tantárgyfelosztást, egyebet. Tehát a képviselő-testület elé tudja vinni a problémákat. Azt
mondtátok, hogy senki nem mondta el, hogy milyen probléma van, tehát akkor majd most
elmondja, ha van probléma. Tulajdonképpen ezt most mi saját magunk közül
megválaszthatjuk. Megkérdeztem, csak az SZMSZ-be bele kell venni. Úgy volt, hogy a
körjegyző asszony szeptember 5. körül megcsinálja. Így volt?
Tóth Andrásné polgármester: Szeptember 4-én lett volna a rendkívüli képviselő-testületi
ülés, de akkor jött az OKÉV.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Tehát ez nem a Társulási Tanács mellett működne,
hanem az egy helyi bizottság lenne, és nyugodtan lehet a tagjait a képviselő-testület tagjai
közül választani.
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Tóth Andrásné polgármester: Jó, akkor ezt a napirendi javaslatot a 3. napirendi ponttal
együtt tárgyaljuk, az SZMSZ-el együtt. Az Oktatási Bizottságot – ehhez kérném majd a
javaslatot – és az Ügyrendi Bizottságot, aminek a harmadik tagját kell megszavazni, mert
jelenleg két tagja van. Aki egyetért a napirendi pontok ilyen módosításával kérem
kézfelnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadja a
módosított napirendi pontokat.
1. Napirendi pont: Egercsehi Önkormányzat 2007. évi költségvetési gazdálkodásáról
szóló rendelet módosítása
Tóth Andrásné polgármester: Akkor rátérnénk az 1. napirendi pontra.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A képviselők beadványát már teljesíthetőnek kell
tekinteni.
Tóth Andrásné polgármester: Az OKÉV vizsgálat jelenleg még folyamatban van. Teljes
anyagot, a jegyzőkönyvvel, eredménnyel együtt a képviselő-testületben mindenki megfogja
kapni, és azzal együtt, az alapján döntés fog születni, hogy a továbbiakban milyen lépést kell
megtennie ezeknek a képviselő-testületeknek. Ez a levél a jegyző asszonynak benyújtásra
került. Ez az OKÉV jegyzőkönyv nem lett kiadva, de ha valaki szeretné, beletekinthet. A
végén van a konkrétum, az eljáró szerv megállapítása. Az elején csak másolatok vannak a
különböző papírokról. Az található benne, hogy mit nem találtak, milyen papírok voltak meg
a különböző tagintézményekben. Ezt meg lehet tekinteni. Az elején alapiratok vannak, amik a
társuláshoz kellenek. Akkor, mivel hogy a képviselő-testületi képviselők részéről szeptember
13-án egy olyan beadvány született, amelyben a képviselő-testület augusztus 28-i ülésén a
2007. évi gazdálkodás I. féléves helyzetéről szóló beszámoló nem került elfogadásra – 5 igen
és 5 nem szavazattal – így az alábbiakkal indokolják ezt a döntést. Ezt a képviselők
megkapták írásban, és én úgy gondolom, hogy kérem szépen, hogy mik azok az indokok.
Kiadtunk mi az Egercsehi Önkormányzat 2007. I. féléves beszámolójáról egy kimutatást.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Hát lehet, hogy én szőrözni akarok, de én a
Mikrotérségi Általános Iskolát úgy szeretném látni, hogy tagintézményekre le legyen bontva.
Mert így most megint nem látom át, hogy a mi intézményünkben milyen költségvetésről van
szó.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ha van egy olyan, amiben le van bontva, miért nem
adjátok ki?
Nagy Mátyásné gazdálkodási előadó: Az fönt van az iskolában, nálunk nincs meg.
Tóth Andrásné polgármester: A költségvetésben, amit elfogadtunk februárban, abban le
vannak bontva az intézmények, sőt a tagintézmények is.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: A teljesítés nincs meg akkor?
Tóth Andrásné polgármester: A teljesítés fönt van az iskolában, mert ott könyvelnek. Az
adatok ott vannak. Egy intézmény a Mikrotérségi Társulás, egy intézmény a Körjegyzőség, és
egy intézmény az Önkormányzat. Ez a három intézmény tartozik az önkormányzatnak a
beszámolójához. Külön-külön, tételesen nincs lebontva, mert nekünk a Magyar Államkincstár
felé a beszámolót csak így kell intézményi szinten elküldeni.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: És azt nem lehet megcsinálni, hogy kap egy
felhatalmazást maga a képviselő-testület, hogy nézzék meg.
Tóth Andrásné polgármester: De meg lehet nézni, csak annyit kérnék, hogy tartsuk be az
intézmény munkarendjét. Ez nem úgy működik, hogy - amikor van egy munkarendje az
intézménynek - akkor bevonulok oda és akkor mindent adjanak oda rögtön. Be kellene
jelenteni azt, hogy ezt meg ezt szeretnénk megnézni. Ezt így kellene csinálni a képviselőknek,
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mert mi semmi elől nem zárkózunk el, csak az elől, hogy ha berohannak ide, amikor épp
mondjuk ügyfél van, és adjunk oda mindenféle dolgokat. Tehát ez nem így működik. Még az
ellenőrzés sem így van, mert kitelefonáltak, vagy szóltak, hogy ekkor meg ekkor jönnek, és
készítsük elő a különböző dokumentumokat. Úgyhogy azért mindent meg lehet csinálni, meg
joga is van a képviselőknek, meg akár még kötelessége is. Meg lehet nézni, nincs elzárva,
csak nem nálunk van, mert nálunk olyan szinten nincs lebontva semmi.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Kinek kell ezt bejelentenem, hogy meg szeretném
nézni?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: El kell készíteni ezt a kimutatást, mert Dorkó Csaba
polgármester úr is kérte.
Tóth Andrásné polgármester: Kell ilyennek lenni, mert Bekölce is kérte már.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Akkor bejelenti most Argyelánné Józsa Györgyi,
hogy a képviselők ezt megszeretnék nézni?
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Igen, akkor most be szeretném jelenteni. Milyen
határidőn belül kaphatom ezt meg? Tehát én most bejelentem a körjegyző asszonynak, és
majd ő szól, hogy mikor tekinthetem meg?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Én nem. A képviselőt a képviselő-testület, ha akarja
megbízza. Nekem abban nincs döntési jogom. Így vizsgálódhat egy képviselő. Én csak azt
tudom, hogy holnap szólók, hogy a képviselő-testület részére készítsék el ezt a kimutatást.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Akkor az igazgató asszonynak szólsz?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Igen, az igazgató asszonynak. Mert Dorkó Csaba
polgármester úrnak és Bekölcének is kell ez a kimutatás. Tehát kell készíteni egy összesítést.
Ettől függetlenül te ezt intézheted a képviselő-testülettel, hogy téged megbízzanak, hogy
vizsgálódjál.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Nem kell őt megbízni, hogy vizsgálódjon. Ő csak
bele szeretne nézni. Egy képviselőnek joga van hozzá, hogy mindenféle kimutatást
megnézzen.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Amiket elfogadtunk, én azt átnéztem. Olyan
részletességgel szeretném ezt is.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Annak viszont meg kell lennie, másképp nem
tudták volna az összesítést megcsinálni.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Most a költségvetést mondod Györgyi?
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Igen, abban minden ki volt mutatva.
Tóth Andrásné polgármester: Csak előtte be kell jelenteni, mert lehet, hogy olyan dolog
van, amit csinálni kell.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Persze ez egyértelmű.
Dorkó Ottóné képviselő: Hagy kérdezzem már meg a Polgármester Asszonyt, hogy
megkapta ezt a levelet ugye? Csak elfelejtette?
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Miről van szó?
Tóth Andrásné polgármester: Igen, tessék itt van. Be van mindegyik levél iktatva.
Dorkó Ottóné képviselő: Hagy kérdezzem már meg a körjegyző asszonytól, hogy a Sulyok
Zsolt traktorjána, a vontatmányának van-e gépjármű forgalmi engedélye?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Igen, van gépjármű forgalmi engedélye a traktornak,
de egyébként én nem vagyok rendőr, hogy én elkérjem bárkitől is a gépjárművének a
papírjait. De Sulyok Zsolttól elkértem. Van forgalmi engedélye.
Tóth Andrásné polgármester: Van műszaki engedély, minden.
Dorkó Ottóné képviselő: Nem számít semmit. A traktorra van. Én nem a traktort kérdeztem,
hanem az utánfutót. Az utánfutóra van-e? Mert rendszámot láttam a traktoron, de az utánfutón
nem.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Azt nem tudom.
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Tóth Andrásné polgármester: Meg kell kérdezni, mert ez mezőgazdasági vontató. Innentől
kezdve kell az ekére is, meg mindenre.
Surányi László képviselő: Az más.
Dorkó Ottóné képviselő: Az más.
Surányi László képviselő: Ez olyan, mintha a kocsira tennél egy utánfutót.
Dorkó Ottóné képviselő: Így van.
Tóth Andrásné polgármester: Nem ugyan az.
Surányi László képviselő: Dehogynem ugyan az.
Dorkó Ottóné képviselő: Hagy mondjam már el, hogy néha 5-10 ember is volt rajta,
Egercsehi faluba vitte őket, láttuk az úton. Hát én megbotránkoztam rajta. Vagy sokszor az a
– nem tudom minek nevezzem – mert nem pótkocsi, nem tudom, minek neveztük régen, ott
áll előttük, ki van támasztva téglával. És, ha valamelyik gyerek kiveszi alóla a téglát
Polgármester Asszony?
Tóth Andrásné polgármester: Hol?
Dorkó Ottóné képviselő: Amikor ott áll kint Sulyok Zsolték háza előtt.
Tóth Andrásné polgármester: Az az ő magánügye, már bocsánat.
Dorkó Ottóné képviselő: Hát ne haragudjál, és hogyha valamelyik gyereket elüti? A
közúton?
Tóth Andrásné polgármester: Teljesen mindegy, hogy ha van rajta rendszám, akkor nem
lesz baja a gyereknek?
Dorkó Ottóné képviselő: Én a pótkocsiról beszélek.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ebben mi nem léphetünk, ez nem az
önkormányzatnak a hatásköre.
Surányi László képviselő: Itt van alkalmazva.
Dorkó Ottóné képviselő: Ne haragudjál már, közterületen van téglával kitámasztva.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A munkagépnek van forgalmi engedélye.
Dorkó Ottóné képviselő: Annak igen, de én nem a traktort kérdeztem, mert azt látom, hogy
rajta van, csak a vontatmányt nem.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Azt nem tudom megmondani.
Surányi László képviselő: Hát igen. De ugyan ez a probléma volt annak idején a Zsuk-kal is.
Emlkészik rá a Polgármester Asszony?
Tóth Andrásné polgármester: Igen.
Surányi László képviselő: A rendőr hányszor elkapta vele? Azért mondom, hogy komoly
probléma lesz, ha elkapják vele.
Tóth Andrásné polgármester: Csak tudja, hogy milyen problémája lesz belőle. Itt jár nap
mint nap az úton, mindig kint van vele.
Surányi László képviselő: Ugyan így volt a Zsuk-kal is.
Dorkó Ottóné képviselő: Így.
Surányi László képviselő: Ugyan így járkált össze-vissza, és megbüntették. Emlékszik a
Polgármester Asszony nem? Ugyan úgy elkapták, még a földúton is. Szóval nem arról van
szó, hogy kekeckedünk. Mondtam a múltkor is, hogy az önkormányzatnak lesz problémája,
hogy ha valami gond lesz. Tehát meg kell nézni, hogy szabályos-e vagy nem szabályos.
Ennyi.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: De hát ez bérlet. A bérelt tárgynak a tulajdonságaiért
nem a bérlő tartozik felelősséggel, hanem az, aki bérbe adja. Annak a kötelessége rendbe
tenni a papírokat. Fel kell akkor jelenteni a rendőrnek.
Surányi László képviselő: Nem kell feljelenteni, akkor nem kötünk vele szerződést.
Dorkó Ottóné képviselő: Nem kötünk vele szerződést.
Surányi László képviselő: Nem kötünk vele szerződést, ha nincs rendben a papír. Tessék
elém tenni a traktornak és a vontatónak a papírjait. Ha ez nincsen, akkor nincs szerződés.
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Tóth Andrásné polgármester: Akkor majd lehet mondani, hogy de szemetes Egercsehi.
Mert akkor most kellene dönteni ebben is. Sulyok Zsolt azt mondta, hogy neki nagyon jó az,
hogy ha nem fogja csinálni, nem hordja be ide a gépét, úgyhogy nyugodtan 60.000 forintért
lehet hívni valakit.
Surányi László képviselő: Nem kell hívni senkit.
Tóth Andrásné polgármester: De, dehogynem kell hívni.
Dorkó Ottóné képviselő: Egyszerre elviszi. Nézd már. Most is ott volt hetekig a szemét.
Tóth Andrásné polgármester: Nem volt sehol hetekig.
Dorkó Ottóné képviselő: De ott volt.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ez most a napirendhez tartozik?
Tóth Andrásné polgármester: Nem tartozik. A 2007. évi költségvetési beszámoló lenne a
napirend, és ehhez kértem a kérdéseket. Mert kiment a képviselő-testület részére a levelekre a
megválaszolás, amihez kérném a kérdéseket arról, ami még esetleg hiányzik. Erre Argyelánné
Józsa Györgyi képviselő reagált, hogy a tagintézményeknél szeretné megnézni a részletes
kimutatást. Most folytatnánk. Még ehhez hozzátenném, mert a levélben benne van, hogy a
főállású közalkalmazott munkaidejének terhére másodállásban is alkalmazva van. Nincsen. A
főállású dolgozó nem dolgozhat megbízási díjjal. Gépkölcsönzési szerződése van. Főállásban
dolgozik, másképp a megbízási díja összesen közterhekkel, mindenestől 104.285 Ft lenne. Az
önkormányzat 60.000 Ft-ot szabott meg, és arra, hogy tankoljunk, használjuk, nem arra, hogy
Sulyok Zsolt a munkaidejéban még kapjon érte pénzt. A gépét kölcsönözzük.
Surányi László képviselő: Elég sok. Elég sok, és munkaidőben csinálja.
Tóth Andrásné polgármester: Hát mivel a munkadíja nincs fizetve, csak magát a gépet
kölcsönöztük. Én holnapra kérem a tisztelt képviselő-testülettől, hogy aki egész hónapra
60.000 Ft-ért bérbe vehető gépet tud, aki akkor, amikor nekünk felüt, idejön, és ideáll és
elviszi – de nem lehet több a kölcsönzés díja, mint 60.000 forint. Nem ragaszkodik Sulyok
Zsolt ehhez azt mondta, mert állandó támadások kereszttüzében van. Ő erről nyugodtan
lemond. Ennyit nem ér neki ez az egész. Ő úgy gondolta, hogy azért vette, hogy önmagán is
segít, meg az önkormányzatnak is, mert van mivel szállítani. A Zsuk is az övé volt elvitte,
kész, ennyi. Ő ebben gondolkodott, de úgy látja, hogy nem igazán értette meg a képviselőtestület, hogy ez érdekelje. Meg kell kérdezni, hogy 60.000 forintért ki vállalja.
Surányi László képviselő: Hatvanezer plusz tizenötezer, az hetvenötezer.
Tóth Andrásné polgármester: Hát az üzemanyag a tizenötezer. Ez gépkölcsönzés, a
tulajdonát képező gép kölcsönzése.
Surányi László képviselő: Nekem az a véleményem, hogy ez nem éri meg az
önkormányzatnak.
Tóth Andrásné polgármester: Utána kell járni.
Surányi László képviselő: Én utána jártam.
Tóth Andrásné polgármester: Utána kell járni, ez munka, tudom.
Surányi László képviselő: Ezen lépjünk túl.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Nem, figyeljetek akkor szüntessük meg, hogy ha
tudunk hozni egy olyat, aki ennél olcsóbb. Kész.
Tóth Andrásné polgármester: Így van. Ezért mondtam, hogy járjanak utána, és hozzanak
ide egy olyat.
Surányi László képviselő: Le kell depózni a szemetet, és kétszerre elszállítani.
Tóth Andrásné polgármester: Persze, meg utána még őrizzük is.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Valaki hozzon olyat, aki ettől olcsóbb.
Surányi László képviselő: Így van, valaki.
Tóth Andrásné polgármester: Jó. Ezt csak azért mondtam, mert ez is benne volt a levélben,
csak nem volt így kitérve rá.
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Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Akkor megkérem Argyelánné Józsa Györgyi
képviselőt, hogy folytassa az észrevételezést.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Még itt az önkormányzatnak az önállóan kezelt
szakfeladatok kiadásainak a listája, a szociális étkeztetés, hogy az a 3.844 eFt miből adódott?
Mert amikor elfogadtuk ugye a tervezetet, ott 80.000 Ft volt betervezve, ami ha jól tudom a
Rácz Lajosnak az étkeztetése. Ez miből adódott. Tehát a 3/1-es melléklet 3. oldalán van ez.
Nagy Mátyásné gazdálkodási előadó: Ez az összevont adat. Ebben benne van az, ami az
iskolában van az is. Az iskolánál van olyan, hogy az étkezés szociális támogatása, és ott nem
volt betervezve. Eredetileg ott nem volt betervezve?
Tóth Andrásné polgármester: Hol? Az iskolánál?
Nagy Mátyásné gazdálkodási előadó: Igen. Az, amit kérdezett Argyelánné Józsa Györgyi
képviselő az a három intézménynek az összesenje.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Jó, köszönöm. Amit beterveztünk itt 14.821 eFt van.
Most ez nem egyezik meg azzal?
Grósz Ilona alpolgármester: Ez kiadások intézményenként. Az az összesent tartalmazza.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: De én a 3.844 eFt-ot kérdezem.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Az az összevont. Ha tovább lapozol, akkor van egy
olyan táblázat, hogy 3/2-es melléklet 3. oldala. Ott van a szociális étkeztetés, az vonatkozik
Egercsehire, a 80.000 forint, bevétel, kiadás, és 36.000 forint a teljesítés, ez 45 %. Az a másik,
amit te mondasz, az az összesen. Tehát az összes Mikrotérségi.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Én értem, amit a körjegyző asszony mond, de itt a
Mikrotérségnél amikor volt ez a részletes, itt például 9.300 eFt van a szakfeladaton.
Grósz Ilona alpolgármester: Abban benne van a napközi is.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Tehát ez a szociális étkeztetés külön van. Jó.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A szociális étkezésénél ott az összesenben, amit
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő mutatott táblákat, ott 9.400 eFt van. Tehát azzal valahol
egyeznie kell.
Tóth Andrásné polgármester: A 3/2-es melléklet előtti lapon.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Elfogadod a választ, vagy van valami további gond
vele?
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Igen elfogadom.
Dorkó Ottóné képviselő: A napköziotthonnak a működésével kapcsolatban szeretnék
hozzászólni, mert ott is elég sok mínusz keletkezik éves szinten. Grósz Ilona
alpolgármesternek volt egy olyan kérése az iskolaigazgató asszony felé, hogy Bélapátfalván
érdeklődje meg, hogy kifizetődőbb lenne-e, hogy ha az étkeztetést, az ebédet onnan hordanák.
Grósz Ilona alpolgármester: Változott már azóta a helyzet, de ezt majd biztos elmondja a
Polgármester Asszony.
Dorkó Ottóné képviselő: Igen? Megtörtént már ez?
Grósz Ilona alpolgármester: Változott a helyzet, mert Egerbocsra is főznek már most itt.
Dorkó Ottóné képviselő: És ez nagy mértékben csökkenteni fogja a napköziotthon mínuszát?
Az, hogy Egerbocsra elviszik az ebédet.
Tóth Andrásné polgármester: Gondolom, hogy a kihasználtságát mindenképpen növelni
fogja.
Dorkó Ottóné képviselő: Igen, a kihasználtságát.
Grósz Ilona alpolgármester: Most még ezt nem lehet megítélni, mert most kezdődött.
Valóban volt egy ilyen ötlet, hogy szállítsuk az ételt, mert Egert ugye néztük.
Dorkó Ottóné képviselő: Így van. Nem tudom, hogy azt a 10 millió Ft körüli összeget hogy
fogja az a pár gyerek behozni. Hány gyereknek hordanak oda ebédet? 30-40 főnek?
Tóth Andrásné polgármester: 70 főnek.
Grósz Ilona alpolgármester: 72 főnek, ha jól emlékszem.
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Tóth Andrásné polgármester: Átlagosan 60 főnek, hogy ha vannak hiányzók.
Dorkó Ottóné képviselő: A lakosság részére, az időseknek is hordják, gondolom.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Azt azért mindenféleképpen figyelembe kell venni,
hogy ha melegítő konyhánk van, akkor is meg kell felelni az EU-s előírásoknak. Tehát
teljesen mindegy, hogy hordjuk-e vagy itt készítjük el.
Surányi László képviselő: Erről volt szó.
Grósz Ilona alpolgármester: Igen, erről beszéltünk.
Tóth Andrásné polgármester: Akkor is kell két fő, aki ellátja a konyhai feladatokat.
Dorkó Ottóné képviselő: Egy személy a melegítő konyhán elég.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Egy személy nem elég.
Dorkó Ottóné képviselő: Kettő.
Tóth Andrásné polgármester: Kértünk be árajánlatot, de egyáltalán nem volt kedvező.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Annyit nem spórolunk meg, mint amennyi a
benzinköltség lenne.
Tóth Andrásné polgármester: Melyiknél?
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Hogyha hozatjuk.
Tóth Andrásné polgármester: Aki az árajánlatot adta a költségbe mindent belekalkulált.
Grósz Ilona alpolgármester: Ez egy szállító cég lett volna, de nem voltak jók a referenciái,
és nem sokkal jöttünk volna ki olcsóbban. Azért maradt ez abba.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Inkább arra kellene törekedni, hogy minél többen
járjanak oda. Érted?
Tóth Andrásné polgármester: Nyilván az egebocsiakkal a rezsiköltség is meg van fizettetve,
nem csak a nyersanyagnorma. Míg a szülő csak a nyersanyagnormát fizeti.
Grósz Ilona alpolgármester: Nyilván ezt csak utólag, hogy ha kiszámolják, akkor lehet
megmondani, hogy gazdaságos-e.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A 3/1-es mellékleten a munkanélküli ellátásoknál,
amikor elfogadtuk a költségvetést 2.100 eFt-ot szavaztunk meg. Miből adódott ez a nagy
eltérés?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Ez abból adódott, hogy jogszabályi változás volt a
rendszeres szociális segélynél. Innentől kezdve családi segélyként kell folyósítani, így
változtak az összegek. A rendszeres szociális segélynek a 90 %-át ugye vissza tudjuk
igényelni, és csak a 10 %-át kell nekünk fizetni.
Nagy Mátyásné gazdálkodási előadó: Azért lett olyan nagy az eltérés, mert betervezve csak
a 10 % volt. És amit minden hónapban visszaigényelünk, az bevételben is és kiadásban is ott
van.
Tóth Andrásné polgármester: Ezért mondtam én azt, hogy elsőként kellett volna tárgyalni
az előirányzat módosítást. Mert ugye, ami bejön az állami támogatások, azokat be kell venni,
mert akkor ténylegesek. A bevételt meg kell emelni a havonta érkező különböző
támogatásokkal – és a költségvetésünkben nincs benne, mert mi csak azt tervezzük be, ami
minket terhel, amit az állam ad mellé, a 90 %-ot, azt mi nem tervezzük. Ezzel mindig meg
kellene - félévkor, háromnegyed évkor, a költségvetés tervezésekor – az előirányzatokat
emelni. Tehát a módosított előirányzat azért van mindenütt, mert évközben ezek a pénzek
most jönnek, futnak be.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Jó, köszönöm.
Dorkó Ottóné képviselő: Hagy kérdezzem már meg ez a függő átfutó és függő kiegyenlítő
bevételek, a mínusz 13.672 eFt, ez az ½-es mellékletben a bevételeknél van. Ez mit jelent?
Nagy Mátyásné gazdálkodási előadó: Az a múlt évi állami normatíva előleg, ami megjön év
végén, december 27-28. felé, és függőre kell könyvelni, mert nem a múlt évre jön, hanem már
a következő évre. Amikor ebben az évben visszaveszem, év végén állományi számlára kell
tenni. Félévkor, amikor visszaveszem onnan, akkor meg forgalmi számlán van. A forgalmi és
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az állományi számlákat félévkor nem zárják össze, úgyhogy majd év végén fogják a két
számlát összezárni.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Ezt év végén kell a helyére könyvelni.
Dorkó Ottóné képviselő: Értem én.
Nagy Mátyásné gazdálkodási előadó: A Magyar Államkincstárt is megkérdeztem,
mondtam, hogy mínuszként szerepel, és ott mondták, hogy úgy is kell lenni. De ha a főkönyvi
kivonatot megnéznénk, ott meg van a száma, de állományi számlára nem könyvelünk év
közben, csak év végén, és azért van így.
Dorkó Ottóné képviselő: Még a hiteleknél szeretnék érdeklődni.
Nagy Mátyásné gazdálkodási előadó: Ezt már elmondtuk egy jó párszor, hogy ez a
halmozódás. A folyószámla hitel halmozódás miatt van. Van olyan nap, amikor felveszem a
hitelt, de ugyan az nap vissza is fizetem, mert, ha valamilyen pénz jön a folyószámlára, akkor
rögtön visszatörlesztés történik. De ha oda utalok is, akkor meg mindjárt fölvételbe adja, és ez
így halmozódik. Ezt a 10 milliót annyiszor fölveszem, visszaadom és ez így jön ki. Van neki
egy egyenlege, a felvételnek és a törlesztésnek. 2007június 30-án 683 eFt-tal több a felvétel.
Szóval összességében megvan, mert mind a bevétel megjelenik, mind a kiadás.
Tóth Andrásné polgármester: Mondjuk, amit kiküldtünk levélben le is van írva, hogy 29
milliós bevétel és a 28 milliós kiadás, és ennek az egyenlege a 683 eFt a folyószámlahitel.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Göngyölíti a terhelést és a jóváírást a rendszer, azért
ilyen.
Tóth Andrásné polgármester: Év végén zár, mert akkor jelenik meg, hogy van-e hitelünk,
vagy ki van-e fizetve.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Akkor a levélre is kitérhetünk, amit kaptunk, mert ez
is ezzel kapcsolatos. Kérdeztük azt is, hogy a munkadíj nincs kimutatva a Roma Integrációs
pályázatnál. Tehát nincs munkadíj?
Tóth Andrásné polgármester: Nincs. Mert az önkormányzat ezzel járul hozzá. Amikor
elindult ez a program, a pályázatnál le kellett írni, hogy mivel járul hozzá a település. A
település, az önkormányzat azzal tud hozzájárulni, hogy felajánlja a dolgozóit, akik elvégzik
azt a munkát, ami van. Ez mindenhol így működik. Tehát, amikor mi be tudunk vállalni
valamit, akkor általában ez van. Itt anyag van biztosítva, ők biztosítják, de nem biztosítják a
munkaerőt. Ezeket az önkormányzat akár a dolgozóival, karbantartóival, közmunkásaival,
vagy azokkal, akik meg tudják csinálni, azokkal végezteti el. Nekünk ez a roma programban
így szerepel.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Tehát 100 %-ban mi adjuk, az önkormányzat a
munkaerőt.
Tóth Andrásné polgármester: Nem 100 %-ban.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Akkor van benne vállalkozó?
Surányi László képviselő: De ott bér van, amit Egyed Zsigmond polgármester foglalkoztat
azt mondta, hogy ott bér is van.
Tóth Andrásné polgármester: De azt az OFA fizeti nem Egyed Zsigmond fizeti. Pályázaton
nyert az Országos Foglalkoztatási Alapítványtól pénzt.
Surányi László képviselő: Az mindegy.
Tóth Andrásné polgármester: Egyed Zsigmond nem a munkájukért fizet, hanem azért, mert
akik ott dolgoznak hat hónapig tanfolyamon vesznek részt. Épületkarbantartók lesznek. Ezért
ők kapnak ellátást, épp úgy, mint a most indult motorfűrész-kezelő és a parkgondozói
tanfolyamokon részt vevők. Minimálbérnek megfelelő összeget kapnak a tanfolyam egésze
alatt, minden hónapban. Ezt nem mi fizetjük, nem Egyed Zsigmond, hanem az OFÁ-nak a
pályázatán nyerünk hozzá pénzt. Amiben benne van, hogy öt tranzit foglalkoztatottat
megtanítanak épületkarbantartói munkára, meg emellett végzik azokat dolgokat, amik
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mennek. Tehát csinálják a közösségi házat, besegítenek a vásárolt házak felújításába, ha a
munkaidejük engedi.
Surányi László képviselő: ezt nem mondta a Polgármester Asszony, hogy külön pénzből
finanszírozzák.
Tóth Andrásné polgármester: Dehogynem. El is fogadta a képviselő-testület.
Surányi László képviselő: Jól van, hogy ha ők finanszírozzák, akkor rendben van.
Tóth Andrásné polgármester: 10.031 eFt-ot kaptunk. Ebben van benne a program vezető, az
alprogram vezető és az öt tranzitfoglalkoztatott pénze.
Surányi László képviselő: Egyed Zsigmond polgármester úr nem mondta, hogy ez miből van
finanszírozva.
Tóth Andrásné polgármester: Mondhatta volna, mert ebben minden benne van.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Két zsebből érkezik a pénz. A Szociális
Minisztériumtól ez az egyik, és az OFA-tól, ez a másik.
Tóth Andrásné polgármester: Teljes szakmai és pénzügyi beszámolót kell készíteni a kapott
támogatásról. Bevizsgálják az összes eredeti számlát, és csak utána adják a pénzt.
Surányi László képviselő: Polgármester Asszony itt még van egy gond. Két vidéki ház lett
véve.
Tóth Andrásné polgármester: Melyik vidéki lakás? A vajai és a másik? Az egyik meg lett
már vásárolva.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Az a mikófalvai nem?
Surányi László képviselő: Nem, az külön van.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Van még két lakás, most azt kérdezi Surányi László
képviselő úr.
Tóth Andrásné polgármester: De az még folyamatban van.
Surányi László képviselő: Akkor miért van benne a kimutatásban?
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ez egy körülbelüli kimutatás.
Surányi László képviselő: Nem, itt fix összeg van.
Tóth Andrásné polgármester: Fix összeg van, mert ez már ki van alkudva.
Surányi László képviselő: Nekem azt mondta, aki oda kerül, hogy ott még alkudva sincs az
ár.
Tóth Andrásné polgármester: Hol?
Surányi László képviselő: Ahová ezek költöznének, a cigányok.
Tóth Andrásné polgármester: Hol? Pusztadoboson?
Surányi László képviselő: Azt hiszem ott.
Tóth Andrásné polgármester: A Minisztérium költségére egy ügyvéd intézi az egész adásvételt, hogy ne kelljen oda annyit lerohangálnunk. Át van adva az egész ügy teljes intézése az
ügyvédnek. Adó érték bizonyítványt kell kérni, Földhivatalba kell menni stb., sok elintézni
való van.
Surányi László képviselő: Az rendben van, de akkor miért szerepel itt, ha még nincs
lefixálva, még most alkudnak?
Tóth Andrásné polgármester: Nem most alkudnak. Ez úgy van lefixálva, hogy az összeg
már ki van alkudva, csak a papírok még nincsenek meg.
Surányi László képviselő: De azt mondja az az illető, aki odamegy, hogy még ott összeg
sincs kialkudva, mert vagy 1,3 millió, vagy 1,5 millió lesz.
Tóth Andrásné polgármester: Nem, az annyi lesz, amennyiért meg tudunk venni egy házat.
Nem tudom holnap jön valaki velem Vajára? Irtó jó helyzetben vagyunk. Csak azért, hogy
lássák, hogy milyen jó helyzetben vagyunk.
Surányi László képviselő: Mi vállaltuk.
Tóth Andrásné polgármester: Jó, csak azért mondom, hogy el kellene jönni, és megnézni,
nem itt, hanem ott az életben, hogy mennyi gondunk van egy ilyen vásárlással. Úgy gondolom
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csak két családot helyezünk el oda, és ott olyan házakat kell vásárolni, amit nem tudunk
felújítani, nem tudunk karbantartókat leszállítani. Ezért kell olyan házakat vásárolni, ami
beköltözhető. Amit eladnak. Most már nagyon jól tudják, hogy Egercsehi azért jár oda le,
hogy az itteni roma családoknak házakat vásároljanak, és nem nagyon adják el a házakat. Ezt
sem ennyiből alkudtuk, meg a többit sem, hanem jóval magasabb árból kezdtünk el lealkudni.
Ezt a pénzt kifizettük, mert másképp nem is lehet.
Surányi László képviselő: Jól van, én csak azért mondom, mert itt fix összeg szerepel, az
illető szerint pedig meg sincs még vásárolva.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Lehet, hogy ő nem biztos, hogy tudja, hogy az
ügyvéd mit intéz.
Tóth Andrásné polgármester: Hát persze. Egy hónapos határidő van adva az ügyvédnek,
hogy tudjuk biztosítani az ügyintézést.
Surányi László képviselő: Ez az egyik, a másik pedig az, hogy a Felsőtelepi házzal mi van?
Tóth Andrásné polgármester: Most megy a hagyatéki ügyintézés, meg elszámoltunk a
következő tízmillió forinttal, és várjuk a következőt, amikor megérkezik, akkor kívánjuk
megvásárolni.
Surányi László képviselő: Az kié lesz? Mert még ketten vannak tulajdonképpen. A Pusomi
Istvánék és a Gáspár Zsolték.
Tóth Andrásné polgármester: Így van.
Surányi László képviselő: A Felsőtelepi kié lesz? Meg még van egy. Az a szúcsi, az kié?
Tóth Andrásné polgármester: Az egy szúcsié.
Surányi László képviselő: Milyen szúcsié.
Tóth Andrásné polgármester: A szúcsiaké. Nekik is kell házat vásárolni. 15 lakást kell
vásárolni, ebből 9 Egercsehiben, akiket elköltöztetünk, a szúcsiaknak pedig 6 házat kell venni.
A 25 millió Ft-ból 15 házat kell vásárolni.
Surányi László képviselő: Azt mondta nekem Egyed Zsigmond polgármester úr, hogy ők
felújítják a fecskeházat, és ami pénz megmarad, azt ők a szúcs-bányatelepi felújításokra
fogják költeni. Hogy van ez?
Tóth Andrásné polgármester: Azt nem ők mondják. Itt vannak a szerződések és a papírok.
Ez úgy van, hogy 25 millióból 15 lakást kell biztosítani úgy, hogy nekünk Csókosnak a
felszámolása meg kell, hogy történjen amennyiben ez befejeződött a többi pénz Szúcs
rendelkezésére áll, és a maradékból nekik hat lakást kell biztosítani.
Surányi László képviselő: Ezt Egyed Zsigmond nem mondta, mert beszéltem vele egész
komolyan erről a dologról. Azt mondta, hogy a fecskeház az övék, az nem is tudom, hogy
mennyibe kerül.
Tóth Andrásné polgármester: 15 millió Ft-ba. Itt Egercsehiben baba-mama klub lesz még,
meg a 9 család elhelyezése kell, hogy megtörténjen.
Surányi László képviselő: Hát azért mondom, hogy sok minden tisztázatlan itt a képviselőtestület előtt.
Tóth Andrásné polgármester: Itt a programban semmi nem tisztázatlan.
Surányi László képviselő: Hát a programban nem is.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A részletekről meg itt vannak a beszámolók. Akkor ezt
kellene átnézni.
Surányi László képviselő: Jó-jó, itt a beszámoló, itt vannak tények, hogy ez még meg sincs
véve és már itt összegben benne van a pénz.
Nagy Mátyásné gazdálkodási előadó: Az még nincs benne.
Tóth Andrásné polgármester: Az nem a féléves beszámolóhoz tartozik. Azt a képviselők
kérték, hogy legyen egy tájékoztató. Az egy tájékoztató, amit kiadtunk a múltkor, hogy hol
tartunk úgy nagyjából a vásárlásokkal. Az a kettő ház úgy nincs még megvéve, hogy papírilag
nincs lerendezve.
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Surányi László képviselő: Ilyen tájékoztató a szúcsi önkormányzatnak is van?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Igen, ők is tárgyalták a féléves beszámolókor.
Surányi László képviselő: Azért, mert egy szúcsi lakás itt szerepel.
Tóth Andrásné polgármester: Azért, mert Egercsehi a főgesztor. Én írhatom alá az egész
vásárlást, még Szúcsét is, mert egyedül az önkormányzat, Egercsehi képviseli ezt az egészet.
Mindenütt úgy van, hogy Egercsehi Önkormányzata, képviseli Tóth Andrásné polgármester.
Az OFA programra is ez van írva, pedig azt Szúcs használja. A Szociális Minisztérium is csak
az én aláírásomat fogadja el.
Surányi László képviselő: Ez nagy könnyelműség ám Polgármester Asszony. Ennek ők
ugyan úgy részesei, és a Polgármester Asszony vállalja a papírt.
Tóth Andrásné polgármester: Így van, én viszem el a balhét.
Surányi László képviselő: És hogyha valami nem stimmel, akkor Egyed Zsigmond
Polgármester Úr hol van? Hátha valami hibát találnak benne?
Tóth Andrásné polgármester: Nem találnak benne hibát.
Surányi László képviselő: Honnan tudja a Polgármester Asszony?
Tóth Andrásné polgármester: Én tudom, hogy nem találnak. Folyamatosan ellenőriznek
minket.
Surányi László képviselő: Például a költöztetés, a fuvarok hogy történnek, hogy számolják
el?
Tóth Andrásné polgármester: A Máltai Szeretetszolgálat finanszírozza.
Surányi László képviselő: Ebben már annyian benne vannak.
Tóth Andrásné polgármester: Nincsenek benne annyian, ők vállalták, hogy a bútorokkal is
segítik a költözőket. Gáspár Páléknak lett fuvar fogadva, a Szociális Minisztérium pénzén.
Dorony László Szúcsról lett felkérve, hogy segítsen őket elköltöztetni. Vajára meg a
következő helyre költözni azért segítenek a Málai Szeretetszolgálattól, mert annyi pénzt meg
kifizetni az nagyon sok. Adtak nekik bútorokat is, mert itt bútoruk se sok volt. Azzal együtt le
is szállították őket. Ezzel pedig nem kell nekünk elszámolni, mert ha ők vállalják, hogy
elszállítják őket, meg még adnak bútort is, úgy gondolom ez a pénz megmarad nekünk másra.
Rá lehet fordítani a házakra. Mert így is többért kaptak ők, mert messze vannak. Nekik egy
beköltözhető házat kell venni, mert nem éri meg, hogy levigyünk egy karbantartó brigádot.
Hát hol legyenek ott?
Surányi László képviselő: Ez nekünk borzasztó sokba van.
Tóth Andrásné polgármester: Dehogy van sokba.
Surányi László képviselő: Dehogynem Polgármester Asszony. Sulyok Zsolt már hányszor
fuvarozott? Hányszor fuvarozott? Hány embert adtunk már? Mennyi időt dolgoztak ott? Ez
borzasztó. Ezt, ha kiszámolod órára, meg a benzin, ez borzasztó nagy költségünkbe van.
Tóth Andrásné polgármester: A köztisztviselők is dolgoznak benne, a körjegyző asszony is,
én is minden nap. Utazunk, megyünk, intézzük a dolgokat. Ezért mondtam, hogy egy
pályázatot megnyertünk, és kötelező végrehajtanunk a képviselő-testülettel együtt.
Surányi László képviselő: Én ilyet nem vállaltam. Ennyi munkát a településnek nem adunk.
Tóth Andrásné polgármester: Ezt nem mi adjuk.
Surányi László képviselő: Hát ki?
Tóth Andrásné polgármester: Ezt mi bevállaltuk. 2007. február 27-én lett ismertetve a
jegyzőkönyv 58. oldalán van. 2007. március 12 -1.-án falugyűlésen lett tájékoztatva a
lakosság. 2007. április 25-én képviselő-testületi ülésen lettek tájékoztatva a képviselők,
jegyzőkönyv 75-76. oldala, 32/2007-es határozatszámmal a támogatási szerződések lettek
megszavazva. 2007. május 29-i képviselő-testületi ülés 4. napirendi pontként, önálló
napirendi pontként tárgyalta ezt a szerződést, a roma programnak a dolgait. Ezt csak azért
mondom el, mert felvetődött az is, hogy nem lett tájékoztatva a képviselő-testület. Pedig
látszik, hogy minden hónapban volt.
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Surányi László képviselő: A program az rendben van. Nem erről van szó, hanem az
önerőről. Az rengeteg. Panaszkodunk, meg sírunk, hogy ezt nem tudjuk csinálni, azt nem
tudjuk csinálni, ide nem jut ember, oda nem jut ember, a cigányokra meg van ember.
Tóth Andrásné polgármester: Mivel itt van a pénz. Ide van emberünk, oda meg nincs.
Surányi László képviselő: A pénz, a pénz, a pénz.
Tóth Andrásné polgármester: De a pénz. Anyagot, meg egyebet vásárolni kell.
Surányi László képviselő: Kapunk belőle egy fillért is?
Tóth Andrásné polgármester: A baba-mama klub itt lesz, nagyon jó lesz, mert fel lesz
újítva.
Surányi László képviselő: A múlt hónapbanelmondtam, hogy megint adtunk egy pofont a
nem tudom minek. Megint egy foltot csinálunk, a többi meg megint marad. Hát én nem
tudom, az Egészségházat már szanaszét szedjük?
Tóth Andrásné polgármester: Nem csinálunk foltot belőle.
Surányi László képviselő: Dehogynem, én láttam, én voltam már ott.
Tóth Andrásné polgármester: Én is voltam már fent, ott semmi folt nincs. Egy
akadálymentesítés lesz végrehajtva.
Surányi László képviselő: Őrület, még a mennyezetet is leszedték.
Tóth Andrásné polgármester: Nem szedték le, az leszakadt.
Surányi László képviselő: Mindegy, épp ez a probléma.
Tóth Andrásné polgármester: Azt a vállalkozók megcsinálják.
Surányi László képviselő: Ez a probléma. A hátsó rész megint marad. A doktor úr szépen
rendbe tette az övét.
Tóth Andrásné polgármester: Hagy kérdezzem már meg, hogy milyen hátsó rész?
Surányi László képviselő: A fogorvos felőli rész.
Tóth Andrásné polgármester: Dehogy marad, azt is verik szét ripityára, mert vadonatúj
vizesblokk lesz. Mozgáskorlátozott WC, férfi, női WC, személyzeti WC, zuhanyzó. Hát
teljesen újra lesz csinálva az egész.
Surányi László képviselő: De Polgármester Asszony, hát erről sem tudunk, könyörgöm.
Erről se tudunk. Arról se tudunk, hogy melyik vállalkozó csinálja.
Tóth Andrásné polgármester: Az, amelyik a pályázatot készítette, ugyan az a vállalkozó,
mert általában, aki a pályázatot készíti, az csinálja meg.
Surányi László képviselő: Na, de erről miért nem tudunk? Jó a pályázat, nem jó a pályázat.
Melyiket válaszuk? A drágábbat, az olcsóbbat? Melyik a jobb?
Tóth Andrásné polgármester: Behozhatom a pályázatokat, de én úgy gondolom, akik
megcsinálták az összes munkát a pályázattal, azért csinálták.
Surányi László képviselő: Ez rendben van, én elhiszem, de hagy lássuk már mink is, hogy
mi van.
Tóth Andrásné polgármester: El lett a pályázat is fogadva, amikor beadtuk.
Surányi László képviselő: Milyen pályázat? Ki fogadta el?
Tóth Andrásné polgármester: Ti, a képviselő-testület.
Surányi László képviselő: Azt fogatuk el, hogy ki fogja csinálni?
Tóth Andrásné polgármester: Nem, azt, hogy megcsináljuk a pályázatot, és ő elvállalta a
költségeket.
Surányi László képviselő: Ez nem így működik Polgármester Asszony, és ti csodálkoztok,
hogy mi itt vitatkozunk, meg nem értünk egyet, stb-stb. Önhatalmúan csináltok dolgokat,
hogy mi azt sem tudjuk, hogy mi van. Én másoktól hallottam, hogy elindultak a munkák. Hát
mi is azért hagy szóljunk már bele egy kicsit a dolgokba. Ha már 6 millió Ft-ról, vagy
mennyiről van szó.
Tóth Andrásné polgármester: 4,9 millió Ft.
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Surányi László képviselő: 4 millió Ft. Na. Nem tudjuk, hogy milyen vállalkozó, milyen
ajánlatot tett, hogy mint. Hát szóval. Én szeretem, ha már idejöttem, hogy tudjuk, hogy mi
van, miről van szó. Elindul egy valami, és akkor nem tudjuk, hogy mi? Hogy? Ki? Mi? Hát
azért már ennyit talán megérdemlünk? Szóval ez az, amit hiányolunk, hogy ilyen dolgokat
nem közöl a Polgármester Asszony. Hát ez nem így működik. Nem arról van szó, hogy nem
jó. Nem erről van szó. Csak tudjuk, hogy mi van.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A levelünkben még az is benne van, hogy az óvoda
élére olyan intézményvezető van kinevezve, akinek a kinevezésével a képviselő-testület nem
ért egyet.
Tóth Andrásné polgármester: Most az I. féléves beszámolót tárgyaljuk. Ide csak azokat a
kérdéseket várom, amik ténylegesen ide tartoznak. Majd utána azokra is rátérünk.
Surányi László képviselő: Ez a költségvetéshez tartozott, amit én mondtam.
Tóth Andrásné polgármester: Én Argyelánné Józsa Györgyi képviselő felvetésére
reagáltam. Majd arra is válaszolunk, csak nem ebben a napirendi pontban. Van még egy
olyan, hogy az évközi előirányzat változásokról szakfeladatonként, ennek a bevételi oldala és
kiadási oldala van. Azzal, amivel módosulni kell, és ami azt mutatja, hogy nincs túlteljesítve
valami. Azért nem lett túlteljesítve több helyen, mert az előirányzat módosításnak ott kell
lennie mind a két helyen, a bevételi és a kiadási oldalon. Amire az állam ide adja, azt oda, arra
a szakfeladatra kell könyvelni. Tehát a rendszeres szociális ellátások, a munkanélküli ellátás,
eseti szociális segély, önkormányzatok igazgatási tevékenysége, önkormányzatok
elszámolásai és közművelődési könyvtár. Ez összesen 41.501 eFt. Tehát ezt mindenképpen a
költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolóban illetve a rendeletmódosításban kell
elfogadnunk azt megelőzően, mert ennek be kell épülnie a költségvetésbe.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Nem tudom, hogy elmondhatom-e közben, a
beszámolóhoz illetve a döntéshez, hátha segítséget jelent. Az I. félévi költségvetési
beszámolót vizsgálta a bélapátfalvai belső ellenőrzés is, akik rendben találtak mindent. A
jelentés második oldalán vannak a megállapítások.
Tóth Andrásné polgármester: Amiket a könyvvizsgáló úr is észrevételezett.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Javasolják, ott, hogy még részletezni kell azokat a
tételeket, amik a költségvetésben meg vannak csillagozva. De ez nem előírás, hanem csak ők
javasolják, hogy még áttekinthetőbb legyen a beszámoló. Meg a könyvvizsgáló, amiket tett
észrevételeket itt a zárszámadáskor, azzal kapcsolatban is volt belső ellenőri vizsgálat. Az
volta a hiba, hiányosság, hogy a beszámoló adatai nem voltak leltárilag alátámasztva, és akkor
ezt kellett pótolni. Ezt leellenőrizte a belső ellenőrzés, erről is van jegyzőkönyv.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Akkor ez már készen van teljesen?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Rendben találták, igen, készen van. Nincs nálad
Marika?
Nagy Mátyásné gazdálkodási előadó: Most nincs.
Tóth Andrásné polgármester: De a múltkor egyet kiadtunk, az nem az volt?
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Az nem az volt.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Van még a beszámolóhoz, vagy a módosítással
kapcsolatban valamilyen kérdés, amit meg kell válaszolni? A könyvelésben is volt hiba, de az
le van írva abban a levélben, amit mindenkinek kiküldtünk, a beadványra válaszolva. A
második oldalon benne van, hogy „az államháztartáson kívül adott pénzeszközök
megállapodás alapján teljes főkönyvi számlára könyvelődnek, valamint a finanszírozás
könyvelését is javítottuk”. Tehát ez az iskolánál volt probléma. Akkor itt részletezve van,
hogy a hiányosságok megszüntetésére milyen intézkedések történtek. Most jut eszembe, hogy
még voltak a szabályzatok, amik aktualizálva lettek, sőt nem csak itt, hanem az iskolában is.
Még azt szeretném elmondani, hogy többször vád ért itt – mindig elfelejtettük megválaszolni
– hogy létszámleépítés volt és Martonné Sinkó Judit idekerült a hivatalba. Hát itt azért a
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könyvelés nem olyan, hogy egyik napról a másikra valaki beül, és csinálja. Nagy Mátyásné
jövőre lehet, hogy nyugdíjba megy, és valakinek be kell tanulnia ezt a feladatot. Azért van
jelenleg két gazdálkodó, tehát valakinek tovább kell vinnie a feladatot.
Surányi László képviselő: Igen, de mi kaptunk egy javaslatot, hogy nem kell tanítani senkit,
itt van Egercsehiben, akinek iskolája van, beadta az igényt is, és nem történt semmi ezzel a
hölggyel. Ez a Lapatinszki Zsoltnak a volt felesége.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: És igényt adott be?
Surányi László képviselő: Igen, hogy ő neki minden iskolája megvan.
Tóth Andrásné polgármester: Igen, még az előző ciklusban.
Surányi László képviselő: Ugye?
Dorkó Ottóné képviselő: Hagy kérdezzem már meg, hogy mennyibe kerül az
önkormányzatnak – lehet, hogy a körjegyzőségnél van ez tervezve -, hogy kettő ember
Egercsehiből mérlegképes könyvelői iskolába és főiskolára jár egy személy? Ez körülbelül
mennyibe kerül?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A főiskolás Hajdu Erika, akit ki tetszettek zavarni, ő
nem kerül az önkormányzat pénzébe, nincs vele tanulmányi szerződés, saját maga
finanszírozza a tanulmányait.
Dorkó Ottóné képviselő: Értem.
Surányi László képviselő: Ne tessék ilyet mondani, hogy kizavartuk. Nem zavartuk ki.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Én ezt vitatom, hogy ehhez joguk volt. Rermélem a
Közigazgatási Hivatal állást fog foglalni ebben az ügyben, mert elvárják, hogy a jegyzőkönyv
pontos, hiteles legyen, a feltételeket azonban nem biztosítják hozzá, így nem lehet. Én nem
vagyok gyors és gépíró sajnos.
Surányi László képviselő: Akkor miért vállalta el?
Dorkó Ottóné képviselő: Miért, Hajdu Erika gyors és gépíró?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Visszatérve, a kérdésre 150.000 Ft a mérlegképes
könyvelői tanfolyam díja, és háromszorra, három részletben kell kifizetni.
Surányi László képviselő: Na tessék.
Dorkó Ottóné képviselő: Ez fejenként 150.000 Ft?
Tóth Andrásné polgármester: Az önkormányzatnál csak egy van.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Csak Martonné Sinkó Judit jár tanfolyamra.
Dorkó Ottóné képviselő: Nagy Mátyásné már nem? Három van betervezve.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ő jövőre nyugdíjba megy.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Nagy Mátyásnénak már csak egy vizsgája van hátra.
Dorkó Ottóné képviselő: Három van betervezve. Kettő Egercsehiben, egy pedig a főiskolán.
Tóth Andrásné polgármester: Nem. Egy mérlegképes könyvelői tanfolyamon tanuló van itt,
egy Szúcson, Hajdu Erika pedig a saját pénzén járja a főiskolát. Ennyi. Nincs több tanuló.
Dorkó Ottóné képviselő: Itt volt helyben egy mérlegképes könyvelő.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Martonné Sinkó Judit is Egercsehiben lakik.
Tóth Andrásné polgármester: Igen, és ő ötven éves. Most ő helyezkedjen el, vagy egy
huszonéves fiatal?
Grósz Ilona alpolgármester: Évtizedek óta itt dolgozik az iskolában, és akkor nem kellett
végkielégítést fizetni neki.
Dorkó Ottóné képviselő: Az nem számít, hogy ki hány éve dolgozik.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: De számít. Ha ezért a községért dolgozott x éven
keresztül, akkor számít.
Dorkó Ottóné képviselő: Nem számít.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Volt olyan, akinél nem számított.
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Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Volt olyan, akinél nem számított, így van. Csak,
hogy családi példát felhozzak, de egyébként számít. Na akkor van-e még valakinek kérdése a
költségvetési beszámolóval kapcsolatban? Ha nincs, akkor szavaztassuk meg.
Tóth Andrásné polgármester: Jó, akkor először az előirányzat módosítást kell megszavazni,
mert utána ebben foglaltatik benne, az első féléves gazdálkodásban. Ennek a kettőnek
összhangban kell lennie Egercsehi önkormányzat 2007. évi rendelete az Egercsehi
Önkormányzat költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelet módosításáról, a rendelet
módosítása az előirányzat módosítását tartalmazza. Tehát a rendeletünknek a bevételi kiadási
oldalán az eredeti előirányzat 320.840 eFt kiadási, és 320.840 eFt bevételei főösszesen volt.
Az előirányzat módosításával a kiadási 362.341 eFt-ra módosult és a bevételei főösszesent is
362.341 eFt-ban állapítottuk meg. Tehát ennyi a változás. Akkor én kérném szépen, hogy aki
ezzel a rendelet módosítással egyetért kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 1 nem és 2 tartózkodik
szavazattal nem fogadja el a 2007. évi költségvetési gazdálkodásról szóló rendelet
módosítását.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Tehát ez akkor nem rendelet, mert ahhoz hat
szavazatra van szükség.
Tóth Andrásné polgármester: Az Észak-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal a
képviselő-testületnek küldött egy levelet, amelyben észrevételt tett. Ismerteti a levelet.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Tehát akkor el kell mondanom, hogy az önkormányzati
rendelet ha törvénysértő, és az önkormányzat nem teszi törvényessé, nem módosítja a
törvényeknek megfelelően, akkor a Közigazgatási Hivatal az Alkotmánybírósághoz fordulhat.
Tóth Andrásné polgármester: Akkor nem lehet beadni a pályázatot az iskolára.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Azért csak megkérdezem, hogy van benne valami, ami
nem érthető? Magyarázatra szorul? Még dolgozzuk ki? Hozzuk be a következő ülésre?
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Mondjátok akkor, hogy mit akartok, megcsinálják.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: De tényleg, hogy ha valami gond van vele, akkor
behozzuk, kidolgozzuk. Tehát, ami nem világos még, vagy nem jól van benne, ha
magyarázható, vagy félreértést eloszlatandó, vagy javítandó rajta.
Surányi László képviselő: Hát van ebben sok hiba.
Grósz Ilona alpolgármester: De most a rendeletről volt szó. A költségvetési rendelet
módosításáról. Nem a költségvetésről.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Ott tartunk most, hogy lehet, hogy az
Alkotmánybíróság elé fog kerülni a rendelet. Érdemes ezt reckírozni? Én csak kérdezem?
Mert, ha van benne esetleg olyan, ami nem világos. Csak itt kell megbeszélni, a képviselőtestület dönt benne.
Grósz Ilona alpolgármester: Most Surányi Lászó képviselő úr összekeverte a
költségvetéssel a költségvetési rendeletet? Most komolyan kérdezem.
Surányi László képviselő: Én nekem megvan a véleményem a költségvetésről. Most miért
kellett módosítani?
Grósz Ilona alpolgármester: Bele kellett venni a roma programból a pénzt.
Tóth Andrásné polgármester: Nem csak azt, hanem a munkanélkülieknek adják a
rendszeres szociális segélyt, amibe bejött a 90 % is a mi 10 %-unk mellé.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ennyi a módosítás.
Surányi László képviselő: Hát ez az, ez nem sok.
Tóth Andrásné polgármester: Hát nem sok, de csak ennyivel lehetett. Az eredeti
előirányzatot kellett azzal a pénzzel, amit az állam ad az ő általa megszabott feladatokhoz.
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Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ez igazából nem a költségvetés, hanem csak egy
módosítás, amit muszáj hozzátenni a pályázat miatt is. Ez nem a költségvetés, amit meg
kellett szavazni.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Tehát ez azt jelenti, hogy nem kell ide többet
behoznunk. A Közigazgatási Hivatalnak megírhatom, hogy nem módosította a képviselőtestület a rendeletet, és innentől kezdve az eljárás az övék.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Na, nyilatkozzatok akkor valamit.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Azért kérdem, mert ez a képviselő-testület döntése,
nem az enyém. Én továbbítom így is. De muszáj megkérdeznem, hogy van-e valamilyen
gond, ami további magyarázatot igényel.
Dorkó Ottóné képviselő: Mi így szavaztunk, a körjegyző asszony továbbítsa, és majd
meglátjuk, hogy mi lesz.
Grósz Ilona alpolgármester: Akkor megyünk az Alkotmánybíróságra.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ott még úgysem voltunk.
Grósz Ilona alpolgármester: Úgy sem voltunk ugye? Testületileg kivonulunk. Most nem
tudok mit mondani rá.
Tóth Andrásné polgármester: Hát igen, aki már postán kapja a pénzt, annak mindegy, hogy
többiek mit kapnak.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Végig lehetne gondolni egy kicsit ezt. Nem tudjuk
beadni a pályázatot az iskola felújítására sem.
Tóth Andrásné polgármester: Nem baj.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Azért, mert gond van az iskolaigazgatóval, ezt el kell
tőle választani, mert ez a község érdeke lenne.
Grósz Ilona alpolgármester: Ha nem tudjuk beadni az iskola felújítására a pályázatot, akkor
nincs minek itt ülni.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Nem tudjuk beadni a pályázatot sem.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: De ha van benne olyan, ami komoly gond, akkor meg
kell mondani, és akkor megcsináljuk.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Rajta akkor, megcsinálják.
Surányi László képviselő: Hát ezt a pályázatot is át kellene gondolni Marianna.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Legfeljebb nem fogadják el. Most mikor akarja
felújítani Surányi László képviselő úr? Ezt az iskolát másból nem fogod tudni felújítani.
Surányi László képviselő: Minek csináljuk meg, mikor egy év múlva megint úgy fog
kinézni, mint most. Hát ha nincs gazdája valaminek.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: De lesz.
Surányi László képviselő: Lesz?
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Igen, lesz.
Surányi László képviselő: Mikor? Akkor majd megszavazom, hogy ha lesz.
Dorkó Ottóné képviselő: Én is akkor szavazom meg, hogy ha lesz.
Surányi László képviselő: De itt van kérlek szépen, még újságcikket is írtak az iskoláról,
hogy hogy néz ki, meg minden. Semminek semmi nyoma nincs, hogy valamit léptünk volna.
Azóta is ugyan úgy van. Akkor? Mibn bízzunk?
Grósz Ilona alpolgármester: Azt beszéltük, hogy azt akarjuk, hogy az iskola mindenképpen
megmaradjon, személytől függetlenül.
Tóth Andrásné polgármester: Akkor egy kicsit hagy segítsek már azzal, hogy miért kell,
hogy a pénzt az iskolára fordítsuk, és miért nem kellene még, hogy 132.000 Ft-ért riasztót
szereltessünk arra az óvodára, aminek a 2001-es biztosítási szerződésen rajta van – amikor
hitel lett felvéve -, hogy kötelező riasztóval ellátni. Most betörés volt, elvitték a badellákat, és
azt mondták, hogy, bocs. Semmi intézkedés nem történt abban az ügyben 2001. óta. Én nem
gondoltam volna, hogy át kell nézni az összes papírt, most már gondolom, mert egyre többet
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költünk az óvodára. Sajnos megint 132.000 Ft nem az iskolára ment el, hanem az óvodára,
mert lehet, hogy betörnek még egyszer, és be kellett szerelni a riasztót. Meg kellett csinálni.
Tehát vannak ilyen dolgok, amik a nyáron odamehettek volna, de nem mentek oda. Meg még
ki tudja, hogy mi minden lesz. Most például a legutóbbi képviselő-testületi ülésen azt mondta
Punka Sándor képviselő úr, hogy nézessük meg az iskola lapos tetőt, mert fel van jőve a
nyaktagnál. Meg lett nézve. Mi van? Levágták a vasasok. Azok nem Ózdról, nem máshonnan
jöttek. Egercsehiben tudják, hogy az alumíniumból van, hogy mikor lehet oda felmászni,
mikor látják, mikor nem látják ott az Újtelepen a hét képviselő. Elvitték. A tetőről levágták. Itt
van az árajánlat. Most újra kell csináltatni. Igaz, hogy közölték, hogy horganyzott lemezből,
mert alumíniumból nem célszerű csináltatni, mert akkor megint el fogják vinni, mert csillog,
villog. Beázik a tető, mert újra csináltatjuk. Hát szóval csak azért mondom, hogy apró dolgok
vannak, csak vannak pénzek, amiket úgy érzem feleslegesen mennek ki. Amikor volt annyi
pénz, hogy mentek vele minden fele vásárolni, jó lett volna, hogy ha ezeket a dolgokat
megcsinálják. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy néha aprót sem tudunk lépni, amit kellene,
mert több pénzt nem tudunk kiadni.
Surányi László képviselő: De Polgármester Asszony átvette ezt az intézményt.
Tóth Andrásné polgármester: Én nem gondoltam, töviről hegyire át kell nézni minden
cetlit, és négy év azzal fog elmenni, hogy én mással ne foglalkozzak, hogy egy beruházás
hogy lett megcsinálva, vagy hogy nem lett megcsinálva.
Surányi László képviselő: Elég keményen hozzáfogtatok.
Tóth Andrásné polgármester: Hát nem olyan keményen lett hozzáfogva, mert szakember
kellett volna hozzá. A Pénzügyi Bizottságnak az a pár tagja neki fogott, az kevés. Elhozom,
floppy-n van az összes, hogy a magántelefonját ki fizette be, meg ki nem. A beruházás az meg
nagyon pepecs munka lett volna, milliós nagyságrendű. Ahhoz egy könyvvizsgáló cég kellett
volna, ahhoz, hogy ott meg lehessen vizsgálni az akkori helyzetet. Amire én azt mondtam,
hogy nem biztos, hogy Egercsehinek arra van szüksége, hogy azzal töltse a négy évét, vagy
legalább kettőt. A mai eszemmel lehet, hogy mindenképp ezt léptem volna, mert egyre több
dolog jön elő. Ha nincs a betörés, akkor a mai napig nincs riasztó, mert eszembe nem jut,
hogy kellene.
Dorkó Ottóné képviselő: 2002-ben adták át az óvodát, nem 2007-ben.
Tóth Andrásné polgármester: A hitelfelvétel meg egyebeknél az volt a feltétel.
Surányi László képviselő: Egy biztosító akkor köt szerződést, hogy ha rács van az ablakon.
Ennyi.
Dorkó Ottóné képviselő: Én arról nem tehetek, hogy a fenntartó miért nem csináltatta meg.
Tóth Andrásné polgármester: Én most mondom, hogy sajnos megint kibukott egy ilyen
dolog, hogy betörnek. Mindig valami kibukik.
Surányi László képviselő: Azt ti is tudtátok, már eltelt öt év, hogy ott nincs biztosítás.
Tóth Andrásné polgármester: De, biztosítás az van rajta. Nem a biztosítási szerződésnek
megfelelően volt megcsinálva az épület. Nem tudom, hogy amikor átadták erre miért nem
figyeltek.
Surányi László képviselő: Akkor a biztosító miért kötötte meg szerződést?
Tóth Andrásné polgármester: Mert beleírta a szerződésbe, hogy milyen feltételekkel fog
fizetni, hogy ha káreset van. Most megnéztük, és ekkor derült ki.
Surányi László képviselő: Hát ez az, hogy nincs rajta se rács, se riasztó. Riasztó akkor már
volt?
Tóth Andrásné polgármester: Igen. Azért mondom, hogy 132.000 Ft-ot fel lehetett volna
használni az iskolában is, mert az nem kis pénz, amikor anyagvásárlásról van szó, mert a
munkaerő az ott van.
Surányi László képviselő: Ezért csodálkozom Polgármester Asszony, hogy elő tudták
teremteni ezt a pénzt.
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Tóth Andrásné polgármester: Hogyne tudtuk volna. Mi van, hogy ha még egyszer
betörnek?
Surányi László képviselő: Így is betörnek.
Tóth Andrásné polgármester: Jó, de most fizet a biztosító. Így meg azért nem fizetett, mert
azt mondta, hogy semmiféle védekezés nem történt meg a biztosítási szerződésnek
megfelelően.
Surányi László képviselő: Na mindegy, az a lényeg, hogy itt most vitatkozunk a pályázatról,
meg erről, arról, amarról, és akkor az iskola megint két év alatt le fog pusztulni.
Tóth Andrásné polgármester: Nem fog lepusztulni.
Surányi László képviselő: Dehogynem. Most is minden le van pusztulva.
Tóth Andrásné polgármester: Nincs lepusztulva.
Surányi László képviselő: Dehogynem. Már nem egyszer láttam, végigmentem rajta.
Tóth Andrásné polgármester: Én meg úgy gondolom, hogy aki pedagógus volt, és akkor ott
dolgozott láthatta, hogy az elázott, lerohadt falat megcsinálták, teljesen kifestették. Most
valamivel különb, mint amikor átvettük.
Surányi László képviselő: Semmivel sem különbebb. Katasztrofális, most láttam, ahogy ott
voltam az évnyitón. Hogy egy tanár úgy üljön le egy székre, hogy az lyukas? Ez nem pénz
kérdése. A háta mögött a parkettán egy nagy lyuk van. Erre oda kell figyelni.
Tóth Andrásné polgármester: Így van.
Surányi László képviselő: Akkor miért nem intézkedtetek? Én nekem kell meglátni? Én
megláttam, én szóltam, és nem történt semmi.
Tóth Andrásné polgármester: Én elintéztem azokat, amiket el kell. A napközit elintéztem,
mert úgy gondolom, hogy az ÁNTSZ előírásainak eleget kell tenni. Úgy gondolom, mivel
felelőse voltam, ott voltam, elintéztem. Az óvódába, amikor betörtek, elintéztük, mert azt
mondták, hogy a fenntartónak a dolga, hogy riasztót szereltessen rá. Megcsináltuk. Nem
vártunk rá, hogy a nyáron ott lesz-e az igazgató asszony vagy nem lesz. De én úgy gondolom,
hogy az intézménynek a bejárása, meg az összes dolog nem biztos, hogy az én feladatom. Az
igazgató asszonynak a feladata, hogy ide leadja, hogy mik azok a feladatok, amiket el kell
végezni. Augusztus 15-én le is adta, de akkor már nem tudtunk vele mit kezdeni. Június végén
befejeződött a tanítás. Júliusban a fiúk kijavították, amit tudtak, ami folyt, meg egyéb.
Augusztusban pedig amikor leállt a napközi, akkor azt csinálták. Tehát a szünidőben tudják
megcsinálni a teljes karbantartást, amikor nincs tanítás és főzés. Az óvodában is így van.
Tehát itt volt a július hónap, amikor tudták csinálni a fiúk a karbantartást. Csináltak is sok
mindent amit tudtak, de nyilván senki nem szólt, hogy mire lenne szükség.
Surányi László képviselő: Ez is az igazgató asszony hibája.
Tóth Andrásné polgármester: Igen. Én kértem. Ide is adta, csak későn. Úgy gondolom én
addig is léptem. Az iskola, a napközi és az óvoda sem az én intézményem.
Surányi László képviselő: Ez így borzasztó. Ha én tanár lennék, abba az iskolába nem
mennék be. Azt megmondom.
Tóth Andrásné polgármester: Hát én se, de én már ezelőtt több évvel nem mentem volna
be. Az nem most lett ilyen.
Surányi László képviselő: És ez nem egy régi iskola.
Tóth Andrásné polgármester: Nem, 1961-ben épült. Máshol meg, ami 1975-ben épült el
akarják bontani. Ez 1961-es, csak sajnos nem sok lett rá fordítva.
Surányi László képviselő: Nem, nem. Mert nem volt rá igény. Mert mindig olyanok voltak
az igazgatók, meg a polgármesterek.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Sose kaptak pénzt rá.
Surányi László képviselő: Így van, a pénz máshova ment el. Ilyen nincs, hogy egy iskolának
ilyen költségvetése van, és nem jut rá ennyi pénz. Mondjuk 40.000 forint. Évnyitón összeírtuk
azt, ami égetően fontos lenne. Kb. 40.000 forintra jött volna ki.
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Tóth Andrásné polgármester: De jó, nekem nem lett ilyen leadva. Jó lett volna, hogy ha
valaki ideadja.
Surányi László képviselő: Oda lett adva az igazgató asszonynak, aki azt mondta, hogy nincs
pénz. 40.000 forint. Tényleg csak a minimumokat írta, WC tető, székek, kilincs sehol nincs a
WC-ben. Szóval borzasztó. Mondom, egy tanárnő úgy ül le, hogy lyukas a széke? Hát ez
borzasztó, ahogy kinéz ez az iskola. A szekrény háta mögött, és a tetején olyan por, ami ott
van, amióta megépült az iskola. Ez katasztrófális állapot, ami ott van. Én nem akartam
elhinni.
Tóth Andrásné polgármester: Biztos vannak takarítók az iskolában, mert én nem
munkáltatok takarítókat.
Surányi László képviselő: Itt sok mindenki van Polgármester Asszony, de ha nincs gazdája,
akkor soha az életben nem fogják megcsinálni. Mert nincs bennük annyi izé. Önállóan nem
tudnak dolgozni. Ha nincs vezetőjük, nincs irányítójuk, ezek az emberek semmit nem
csinálnak egyedül. Hát itt a baj. Ezt a szerencsétlen Rácz Andyt is látom, itt tekereg egész
nap. Hát kőműves a franc egye meg. A múltkor már vettem neki anyagot is. De ha neki nem
mondja senki, akkor soha nem fogja kijavítani ezeket a dolgokat. Én állítom, hogy ha
nekiállok, én magam egy egész nap az egész iskolát kijavítom. De hát ha nem mondja neki
senki, hogy na fiam ezt csináld, akkor ez van. Hát állandóan ott látom az óvoda környékén. Ő
húzza az ebédet. Annyi dolog van az iskolában, hogy az borzasztó, és nem kell neki
megszakadni, csak szép lassan. Azt mondhatná neki az igazgató nő, hogy na ma ezt a termet
csinálod, holnap a tornatermet. Ennyi. Ez nem pénz.
Tóth Andrásné polgármester: Erre volt ott a szünet. Most már nem lehet.
Surányi László képviselő: Most is meg tudja csinálni. Most is látom, hogy tekereg.
Tóth Andrásné polgármester: Amikor tornaórán bent vannak?
Surányi László képviselő: Dehogy akkor. Jól van már. Hétvégén bemehet. Ha a roma
programon be tudnak menni szombaton, akkor nehogy már Rácz Andy ne tudjon bemenni.
Tóth Andrásné polgármester: Hagyjuk már neki a szombat, vasárnapját, az pihenőnap.
Surányi László képviselő: Na jól van, de ha én vagyok egy munkahelyen, akkor azért
áldozatot is hozok. Meg kell neki magyarázni, hogy miről van szó. Ennyi. Nem kell. Csak az
a baj, hogy nincs gazdája. A Polgármester Asszonynak nem jeleznek, aki ebben illetékes
lenne, az meg szarik rá. Már magyarul megmondva. Akkor mit védjük? Mit jópofáskodunk
vele? Ez megint egy szégyen az igazgató asszonyra nézve, hogy egy intézményt
szeptemberben így indít el.
Grósz Ilona alpolgármester: De most ez az utolsó lehetőség egy ilyen pályázatra. Nem
biztos, hogy lesz ilyen.
Tóth Andrásné polgármester: De lesz, csak nem tudjuk, hogy mikor. Lehet, hogy addigra
összedől.
Grósz Ilona alpolgármester: Hát igen, nem tudjuk mikor. Ez a teljes rekonstrukcióról szól.
Csak meg kellene próbálni.
Surányi László képviselő: Csak itt az a baj, hogy Ficzere Gábor képviselő úrnak is megvolt a
véleménye. Mi nem direkt csináljuk. Látjuk, hogy itt a településen problémák vannak. De ha
nem tesznek ellene semmit – jelezzük, de nem látom, hogy tesznek ellene valamit –, akkor
mit higgyek? Miben bízzak? Az emberek jönnek hozzám, hogy ez is, az is, meg amaz is a baj.
És akkor nem tudok nekik mit mondani. Mondom nekik mondtam, és ennyi.
Tóth Andrásné polgármester: De meg lehet mondani, hogy a költségvetésünk hol áll, és a
működést kell biztosítani. Felújításokat csak pályázatból tudunk végezni. Azokból a
pályázatokból, ahol minimális az önerő. Mint az iskola pályázat. 95 %-ban bepályázhatnánk
ebbe a felújításba.
Surányi László képviselő: Polgármester Asszony, mindig csak a pályázat, meg a pályázat.
Tóth Andrásné polgármester: Igen, mert most ez van. Sajnos.
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Surányi László képviselő: Most már nem lehet semmit önállóan csinálni. Már elnézést.
Tóth Andrásné polgármester: Nem, mert nincs pénzünk.
Surányi László képviselő: Máshol sincs pénz.
Tóth Andrásné polgármester: Nincs is.
Surányi László képviselő: De látszik, hogy haladnak.
Tóth Andrásné polgármester: El kell menni nyugodtam bárkihez, hogy mit újított fel, és
meg kell kérdezni, hogy önerőből vagy pályázatból.
Grósz Ilona alpolgármester: Az iskola pályázatot meg kell próbálnunk.
Surányi László képviselő: A pénzt elviszi ez, elviszi az, elviszi amaz. Mi lesz a garanciája
annak, hogy fenn tudjuk tartani ezt a hodályt. Megöli a telepet.
Tóth Andrásné polgármester: A hodály nem öli meg. Azért kell a fűtéskorszerűsítés, a
nyílászárók cseréje, szigetelés, hogy ezekkel ne legyen probléma.
Grósz Ilona alpolgármester: Akkor is meg kellene próbálnunk ezt most.
Surányi László képviselő: De látja az alpolgármester asszony, hogy mi a probléma. Most
megint ráköltünk több millió forintot, és akkor utána egy év múlva megint tönkremegy, a
kutya sem fog ránézni. Ha megint elromlanak ott dolgok, a kutya sem fog szólni. Ennyi.
Akkor megint ott tartunk. Több millió forintért bepályáztunk, és akkor kezdjük elölről.
Grósz Ilona alpolgármester: De így meg sem próbáljuk a lehetőséget.
Surányi László képviselő: Ahhoz olyan intézmény-vezető is kell.
Tóth Andrásné polgármester: Intézményi szervezeti változás fog lenni. Új pályázatot kell
kiírni a vezetőre. Onnantól, amikor a Mátrafüredi Szakiskolával létrejön a megállapodás. A
jövő évtől új intézményvezető kell.
Grósz Ilona alpolgármester: De év közben nem lehet szervezeti módosítást csinálni.
Tóth Andrásné polgármester: Új intézményvezetői pályázatot kell kiírni, mert ezt nem
csinálhatja a mostani. Egy új intézmény fog létesülni, amihez új pályázatot kell kiírni.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: A pályázatot úgyis a képviselő-testület fogja kiírni.
Akkor meg lehet határozni azt benne, a különböző dolgokat, hogy csak az pályázzon, akit mi
is szeretnénk.
Dorkó Ottóné képviselő: Most is meg volt határozva.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Nem volt meghatározva.
Dorkó Ottóné képviselő: Meg volt határozva a közös ülésen, és akkor elment a képviselőtestületi ülésre Bekölcére is, meg Hevesaranyosra is. Mindent meg lehet hogy szólhat? Már
megbocsásson, hogy megkérdezem. Rá szavazott, amikor volt a szavazás?
Dorkó Ottóné képviselő: Igen, én rá szavaztam.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Akkor?
Dorkó Ottóné képviselő: Nekem nem volt vele semmi bajom.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Akkor mi a gond? Akkor nem hozom fel, hogy
most ez sincs, most az sincs.
Dorkó Ottóné képviselő: Nagyon jó kapcsolatunk volt.
Grósz Ilona alpolgármester: Most megint elbeszélünk egymás mellett. Beszéljük már nem
tudom hány órája. Vonatkoztassuk már el a személyi dolgokat.
Surányi László képviselő: Ez nem személyi. Pontosan, hogy nem személyi dolog
alpolgármester asszony. Én a településért beszélek, nem magamért.
Grósz Ilona alpolgármester: De az iskolának meg kellene maradnia.
Surányi László képviselő: Persze, hogy meg kellene, de amikor látom, hogy az iskola hogy
van, meg mint van, akkor azt mondom, hogy-hogy adjam rá én a voksomat. Egy év múlva, két
év múlva megint így fog kinézni. Azt csinálnak, amit akarnak. Na. Valaki meg itt haladna.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Én megmásítom a szavazatomat igenre.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Akkor kérem a Polgármester Asszonyt, hogy tegye fel
újra szavazásra. Köszönjük szépen. Ezek tényszámok itt a beszámolónál, nem tudunk már
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vele mit csinálni. Elküldtük már a Magyar Államkincstárba is, mielőtt behoztuk ide, mert el
kellett.
Tóth Andrásné polgármester: Már elvitte a belső ellenőrzés is.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: De ha valami gond van vele, akkor tessék mondani, és
kidolgozzuk, kimutatjuk.
Surányi Lászkó képviselő: Én a múltkor is elmondtam a Polgármester Asszonynak, hogy mi
az, amivel nem értek egyet. Mik vannak benne a költségvetésben, ez az ami engem aggaszt.
Megszavaztunk év elején dolgokat, és most nézem nincs, nincs. Megszavaztunk 400.000 Ft-ot
az út felújítására, nincs. A temető felújítására, nincs.
Dorkó Ottóné képviselő: Így van. Egerbocsról kellett ide vezető óvónő.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: De most a személyi dolgok nem ide tartoznak. Azt
kellene mondani, hogy mit csináljunk.
Surányi László képviselő: Itt nem arról van szó. Itt nem akar senki senkinek keresztbe tenni,
csak itt nem úgy mennek a dolgok, ahogy kellene.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: De nem nekünk tesznek keresztbe ezzel, hanem a
településnek.
Surányi László képviselő: Dehogy teszünk keresztbe a településnek. A település érti, hogy
mit akarunk.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Szavazzunk. Én igennel, és akkor lépjünk ezen túl. Én
azért tartózkodtam, mert továbbra is bizalmatlan vagyok. De azt én sem akarom, hogy az
iskola pályázata ne kerüljön benyújtásra.
Surányi László képviselő: De Györgyi, hát te is látod, hogy mi van? Látsz te valamit ott,
hogy változik, hogy ha az igazgató asszony itt marad?
Tóth Andrásné polgármester: De Surányi Lászó képviselő úr, amikor ki kell fizetni a
béreket. Amikor két nyugdíjas megy el ebben az évben nyugdíjba, aki idén jelenti be, és nem
mondhatod, hogy nem mehetsz el nyugdíjba. Ki kell fizetni nekik, ami jár. Felborítja a
költségvetést. Igen lehet bólogatni.
Dorkó Ottóné képviselő: Föl van véve kettő meg három ember.
Tóth Andrásné polgármester: Nincsen fölvéve senki. A státuszon kívül nincs felvéve ide
senki. Sehova. Egy létszámmal sem vagyunk többen, mint kellene. Az Egercsehi
Önkormányzat 2007. évi költségvetés gazdálkodásáról szóló 1/2007 rendelet módosításával
aki 362.341 eFt kiadási főösszegét és 362.341 eFt bevételi főösszegét elfogadja kérem
kézfelnyújtással szavazni.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az újraszavazás során 5 igen, 1
nem és 1 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozza.
Egercsehi Önkormányzat 63/2007. (IX. 25.) határozata
Egercsehi Önkormányzat 2007. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló
1/2007. (II. 27.) rendelet módosításáról
Egercsehi Önkormányzat a 2007. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló
1/2007. (II. 27.) rendelet módosítását nem fogadja el.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Szignók:

253

Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Ez így sem jó, mert 10 képviselő van, és 6 igen
szavazat szükséges a rendelethez.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: De nem vagyunk itt mindannyian.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: De a rendelethez minősített többség kell, tehát a
megválasztott képviselőknek a többsége.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Na jól van akkor, gratulálok.
Grósz Ilona alpolgármester: Fejezzük be, és menjünk haza. Így aztán biztos, hogy nincs
értelme.
2. Napirendi pont: Egercsehi Önkormányzat 2007. évi I. félévi költségvetési
gazdálkodásáról beszámoló
Tóth Andrásné polgármester: A 2007. évi költségvetési beszámolóval, aki egyetért kérem
kézfelnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 1 nem és 2 tartózkodás
szavazattal az alábbi határozatot hozza.
Egercsehi Önkormányzat 64/2007. (IX. 25.) határozata
Egercsehi Önkormányzat 2007. évi I. félévi
gazdálkodásáról

költségvetési

Egercsehi Önkormányzat a 2007. évi I. félévi költségvetési gazdálkodásáról
szóló rendeletet nem fogadja el.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
3. Napirendi pont: A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról
szóló rendelet módosítása
Tóth Andrásné polgármester: Még van egy törvényességi észrevétel az Északmagyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal vezetőjétől. Ismerteti a levelet. Jó, ez az
SZMSZ módosítására vonatkozik. Itt van az SZMSZ valakinél?
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Igen, nálam.
Tóth Andrásné polgármester: A módosításba ezek a dolgok lettek beletéve.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Igen, pluszban még hozzá lett téve, az 1. sz.
mellékletben a képviselők neve, a névsor módosul. A 2. sz. mellékletben vannak a
számlaszámok, és ott a Kisebbségi Önkormányzatnak és az egyéb OFA támogatásnak nyitni
kellett egy számlát, és azzal módosult még.
Tóth Andrásné polgármester: Ezek a Közigazgatási Hivatallal kapcsolatos levél alapján
módosultak. Tehát az lett bevéve, amit ők előírtak.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Igen, mert 2006. október 1-jén a Kisebbségi
Önkormányzat is megalakult, és azt bele kell tenni az SZMSZ-be. Változott a Közigazgatási
Hivatal elnevezése. A szociális törvény változásait át kellett vezetni, amit felolvasott a
Polgármester Asszony. Itt van az SZMSZ is, ha valaki bele szeretne nézni.
Dorkó Ottóné képviselő: Itt van nálunk, már átnéztük. Legalábbis én átnéztem.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Nem tudom, van valakinek valami kivetnivalója. Van
benne valami, ami nem helyénvaló?
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Tóth Andrásné polgármester: Van-e valakinek valamilyen észrevétele, vagy feltehetem
szavazásra? Aki egyetért azzal, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 4/2005 (II.
22.) rendeletet az alábbiak szerint módosítsuk kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotja.
Egercsehi Önkormányzat 5/2007. (IX. 25.) rendelete
A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 4/2005. (II. 22.) rendelet módosításáról
Egercsehi Önkormányzat elfogadja a képviselő-testület és szervei szervezeti
és működési szabályzatáról szóló 4/2005. (II. 22.) rendelet módosítását.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Akkor itt kellene kitérni az Oktatási Bizottságra és az
Ügyrendi Bizottságra. Az Ügyrendi Bizottságban Józsa Sándor volt képviselő volt az elnök, a
tagok pedig Punka Sándor és Gál István képviselők. Tehát akkor, hogy ha három tagú marad a
bizottság, akkor Józsa Sándor volt képviselő helyére kell valakit választani.
Dorkó Ottóné képviselő: Én javaslom Kerekes Józsefet.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Olyan személyt kellene választani, akit meg is
választanak. Kerekes József képviselőt a múltkor sem választották meg.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Szerintem a Polgármester Asszonynak kell javasolnia.
Tóth Andrásné polgármester: Én úgy gondolom, hogy az Ügyrendi Bizottságba elnöknek
én Liktorné Vargyas Mariannt javaslom.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Mindenféleképpen kell valakit választani, mert a
vagyonnyilatkozatok nincsenek kezelve. Tehát valakiben tessék megállapodni. Már nagyon
régen lemondott Józsa Sándor volt képviselő, és azóta nincs a helyére választva senki.
Surányi László képviselő: Elég baj az, már rég jelezni kellett volna.
Grósz Ilona alpolgármester: De nem szavaztuk meg. Nem lett megszavazva.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Az elmúlt ülésen lett beterjesztve, csak nem lett
megszavazva.
Dorkó Ottóné képviselő: Surányi László képviselő van még itt.
Surányi László képviselő: Jó lesz Liktorné Vargyas Marianna képviselő.
Tóth Andrásné polgármester: Lehet nyugodtan, mert a Szociális Bizottságban van benne.
Aki egyetért azzal, hogy az Ügyrendi Bizottságba megválasszuk Liktroné Vargyas Mariannát
elnöknek kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
Egercsehi Önkormányzat 65/2007. (IX. 25.) határozata
Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és
Ellenőrző Bizottság megválasztásáról szóló 67/2006. (X. 12.) határozat
módosítása
Egercsehi Önkormányzat az Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és
Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző Bizottság megválasztásáról
szóló 67/2006. (X. 12.) határozatát módosítja.
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Liktorné Vargyas Marianna képviselőt választja meg a bizottság elnökének,
Józsa Sándor képviselő, volt elnök helyett, aki képviselői megbízatásáról
lemondott.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Tóth Andrásné polgármester: Jó, akkor Ügyrendi Bizottsági ülést kell összehívni.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Akkor még az Oktatási Bizottságot kell megválasztani.
Én javaslom, hogy ne hozzunk létre egy új bizottságot, hanem legyen egy olyan, hogy
Szociális és Oktatási Bizottság. Ezt nem kell elfogadni, ezt én csak javaslom. Ugyanis ennek
az Oktatási Bizottságnak meg kellene határozni, hogy mi lenne a feladata.
Grósz Ilona alpolgármester: Ha jól értem, akkor a Szociális Bizottságnak csak ki kell
bővíteni a feladatkörét.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Két főt kellene választani, hogy öt fő legyen a létszám,
hogy páratlan legyen. A Szociális Bizottságban Argyelánné Józsa Györgyi az elnök, Surányi
László az egyik tag, és Sipos Istvánné a házi gondozó a külsős tag.
Dorkó Ottóné képviselő: Jegyző asszony, nem lehet, hogy külön legyen az Oktatási
Bizottság? Mert a szociális üggyel elég távol vannak az oktatási ügyektől.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Lehet külön, csak javaslom, hogy a Szociális
Bizottsággal legyen együtt, mert amúgy is meg kell alakítani az oktatással foglalkozó
bizottságot, ami kifejezetten az oktatásüggyel foglalkozik.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Jó lesz az, ha együtt lesz szerintem.
Grósz Ilona alpolgármester: Szerintem is.
Surányi László képviselő: Jó, így van. De akkor kit jelöljünk?
Tóth Andrásné polgármester: Két főt kell választani, hogy öt fős legyen, hogy páratlanul
legyenek.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Akkor még a hatáskörét kell meghatározni. Én
felolvasom, hogy mit gondoltam. Az oktatási, nevelési és gyermekjóléti intézmények
vezetőivel való rendszeres kapcsolattartás, szükség szerinti beszámoltatásuk. Kezdeményezi
az ifjúság érdekeit érintő önkormányzati intézkedések megtételét, ellenőrzi azok
végrehajtását. Figyelemmel kíséri a veszélyeztetett, és hátrányos helyzetű gyermekek
körülményeinek alakulását, javaslatot tesz helyzetük javítására. Tehát ebben nem csak az
általános iskolás korú, és óvodás korú gyermekek vannak, hanem a középiskolába járók is.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: A veszélyeztetetteket honnan fogjuk tudni?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Azok nyilvántartásba vannak véve.
Surányi László képviselő: És, ennyi?
Tóth Andrásné polgármester: Az elején benne van, hogy az oktatási, nevelési és
gyermekjóléti intézmények vezetőivel való rendszeres kapcsolattartás, szükség szerinti
beszámoltatásuk. Nem csak ennyi. Ez összefogja teljesen. Ez egy városi önkormányzat
mintája.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ez a beszámoltatás van részletezve, vagy csak egy
ilyen általános beszámoltatás?
Tóth Andrásné polgármester: Amikor egy intézmény beszámol, ez ilyen. Itt szakmai
beszámolás van.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Azt bele lehetne venni, hogy ellenőrzi a tanügyi
dokumentumokat, és azok lejártát.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Szerintem ez a másik bizottságnak a feladata lenne. Ezt
most csak mondom, nem én döntök benne.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Melyiknek?
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Grósz Ilona alpolgármester: A Mikrotérséginek.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: De ettől függetlenül bele lehet írni. Azt a másik
bizottságot, ami a polgármesterek mellett működik kistérségi szinten, szerintem nagyon
gyorsan fel kellene állítani.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Hát igen.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: De ezt nem kell elfogadni, ez csak az én véleményem,
lehet másként is csinálni.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Végül is ez az ellenőrzés felölelhet mindent, nem?
Bemehetsz, kérhetsz tőle bármit.
Tóth Andrásné polgármester: Az ellenőrzés a működéssel kapcsolatos.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Amit felolvasott a jegyző asszony, abban ez nincs
benne. Az ellenőrzés nincs benne. Az van benne, hogy beszámoltat. De, hogy ellenőrizheti is,
az nincs benne.
Tóth Andrásné polgármester: De ha te most a beszámolóhoz kérsz anyagot, akkor kérheted
hozzá, hogy ezt meg ezt adja oda.
Grósz Ilona alpolgármester: Jogilag nem lehet beleírni, hogy ellenőrizheti. Érted?
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Menet közben bővíthetjük, hogy ha valami hiányzik
belőle.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Lehet bővíteni persze.
Tóth Andrásné polgármester: Ha az van benne, hogy beszámoltatja, akkor a
beszámoltatáshoz kérhető anyag. A másik bizottságnak is fel kell állnia, mert a hat település
tehet egy ellenőrzési jogkört.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Igen, annak muszáj felállnia.
Grósz Ilona alpolgármester: Ezért mondom, hogy nem biztos, hogy jogilag jó itt az
ellenőrzés.
Tóth Andrásné polgármester: A Társulási Tanácsnak létre kell jönnie, és amellett fog
működni az oktatási, kulturális, turisztikai, sport bizottság, amit létre lehet hozni. Mert
mondjuk egy olyannál, hogy kistérségi, mikrotérségi fejlesztési terveknél véleményezheti a
bizottság ezeket a tervezési dolgokat. Ennek a bizottságnak ilyen jogköre van. A
pályázatoknál is véleményt nyilváníthat. Meg ez a bizottság az első számú bírálója a
beérkezett pályázatoknak. Ennek nagy szerepe lenne, mert ez egyfajta szűrőként is
működhetne.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ezt mindenféleképpen meg kell csinálni nagyon
gyorsan.
Tóth Andrásné polgármester: Azért mondtam, hogy ha az OKÉV vizsgálat megérkezik, a
hat település össze lesz hívva. Ez mindenkinek az érdeke lesz, amikor megérkezik a határozat.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Még a tagokról nem döntöttünk, mert jelenleg három
tagú a Szociális Bizottság.
Tóth Andrásné polgármester: Először azt kérdezném, hogy a feladatkör meghatározás
elfogadható-e, mert az SZMSZ-t is kell ezzel bővíteni. Aki ezzel egyetért kérem
kézfelnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotja.
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Egercsehi Önkormányzat 6/2007. (IX. 25.) rendelete
A képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról
szóló 4/2005. (II. 22.) rendelet módosításáról
Egercsehi Önkormányzat elfogadja a képviselő-testület és szervei szervezeti
és működési szabályzatáról szóló 4/2005. (II. 22.) rendelet módosítását.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete
Tóth Andrásné polgármester: Akkor még a személyre kérnék még javaslatot. Én javaslom
Liktorné Vargyas Mariannát az egyik tagnak.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Javaslom Dorkó Ottónét.
Dorkó Ottóné képviselő: Én csak az Oktatási Bizottságban szeretnék benne lenni.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Dorkó Ottóné nincs benne egy bizottságban sem,
legalább ezt vállalja el.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Az oktatásban is ő dolgozott.
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy öt főre bővüljön a Szociális
Bizottság kérem kézfelnyújtással szavazzon. Aki egyetért azzal, hogy Liktorné Vargyas
Marianna képviselő legyen az egyik plusz tag kérem kézfelnyújtással szavazzon. Aki egyetért
azzal, hogy Dorkó Ottóné képviselő legyen a másik plusz tag kérem kézfelnyújtással
szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal a volt Szociális
Bizottsági tagokon túl, (Argyelánné Józsa Györgyi – elnök, , Surányi László képviselőtag és Sípos Istvánné házi szociális gondozó – külsős tag) 7 igen szavazattal Liktorné
Vargyas Marianna képviselőt és 6 igen és 1 tartózkodás szavazattal Dorkó Ottóné
képviselőt választja meg a Szociális és Oktatási Bizottság tagjainak és az alábbi
határozatot hozza.
Egercsehi Önkormányzat 66/2007. (IX. 25.) határozata
Szociális és Oktatási Bizottság megválasztásáról
Egercsehi Önkormányzat a Szociális és Oktatási Bizottság tagjainak az
alábbi személyeket választja meg.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő – elnök.
Surányi László képviselő – tag.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő – tag.
Dorkó Ottóné képviselő – tag.
Sípos Istvánné házi szociális gondozó – külsős tag.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Tóth Andrásné polgármester: Jó, akkor megalakult a bizottság, és össze kell hívni, és kell
készíteni egy munkatervet ennek megfelelően, hogy ez alapján mi a feladatköre.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Mikor van Szociális Bizottsági ülés?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Minden képviselő-testületi ülés előtt.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A munkatervét le is kell fektetni írásban?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Le lehet, nincs előírva, hogy le kell írni.
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Tóth Andrásné polgármester: Jó. Akkor a Mikrotérségi Általános Iskola és
Napköziotthonos Óvoda Egercsehi tagintézménye a létszámcsökkentésre nyújtott be
pályázatot, mivel nyugdíjazás miatti felmentési idejét tölti, és álláshelye nem kerül betöltésre.
Ez alapján lehet a létszámcsökkentésre megpályázni a pénzt.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Ez már be van nyújtva a Magyar Államkincstárhoz,
mert a benyújtási határidő már lejárt.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ezután utána kérdeztetek ugye, hogy ha szervezeti
változás van az iskolában, akkor ugyan ez a státusz megnyitható, és nem kell megvárni az öt
évet, és betölthető.
Tóth Andrásné polgármester: Igen, mert nem ugyan az a tantestület áll fel. Ha például
Hevesaranyos kilép, most erről van szó.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Nem, nem csak erről, hanem ha bármilyen dolog
miatt egyedül marad az iskola, akkor a szakos ellátás hogy lesz megoldva.
Tóth Andrásné polgármester: Hát, egyedül nem fog maradni, mert egyedül nem tud
maradni, mert vannak előírások. Ha egyedül marad, akkor menni kell Bélapátfalvára
tagintézménynek. Innentől már nem kérdés, mert akkor oda fog tartozni, mint tantestület. Azt
már nekik kell megmondani, nem nekünk. Ez a harci helyzet. Ha meg új felállás lesz, mert
szakképző intézmény lesz, akkor meg egy teljesen más intézményi forma lesz.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ezt a két intézmény közötti megállapodást
elvihetném két napra?
Tóth Andrásné polgármester: Majd lefénymásoljuk, mert kell nekünk a pályázathoz.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A pályázatban arról kellett nyilatkozni, hogy nincs üres
álláshely, előreláthatóan nem lesz megüresedő. A létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen
foglalkoztatott munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli
foglalkoztatására nincs lehetőség.
Tóth Andrásné polgármester: Nem ezt mondják, hanem azt, hogy mivel nincs üres státusz,
így öt évig nem vehető igénybe úgy, hogy az állam ad rá pénzt. Tehát az önkormányzatnak
önerőből kellene kitermelni, ha netán valami oknál fogva – mint Liktorné Vargyas Marianna
képviselő mondta – itt hagynák Egercsehit, és fel kellene venni valakit. Hát ha itt hagyják, mi
sem maradunk itt, mert egyedül ennyi létszámmal, nem tudunk kijönni a normatívából.
Dorkó Ottóné képviselő: Akkor már be van adva ez a pályázat?
Tóth Andrásné polgármester: Igen, és várják ezt a határozatot.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Nem foglalkoznak vele addig, amíg mi nem
döntünk.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Itt végül is Hevesaranyos jelent ebből szempontból
veszélyt, mert ha ő marad, akkor nincs gond. De ha kilép, akkor van gond, mert csak ott van
még felsős.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Hát reménykedjünk abban, hogy családi vállalkozás
az sikeres és akkor marad minden.
Surányi László képviselő: Csak erre nincs garancia.
Grósz Ilona alpolgármester: Semmire sincs.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Mivel Hevesaranyost más iskola tagiskolaként
úgysem venné át, Dorkó Csaba felesége pedig tagintézmény-vezetést megakarja tartani, ezért
valószínű, hogy maradni fognak. Most a nyugdíjba ment dolgozó utáni pénzről van szó. A
költségvetési rendelet módosítását nem szavaztátok meg.
Surányi László képviselő: Mert nem látunk tisztán.
Grósz Ilona alpolgármester: De be kell adni az iskola felújítására a pályázatot.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Az az igazság, hogy mondta a körjegyző asszony,
hogy bármit kérdezzetek tőle. Akkor most kérdezzétek meg.
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Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Most sem késő még, ha nem tudunk válaszolni, 15
napunk van rá, hogy reagáljunk rá.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Az a baj – én azt látom -, hogy nincs olyan, amit
Dorkó Ottóné képviselő kérdezni tudna. Már bocsánat a kifejezésért. Mert ha lenne, akkor
kérdeznél. Mindig az megy, hogy csak azért se.
Dorkó Ottóné képviselő: Figyelj ide, ugyan az a vezető maradt, meg marad is a következő
tanévben is.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Rajtunk is múlni fog.
Tóth Andrásné polgármester: Nem fog. Mondom, hogy új pályázatot kell kiírni, mert új
szervezeti felállás lesz.
Dorkó Ottóné képviselő: Akkor is. Most is pályázatot kellett beadni.
Tóth Andrásné polgármester: Régen is pályázatot kellett beadni, és xy vezényszavára rá
kellett szavazni, akire most annyira háborog mindenki.
Surányi László képviselő: Meg kellett volna kérdezni az összes településen, hogy mi a
szándékuk, mert mi van, ha magunkra maradunk?
Tóth Andrásné polgármester: Nem maradunk magunkra, mert akkor be kell menni
Bélapátfalvára. Nem is maradhatunk.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Ha ezt most nem fogadjuk el, akkor vissza kell
mondani.
Grósz Ilona alpolgármester: Csak azt nem tudom, hogy az igazgató asszony személyétől
miért nem lehet elvonatkoztatni ahhoz, hogy az iskolát fel tudjuk újítani. Ezt nem értem.
Surányi László képviselő: Itt hosszú távon kell gondolkozni.
Grósz Ilona alpolgármester: Hosszú távon szeretnénk, hogy az iskola megmaradjon.
Surányi László képviselő: Itt van a példa, hogy mindig az intézményekkel van a probléma.
Most beleölünk egy hatalmas pénzt, és mi lesz a garancia akkor, ha kettő vagy több település
nem fog belépni? Na akkor?
Tóth Andrásné polgármester: Amikor az óvodáról volt szó, minden meg lett szavazva.
Most az iskolát kellene rendbe tenni, és nem tudunk dönteni.
Dorkó Ottóné képviselő: Én meddig hallgatom ezt az óvodát, állandóan?
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Annyiban igaza van, hogy amikor az óvodához
kellett nem tudom milyen hitelt felvenni, akkor meg lett szavazva. Ez tény. Senki nem kötötte
a kerekét a dolognak. Most az iskolát egyszer szeretnénk, és nem lehet megszavazni.
Tóth Andrásné polgármester: Az iskolától 7,5 millió forint normatívát elvettek. Az is meg
lett szavazva.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Nem is biztos, hogy megnyerjük a pályázatot. De így
az esélyt is elveszítjük.
Tóth Andrásné polgármester: Most még pénzbe se kerül, mert az első forduló a befogadás.
Ha nem fogadnak be, akkor nincs miről beszélni. Akkor lesz miről beszélni, ha befogadnak.
Várjuk meg – év végéig, január elejéig lesz ebben döntés -, hogy befogadnak-e. Ez két
fordulós, azok mennek tovább, akiknek elfogadják a pályázatát, akiknek jól fel van építve a
pályázata.
Grósz Ilona alpolgármester: Annyit dolgoztak már ezzel a pályázattal, és különböző
szakemberek, hogy el nem lehet mondani. Így tényleg nem jutunk ötről a hatra. Az biztos.
Surányi László képviselő: Mert nincs rá garancia.
Grósz Ilona alpolgármester: Arra sincs, hogy holnap felkelünk.
Surányi László képviselő: Hát arra sincs.
Grósz Ilona alpolgármester: Na látod, és mégis csinálod a házad stb., hogy egy kicsit
kényelmesebben éljél.
Surányi László képviselő: Igen, de a házam megbecsülöm, nem hagyom, hogy lepusztuljon.
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Grósz Ilona alpolgármester: Ez annyira pesszimista gondolkodás, hogy ezt a felújítást
emiatt nem lenne szabad elszalasztani.
Tóth Andrásné polgármester: Nincs lepusztulva. A fennmaradása is azon múlik, hogy fel
lesz-e újítva, mert ha nem lesz felújítva, akkor nem kell csodálkozni, hogy elmegy
Hevesaranyostól kezdve mindenki. De ha felújítjuk, akkor lehet, hogy jönnek ide.
Dorkó Ottóné képviselő: Lépjünk már túl ezen. Lépjünk tovább, van még mit megbeszélni.
Surányi László képviselő: Ezt is meg kell beszélni.
Tóth Andrásné polgármester: Egyrészt a létszámcsökkentést el kellene fogadni.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: El kell fogadni, mert ha nem fogadja el a képviselőtestület, akkor vissza kell vonni a pályázatot.
Surányi László képviselő: De most akkor hogy van az, amit Liktorné Vargyas Marianna
mondott? Az fennáll?
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Melyik?
Surányi László képviselő: Hogy öt évig nem lehet betölteni az állást?
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ha szerkezeti változás lesz, akkor nem. De
szerintem megszavazhatjuk nyugodtan, hogy ha az én véleményem a döntő.
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért a létszámcsökkentésre benyújtott pályázattal,
kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
Egercsehi Önkormányzat 67/2007. (IX. 25.) határozata
Létszámcsökkentési pályázat
Egercsehi Önkormányzat elfogadja, hogy a Mikrotérségi Általános Iskola és
Napköziotthonos Óvoda Egercsehi pedagógus létszámát 1 fővel csökkenti.
A Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Egercsehi
költségvetési szervnél üres álláshely nincs, előreláthatólag nem lesz
megüresedő álláshely, így a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen a
foglalkoztatott – munkaviszonyban töltött ideje folyamtosságának
megszakítása nélküli – foglalkoztatására nincs lehetőség.
A létszámcsökkentéssel érintett közalkalmazott nyugdíjazás miatt felmentési
idejét tölti, álláshelye nem kerül betöltésre.
Egercsehi Önkormányzat elfogadja, hogy az intézkedéssel kapcsolatban
létszámcsökkentési pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstárhoz.
A Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Egercsehi és
tagintézményei 2006. és 2007. évi létszámkerete az alábbi.
Intézmény/tagintézmények
2006. évi
2007. évi létszámkeret
létszámkeret
létszámcsökkentés létszámcsökkentés
előtt
után
Napköziotthonos Óvoda Egercsehi
8
8
8
Napköziotthonos Óvoda Bekölce
3
3
3
Általános Iskola Bekölce
3
3
3
Napköziotthonos Óvoda Egerbocs
4
4
4
Általános Iskola Egerbocs
2
2
2
5
5
4
Napköziotthonos Óvoda
Hevesaranyos
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15
15
14
Általános Iskola Hevesaranyos
Községi Óvoda Szúcs
4
4
4
71
71
68
Mikrotérségi Általános Iskola és
Napköziotthonos Óvoda Egercsehi
összesen
Egercsehi Községi Önkormányzat 2006. és 2007. évi létszámkerete az alábbi.
Egercsehi Községi
2006. évi
2007. évi létszámkeret
Önkormányzat
létszámkeret
létszámcsökkentés létszámcsökkentés
előtt
után
71
71
68
Mikrotérségi Általános Iskola és
Napköziotthonos Óvoda
Egercsehi
Egercsehi-Szúcs Községek
8
7
7
Körjegyzősége
Egercsehi Községi
22
29
29
Önkormányzat
Egercsehi Községi
101
107
105
Önkormányzat összesen
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, iskolaigazgató
Tóth Andrásné polgármester: Még egy van, amit nem fogadott el a képviselő-testület, a
Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás kommunális szolgáltatások és energia ellátás, amit
ők Sajókaza felől vennének igénybe. Ennek kötelezően benne kell lennie a Társulási
Megállapodásban. Egy határozattal kell elfogadnunk. Balaton, Bekölce, Bélapátfalva,
Bükkszemtmárton, Mikófalva, Mónosbál, Szilvásvárad, Nagyvisnyó akarja velük szállítatni a
szemetet, a lakossági kommunális hulladékot. Én úgy gondolom, hogy ezt szavazzuk meg,
mert nekünk ebben semmiféle kötelezettségünk nincs. Annyi, hogy a Társulási
Megállapodásban benne kell ennek lenni. Aki egyetért ezzel kérem, hogy kézfelnyújtással
szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
Egercsehi Önkormányzat 68/2007. (IX. 25.) határozata
Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodás
módosítása
Egercsehi Önkormányzat elfogadja a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú
Társulás társulási megállapodás módosítását.
A módosítás a jegyzőkönyv melléklete.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: A Rendőrségi beszámolót nem kell elfogadni?
Tóth Andrásné polgármester: Három hónapon belül kell újra beterjeszteni. Fent van az
országos parancsnokságnál az ügy.
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Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Nem hozta be a Polgármester Asszony.
Tóth Andrásné polgármester: Nem, mert azt ők terjeszthetik be, megmondta Balla kapitány.
Ne is gondoljuk, hogy mi valamit is tehetünk. Nekik kell ebben intézkedni, hogy három
hónapon belül be legyen terjesztve. Mivel nem lett elfogadva, vizsgálatot rendeltek el, hogy
mi volt ennek az oka.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Szerencsétlenek.
Grósz Ilona alpolgármester: Tudod mennyit kell nekik ezért dolgozni?
Tóth Andrásné polgármester: Meg gondolom, hogy támogatják azt is, hogy itt minél
hamarabb legyen körzeti megbízott.
Ficzere Gábor képviselő: Jól van ez.
Tóth Andrásné polgármester: Külön gratuláltak nekünk. Nekem főleg.
Surányi László képviselő: Gratuláljanak, az ő felelősségük ugyan úgy.
Tóth Andrásné polgármester: Mi? Az nem, hogy a tavalyi beszámolót nem fogadtuk el.
Semmi olyan nem volt.
Surányi László képviselő: Olyan problémák voltak a településen, hogy ezt nem lehetett
elfogadni.
Tóth Andrásné polgármester: Az idén volt inkább.
Surányi László képviselő: Tavaly is volt. Tavaly is voltak problémák. Akkor is voltak
jelezve.
Tóth Andrásné polgármester: A következő Egercsehi-Szúcs körjegyzőség munkájáról a
beszámoló. Nem tudom, hogy azt elhozta-e valaki?
Surányi László képviselő: A rendőrségi beszámolót nem vagyunk kötelesek elfogadni, az
csak egy tájékoztató.
Grósz Ilona alpolgármester: Másnap két rendőrségi kocsival szálltak ki.
Surányi László képviselő: Az egy dolog. Hát fizetjük őket. Szálljanak is. Akkor szálljanak,
amikor kell.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Nem szavaztuk meg a beszámolót, nem jöttek
ellenőrizni a gyorshajtókat.
Surányi László képviselő: Itt voltak.
Tóth Andrásné polgármester: Itt voltak, és nem értették, hogy miért nem szavazta meg a
képviselő-testület a beszámolót.
Surányi László képviselő: Működik a rendőrség.
Tóth Andrásné polgármester: Én nem mondom, hogy nem működik. Annak eleget tesznek.
Surányi László képviselő: Én meg úgy hallottam, hogy nem kötelesek nekünk beszámolni.
Tóth Andrásné polgármester: De kötelesek, ők azt nem mondhatnák. Egyébként nem
hívnánk ide. Közrend, közbiztonság az önkormányzat feladata.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ez nem tájékoztató.
Surányi László képviselő: Tájékoztató jellegű.
Tóth Andrásné polgármester: Nem, akkor nem kellene elfogadni.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Én értem. Én azt mondom, hogy ha nem lennének
kötelesek beszámolni, azt úgy hívnák, hogy tájékoztató.
Tóth Andrásné polgármester: Igen, az csak tudomásul vétel. Ha tudomásul veszitek jó, ha
nem, nem. De ez beszámoló. Mert az önkormányzatnak egy kötelező feladatát látja el a
Rendőrség, a közrend, közbiztonságot. Az előbb a körjegyzőség beszámolóját kezdtem el
mondani, de nincs itt ugye senkinél. Az elmúlt képviselő-testületi ülésre küldtük ki.
Surányi László képviselő: Nem fogadtuk el a múltkor?
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: A múltkor nem. Ne csodálkozzon Surányi László
képviselő úr, a múltkor semmit sem fogadtak el.
Surányi László képviselő: Semmit se?
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Nem, semmit se.
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Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Nekem még most is panaszkodnak, a súlyadóval
kapcsolatban, hogy volt, aki nem kapott egyáltalán eddig. Most pedig megkapta egyszerre az
első és második félévi befizetést is. Ezt felháborítónak tartja, főleg úgy, hogy 18.000 forintról
van szó, ami azért nem kevés összeg. Ez hogy történhetett meg. Szóval van, aki még az első
féléves gépjárműadót sem kapta meg.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Sajnos a központi nyilvántartásban áttértek egy
másfajta számolásra. Ezt le is írtuk a tájékoztatóban.
Tóth Andrásné polgármester: Most már a gépjárművek teljesítményét nézik, ami az idős
gépkocsiknál nincs benne a forgalmiban, és ez megnehezítette a számolást.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ez nem egységesen minden autóra vonatkozik? Vagy
ez csak egyes autókra vonatkozik.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Az adós kolléganőnek egyenként kellett lefuttatni a
rendszeren a gépkocsikat. Az új autóknál nincsen gond, mert ott megvannak azok a
paraméterek, ami alapján az adót kiszámítják. De a régieknél különböző listákat kell nézni, és
egyenként kell megállapítani az adókat. De a fizetési határidő ki lett tolva ezeknél, akik
később kapják meg a befizetési bizonylatot, hogy kamatot ne számoljon az adó program.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Hát igen, úgy mondta, hogy az első félévesre kapott
15 napot, a második félévesre pedig egy hónapot.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Az elkövetkezendőkben a kolléganő fog erről kapni
egy leiratot, és le lesz ellenőrizve, hogy ez időben kimenjen. Minden év március 15-ig és
szeptember 15-ig kell a súlyadót befizetni. Nagyon le van terhelve az adós kolléganő. Nem
tudok mit csinálni, több ember nincsen. Az adó programot egyedül ő ismeri. Kit iskolázzak
be? Ki tudja helyettesíteni? Ki tud neki segíteni, amikor ennyi köztisztviselő van. Nagy
Mátyásné, Martonné Sinkó Judit van még a pénzügyön. Hajdu Erika és Bóta Ilona az
igazgatáson. Én három napot vagyok Egercsehiben.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Jó mindegy, most már elindult, reméljük meg is
fogjuk csinálni, és az év végéig be is folyik az adó.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Most lehet a fejét követelni az adós kolléganőnek,
vagy az enyémnek, de a dolog nem megy előbbre, mert ember kell, szürkeállomány kell
hozzá, mert a gép nem robot, magától nem adja ki az adatokat. Ehhez ember kell, aki leül és
csinálja.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Semmi baj nincs az adós kolléganővel, senki ne
követelje a fejét, mert tudjuk, hogy hogy szokott dolgozni.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Nem panaszként mondom, de mégiscsak én vagyok a
hivatalvezető. Látom, hogy az ügyintézők mit csinálnak. Nem győzik. Tehát jelzem most –
jegyzőkönyvben is benne lesz -, hogy nem győzzük a feladatokat. Lassan a fejünk fölött
összecsap. De mondanom kell, ki mondja helyettem?
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Az előző években ez nem volt probléma? Mondjuk 23-4 évvel ezelőtt?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Hát hogyne lett volna.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Akkor is ez volt a probléma?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Igen, és ez már halmozódik.
Tóth Andrásné polgármester: Mivel egyre több feladat jön le. Minden évben csúsztatnak le
valamilyen feladatot. Most megint lesz a közigazgatási átszervezés, azt sem tudjuk, hogy mi
várható egyáltalán. De jó lennének új számítógépek, mert jó lenne leülni mellé, és dolgozni
vele, mert már kézzel nem írunk. Régi 10 éves gépeink vannak, már nem bírják a
programokat, lassúak. Az aki ért az informatikához, az tudja, hogy az ilyen gépeket máshol
kidobják. Mi ezzel szenvedjük végig az összes programunkat.
Surányi László képviselő: Most nem a programról van szó.
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Tóth Andrásné polgármester: Tudom, azt mondom, hogy nem bírja csinálni, mert lassú a
gép.
Surányi László képviselő: Akkor valami mást kell kitalálni. Három részletben kell kiküldeni
a csekket. Ezt nem fogja mindenki bírni befizetni.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Most úgy csináltuk, hogy mindenféleképpen kimenjen
mindenkinek. De ezt augusztusban kellene kiküldeni, az első félévet pedig februárban.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Nem lehetne azt úgy – most lehet, hogy hülyeséget
mondok -, hogy nem mindenkinek ugyan azt a határidőt adni? Akkor el lehet kezdeni
januártól folyamatosan kiküldeni. Vagy ezt egységesen kell kiküldeni?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Igen, ezt egységesen kell kiküldeni.
Tóth Andrásné polgármester: Ezt Eger várostól kezdve mindenki így csinálja, adótörvény
alapján. Egységes rendszerben kell ennek működnie.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Elavult a számítógépparkunk, ha már itt tartunk, mert
nincs arra pénz, hogy új gépeket vásároljunk.
Tóth Andrásné polgármester: Ügyfélszüneti napot is kellene tartani, mert máshol még
délben is be van zárva a hivatal ajtaja. Itt meg állandóan jönnek, még 4 óra után is.
Grósz Ilona alpolgármester: Menjünk tovább.
Tóth Andrásné polgármester: Van-e még a körjegyzőség 2006. évi munkájával kapcsolatos
beszámolóhoz valami kérdés?
Surányi László képviselő: Ezzel a körjegyzőséggel kapcsolatban kérdezném, hogy úgy
értesültem, hogy két napig van Szúcson a körjegyző asszony.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Igen, így van.
Surányi László képviselő: De ez nem volt így eddig.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: De így volt eddig is.
Tóth Andrásné polgármester: Kedden és csütörtökön van a körjegyző asszony Szúcson.
Surányi László képviselő: Ki volt téve a Polgármesteri Hivatal ajtajára, hogy egy nap van
Szúcson.
Tóth Andrásné polgármester: Nem, eddig is így volt mindig.
Surányi László képviselő: Csodálkoztam, amikor a múltkor bejöttem, és mondta a körjegyző
asszony, hogy megy Szúcsra. Na jól van, akkor két nap.
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért az Egercsehi-Szúcs Községek
Körjegyzőségének 2006. évi munkájának előterjesztésével kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
Egercsehi Önkormányzat 69/2007. (IX. 25.) határozata
Egercsehi-Szúcs Körjegyzőség 2006. évi munkájáról beszámoló
Egercsehi Önkormányzat elfogadja az Egercsehi-Szúcs Körjegyzőség 2006.
évi munkájáról szóló beszámolót.
A beszámoló a jegyzőkönyv melléklete.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Dorkó Ottóné képviselő: A másik levelet az egyéb ügyeknél tárgyaljuk?
Tóth Andrásné polgármester: Melyiket?
Dorkó Ottóné képviselő: A vezetői megbízást.
Surányi László képviselő: Amit az előbb említett Argyelánné Józsa Györgyi képviselő.
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Tóth Andrásné polgármester: Én úgy gondolom, hogy ha ezeket el tudjuk fogadni, akkor
térünk rá, mert az úgyis el fog húzódni. Minden itt van. Most van egy olyan előterjesztés, ami
arról szól, hogy a Bélapátfalvai Kistérség, és a Pétervásárai Kistérség egy LEADER plusz
összefogás című programban vesz részt. Ami azt jelenti, hogy helyi közösségként kell
megjelenni. Első körben regisztráltatni kellett a településeket. Ezt szeptember 20-ig kellett
megtenni. Bélapátfalva Kistérségnek és Pétervására Kistérségnek a 33 településén az
önkormányzatok, illetve vállalkozók és civil szervezetek vehetnek benne részt. 40 %-ban a
települést viheti be az önkormányzati képviselő-testület, 60 %-ban pedig a vállalkozók és civil
szervezeteket lehet bevinni. Ez egy most kiírt pályázat, ami 1,5 milliárd forintig illetve 2
milliárd forintig lehet a kistelepüléseknek együttesen pályázni. Ez a közösség nyeri meg ezt a
pénzt. Helyi tervet kell készíteni, vidékfejlesztési stratégiát, a közösség által el kell készíteni,
és ebbe kell pályázni. Ez arról szól, hogy ne lehessen kizárni Uniós pénzekből kis
településeket, vállalkozókat vagy a civil szférát. Az Uniós pénzek ugye nagy összegben
jönnek, így ők is részesedni tudnak belőle. Itt a megnyerhető 20 milliárd forinttal a helyi
közösség, Észak Hevesi Helyi Közösségként működne a 33 település. Itt egy bizottság lenne,
aki dönt a pályázati pénzek sorsán, egy szakbizottság, illetve lenne ez a vezető testület, aki
dönt a pénzekről illetve a pályázatokat elbírálják. Mert most már ilyen 2, 3, 10 milliós
dolgokra nem lehet pályázni, mert ezek megszűnnek. Ez az Európai Vidékfejlesztési Alapból
nyújtott támogatás lenne. Ennek már egyszer volt egy formája. Az elszámolások, meg a
szerződések miatt ezt a pályázatot is kétfordulósra készítették. Először létre kell hozni a helyi
közösségeket, utána kell készíteni egy Helyi Vidékfejlesztési Stratégiai Programot, amit
közösen kell csinálnia a vállalkozókkal, civil szervezetekkel, önkormányzatokkal. Ebbe
regisztráltatta magát a Bélapátfalvai Kistérség és a Pétervásárai Kistérség is. Ugyanis meg van
szabva, hogy 20.000 főtől 100.000 főig lehet pályázni. Mi csak közösen tudunk ennek a
feltételnek megfelelni, mert együtt vagyunk kb. 39.000-en. Ezért kellett összefognunk, hogy
ezekhez a pénzekhez hozzá lehessen majd jutni. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezt a
kezdeményezést illetve ennek a megerősítését a képviselő-testületektől várják. Attól, hogy
valaki nem regisztráltatta magát, mint vállalkozó, mint civil szféra, de az önkormányzata
benne van ebben, akkor ugyan úgy benyújthatja a pályázatát. Hátrány nem éri. Valakinek
regisztráltatnia kell magát, és ezért döntött úgy a két kistérségi társulás, hogy az
önkormányzatok beviszik a településüket ebbe a közösségbe. Erre 20 nap van, a képviselőtestületeknek ezt jóvá kell hagynia. Az a település, amelyiknek a képviselő-testülete ezt nem
hagyja jóvá, annak a településnek az alapító tagságból ki kell szállnia.
Surányi László képviselő: Megint nem tudjuk a lényeget. Itt van megint a társulás, a társulás.
Itt van a példa.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Uniós pénzeket kap a térség, és erre lehet most
pályázni.
Tóth Andrásné polgármester: Bélapátfalva és Pétervására kistérség.
Surányi László képviselő: Na de ez két város.
Tóth Andrásné polgármester: Ez most már egy. Lakosságszám miatt ez most az Észak
Hevesi Helyi Közösség.
Surányi László képviselő: Hol lesz ennek a központja?
Tóth Andrásné polgármester: Pétervásárán lesz a központ, mert az a nagyobb település.
Surányi László képviselő: Azért mondom, hogy még sok minden van itt.
Tóth Andrásné polgármester: Ennek vannak szabályai, előírási. Az is előírás, hogy 20.000
fő a minimum, és 100.000 fő a maximum létszám. Ki vannak zárva a nagyvárosok.
Surányi László képviselő: Ki kapja majd a pályázatokat itt is?
Tóth Andrásné polgármester: Benne vagyunk mi is, a mai újságban írták meg, hogy a
bélapátfalvai részről én vagyok az egyik alelnök. Az elnök a recski polgármester, a másik
alelnök pedig az istenmezejei polgármester. Nyilvánvaló, hogy a polgármester képviseli a
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települést, és minél többen részt veszünk benne erről a szintről, annál jobban tudjuk
érvényesíteni az akaratunkat. Nem mindegy, hogy kik vannak benne, és ki van a tűzközelben.
Úgy gondolom, hogy amikor engem 33 településnek a vezetői megbíztak az alelnöki poszttal,
akkor a bizalmuk ott van, hogy ott legyek Bélapátfalva részéről, pedig rajtam kívül még ott ült
12 polgármester.
Surányi László képviselő: De mi ebből nekünk a haszon?
Tóth Andrásné polgármester: A haszon? Az, hogy a kis pénzekhez csak így tudunk
hozzájutni.
Surányi László képviselő: Mi a célja ennek a pályázatnak?
Tóth Andrásné polgármester: Vidékfejlesztés. Minden, ami bele tartozik, turizmus,
útfelújítás stb.
Surányi László képviselő: Egy ilyen település, mint Egercsehi, ebből mennyit kap?
Maximum?
Tóth Andrásné polgármester: Ez összesen 2 milliárd forint. Ez nincs leosztva. Van olyan,
hogy valahol egy vállalkozó olyan jó dolgot csinál, hogy 100 millió forintot elvisz, és még
beruház úgy, hogy rá tud épülni a következő település. Ez most ahhoz kell, hogy a nagy
pénzek jövőre már nem nagyon lesznek. Megszűnik a regionális területfejlesztés, amibe
ezekkel az 5, 10 millió forintokkal be tudtunk pályázni. Most már vagy össze fogunk
valakivel, vagy nem tudunk bepályázni.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Azzal, hogy a Polgármester Asszonyt
megválasztották alelnöknek, még jól is fekszünk. Tehát akkor érdemes lenne ezt elfogadni.
Surányi László képviselő: Várd meg a végét. Bele kell menni, mert nincs más választás.
Tóth Andrásné polgármester: A vidékfejlesztést, meg a helyi fejlesztést ez alapján lehet
megpályázni.
Surányi László képviselő: Csak óvatosan kell csinálni.
Tóth Andrásné polgármester: Óvatosan fogjuk. Egy vidékfejlesztési stratégiát kell
készíteni, amit be kell majd nyújtanunk.
Surányi László képviselő: Ezt nekünk már össze kellene állítani, hogy mi itt a fontos.
Tóth Andrásné polgármester: Így van.
Surányi László képviselő: Ezért mondtam, hogy ebből megint nem lesz semmi.
Tóth Andrásné polgármester: Előtte el kell dönteni a képviselő-testületnek, hogy bele
lépünk-e ebbe, vagy nem.
Surányi László képviselő: Ezt nem szabad kihagyni, mert soha nem lesz ebből a településből
semmi, meg a vidékből sem.
Tóth Andrásné polgármester: Hát pontosan. Aki egyetért azzal, hogy belépjünk a Észak
Hevesi Helyi Közösség Leader Plusz programjába kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
Egercsehi Önkormányzat 70/2007. (IX. 25.) határozata
Észak-Hevesi Helyi Közösség alapítása
Egercsehi Önkormányzat elhatározza, hogy csatlakozik az Észak-Hevesi
Helyi Közösséghez. A Helyi Közösség elismerése esetén a pályázat
lebonyolítás érdekében alapítója lesz a megalakuló, jogi személyiséggel
rendelkező szervezeti formának, az Észak-Hevesi térség felzárkóztatása,
vidékfejlesztési elképzeléseinek megvalósítása érdekében.
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Az Észak-Hevesi Helyi Közösségben az önkormányzat képviseletére Tóth
Andrásné polgármester jogosult.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Szilvásvárad, Nagyvisnyó és Csokvaomány községek
alakítottak egy közoktatási Mirotérségi Társulást, ezt kellene még elfogadnia a képviselőtestületnek.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Na ők milyen jól csinálták. Bevitték az iskolát
Szilvásváradra.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Kicsoda? Nagyvisnyó?
Grósz Ilona alpolgármester: Mert nem volt más választásuk.
Dorkó Ottóné képviselő: Benne volt az újságban, én olvastam.
Tóth Andrásné polgármester: Jó, de győzzük meg a többieket.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Jól van, de Bekölce, Egerbocs összesen annyian
vannak, mint mi.
Tóth Andrásné polgármester: Igen, de látod, hogy mióta ellenállnak. Így is a fejüket
majdnem levették az egerbocsi képviselő-testületnek, hogy a konyhát bezárták. Nagyon nehéz
elérni azt, hogy behozzák ide az iskolát, mert azt mondják, hogy ez a mi érdekünk, de az övék
nem. Aki egyetért azzal, hogy ez a Mikrotérségi Társulás a Bélapátfalvai Többcélú
Társulásnak a tagja legyen kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
Egercsehi Önkormányzat 71/2007. (IX. 25.) határozata
Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodás
módosítása
Egercsehi Önkormányzat elfogadja a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú
Társulás társulási megállapodás módosítását.
A módosítás a jegyzőkönyv melléklete.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Tóth Andrásné polgármester: Potsay Csabának a szakértői megbízásához kellene javaslatot
tenni, mert ugyanis ehhez a programhoz, és a most elkészítendő OKÉV által előírt okiratokat
mindenféleképpen szakérteni kell. Illetve javasolták, hogy mint egy kontroll legyen benne egy
szakértő, az, aki fogja szakérteni előre a programot, mivel szoros a határidő. Így is, úgy is
meg kell bízni valakit. Most ő csinálja az esélyegyenlőségi programot. Viszont 2004-ben is ő
szakértette az iskolának a programját. Úgy gondolom, hogy akkor mivel már ő valamivel
jártasabb, meg az esélyegyenlőségi közoktatási programhoz is megkapta az anyagot, ő
készítse el a szakértői véleményt. Az elkészítendő SZMSZ-t, és a pedagógiai programot is ő
szakérti.
Dorkó Ottóné képviselő: Ez a szakértő szakértheti a Mikrotérséget? Hagy kérdezzem már
meg. Mert azt mondtátok, hogy nem szakértheti. Mert neki nincs meg ez a szakértői
végzettsége.
Surányi László képviselő: Ennek megvan mindene. Arról volt szó nem?
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Dorkó Ottóné képviselő: Azt mondtátok, hogy nincsen meg, ő nem csinálhatja.
Surányi László képviselő: Akkor most ő ezt megcsinálhatja?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Nem kérdeztük még meg, hogy ő jogosult-e ezt
elvégezni. Most az esélyegyenlőségi tervet csinálja, azzal van megbízva.
Tóth Andrásné polgármester: Igen, az önkormányzat esélyegyenlőségi tervét.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Igen.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Most csak azért kérdezték ezt, mert a körjegyző
asszony úgy tájékoztatta őket, hogy a Potsay Csaba nem kistérségi szakértő.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Igen, ez most is áll, hogy maga helyett ajánlott olyan
valakit, aki arra jogosult. A hevesi polgármesteri hivatalban egy hölgyet. Nem tudom, hogy ki
az. Akkor felírtam a nevét, hogy ha szükséges, akkor megkeresem.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Mert most elénk van úgy terjesztve, hogy nem
vagyunk benne biztosak, hogy ő ezt megcsinálhatja.
Tóth Andrásné polgármester: Nem, csak én írtam fel magamnak, hogy megkérdezem.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Mert megszavazzuk, nem erről van szó.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Csak azért említette a Polgármester Asszony, mert
egyszer már szavazott úgy a képviselő-testület, hogy nem lehet Heves megyei a szakértő.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A körjegyző asszony is tudta, hogy milyen szakértő
Potsay Csaba, nem egyszer volt már itt.
Dorkó Ottóné képviselő: Az interneten is rajta van.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ezen a névjegykártyáján speciel nincs rajta. Az van
rajta, hogy oktatás.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: De az interneten is rajta van. Meg ő is elmondta, hogy
kistérséget is szakértett már
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Gondolom, hogy jó volt a benyomás is róla, mert a
múltkor itt volt személyesen is.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Igen.
Surányi László képviselő: Akkor nem kérdeztük meg tőle, hogy milyen papírral rendelkezik.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: De megkérdeztük, azt mondta, hogy szakért.
Dorkó Ottóné képviselő: Sok mindent szakért a Mikrotérséggel kapcsolatban.
Surányi László képviselő: Hát akkor? Meg kell fogadni.
Tóth Andrásné polgármester: Gondolom, hogy most olyat terjesztettünk elő, akit mindenki
akar, tehát nyugodtan meg lehet szervezni, hogy haladjon ez a dolog. Szakértőt úgy is meg
kell bízni. Akiegyetért azzal, hogy Potsay Csabát bízzuk meg ezzel a dologgal, kérem
kézfelnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
Egercsehi Önkormányzat 72/2007. (IX. 25.) határozata
Közoktatási szakértő megbízása
Egercsehi Önkormányzat a Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi
Program elkészítésével Potsay Csaba (Eger) közoktatási szakértőt bízza meg.
A megbízási díj 150.000 Ft.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megbízási szerződést írja
alá.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
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Tóth Andrásné polgármester: Sulyok Zsolt 3 hónapos megbízása a szemétszállításra,
gépkölcsönzésre most jár le szeptember 30-án. Az a kérdés, hogy a továbbiakban bérbe veszie az önkormányzat a gépét.
Surányi László képviselő: Nincs munka, nincs közhasznú, nincs szemét. Befejeztük. Ennyi.
Köszönjük a közreműködését. Elég volt. Meg kell szavazni. Szerintem nincs rá szükség.
Tóth Andrásné polgármester: Most is van két közhasznú foglalkoztatva. Pályázat keretében
kértük ki őket, folymatosan dokumentálni kell, hogy mit csinálnak a településen.
Surányi László képviselő: A Polgármester Asszony is azt mondta, hogy nem vállalja.
Tóth Andrásné polgármester: Én nem ezt mondtam.
Dorkó Ottóné képviselő: Annyit maszekol, hogy az emberektől állandóan ezt hallom.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Dorkó Ottóné képviselő ezt nem tudhatja.
Surányi László képviselő: Én láttam. A múltkor fél nyolctól kettő óráig állt a pótkocsi egy
háznál.
Tóth Andrásné polgármester: Ha teherautóval szállítatjuk, az sem fog itt állni egész nap.
Surányi László képviselő: Nem is kell. Csak azért kell, hogy a szemetet elvigye.
Dorkó Ottóné képviselő: Így van. Elég volt már.
Surányi László képviselő: Nem elég volt. Nincs szükség rá. Vége van a szezonmunkának.
Tóth Andrásné polgármester: Akkor viszont kérem a képviselő-testületet, hogy szavazza
meg, hogy mindig itt álljon egy gépjármű, amikor szállítani kell a szemetet.
Dorkó Ottóné képviselő: Itt van Ficzere Gábor képviselő úr, majd ő megszervezi. Ezért
kapja a fizetését.
Tóth Andrásné polgármester: Nem Ficzere Gábornak kell ezt megszervezni. A képviselőtestület is kapja azért is, hogy a működését biztosítsa az önkormányzatnak. Amikor meg
vannak szerezve a dolgok, akkor nagyon könnyű beleavatkozni.
Surányi László képviselő: Sulyok Zsolt előtt is meg tudtátok szervezni, akkor szervezzétek
meg most is.
Dorkó Ottóné képviselő: Így van.
Surányi László képviselő: Le kell depózni a szemetet, azután szólni a vállalkozónak, hogy
elviheti. Ennyi. Kész.
Tóth Andrásné polgármester: Nem depózunk semmit.
Surányi László képviselő: Miért nem? Hát nem ott állt a templomnál két hétig a szemét?
Tóth Andrásné polgármester: Azért nem depózunk, hogy ne álljon ott tovább.
Surányi László képviselő: Miért? Nem kell erről vitázni. Szavazzuk meg. Nekem az a
véleményem, hogy vége a szezonnak. Ez drága mulatság. Egy önkormányzat ennyit nem
finanszírozhat. Ezt Egyed Zsigmondnak is megmondtam, hogy miért nem rendelt kocsit. Azt
mondta, hogy Laci bácsi nem engedhetem meg magamnak. El lesz szállítva. Kész. Igaza van.
Semmi értelme nincs annak, hogy 70.000 forintot kifizetünk, és ott áll a szemét. Ez logikus
nem? Énnekem nem a személlyel van gondom. Én nem bántom. Volt a Polgármester Asszony
a Felsőtelepen?
Tóth Andrásné polgármester: Igen.
Surányi László képviselő: Nem, nem jár arra a Polgármester Asszony.
Tóth Andrásné polgármester: De igen.
Surányi László képviselő: Nem, nem jár arra a Polgármester Asszony, ahol én vagyok. De
mindegy.
Tóth Andrásné polgármester: Az igaz, hogy nem megyek bizonyos személyek után, hogy
nézzem, hogy mit csinálnak.
Surányi László képviselő: Én sem megyek, csak belebotlok.
Tóth Andrásné polgármester: Én nem szoktam belebotlani senkibe.
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Surányi László képviselő: Ami nem gazdaságos, az nem gazdaságos. Erről van szó. Itt nem
személyről van szó, ezt nem lehet tovább finanszírozni.
Dorkó Ottóné képviselő: Így van.
Surányi László képviselő: Ez egy luxus. Ennyi. Ha a Polgármester Asszony ezt
megengedheti, akkor tessék. Kész.
Tóth Andrásné polgármester: Én azt szeretném megkérdezni, hogy a szemét elszállítások
hogy lesznek?
Surányi László képviselő: Gondoskodjon róla a Polgármester Asszony.
Dorkó Ottóné képviselő: Így van. Fizetést is kap érte.
Tóth Andrásné polgármester: De a képviselő is kapja érte a tiszteletdíjat, hogy itt ül egy
hónapban egyszer.
Dorkó Ottóné képviselő: Csinálok mást is, például a nyáron a virágosítást.
Tóth Andrásné polgármester: Én úgy gondolom, hogy a településért van a képviselő.
Dorkó Ottóné képviselő: Napközben akkor is maszekol. Még mondja is, hogy 10.000 Ft-ot
megszerzi egy nap.
Surányi László képviselő: Az már téma. Nem személyeskedünk.
Dorkó Ottóné képviselő: Jól van már. Az embert állítják meg úton útfélen.
Surányi László képviselő: Ezt nem lehet megengedni tovább a településen. Ez egy luxus.
Na.
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a továbbiakban nincs szükség a
gépkölcsönzésre, kérem kézfelnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 2 nem és 2 tartózkodás
szavazattal nem ért egyet a javaslattal.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Akkor nincs döntés.
Surányi László képviselő: Mi nincs?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Döntés.
Surányi László képviselő: Nincs döntés. Nagyszerű.
Tóth Andrásné polgármester: Ezen majd akkor kell annyira szórakozni, hogy ha nem lesz
elhordva a szemét.
Surányi László képviselő: Jól van már Polgármester Asszony.
Tóth Andrásné polgármester: Nem Surányi László képviselő úrra gondoltam, mert nem ő
nevetett olyan jókat. Most majd a szemét ott fog állni, akkor majd a képviselő úr fog a
legjobban szólni.
Surányi László képviselő: Már eldöntöttük.
Dorkó Ottóné képviselő: Ha nemmel szavaz az ember, abban, amit a Polgármester Asszony
szeretne, akkor az rögtön baj.
Tóth Andrásné polgármester: Aztán meg majd bántja az embert a képviselő-testület, mert
ott áll a szemét.
Surányi László képviselő: Nem áll ott, el kell hordani.
Tóth Andrásné polgármester: Nem tudom, hogy ezen mi volt olyan szórakozni való?
Dorkó Ottóné képviselő: Én nem szórakoztam.
Surányi László képviselő: Polgármester Asszony lehet Sulyok Zsoltot alkalmazni tovább.
Meg kell neki mondani, hogy egy fuvar ennyibe kerül. De nem egy hónapra. Meg kell neki
mondani, hogy ha lesz szemét, akkor jöjjön és szállítsa el, ennyit fizetünk érte. Kész. Ennyi.
De, hogy 60.000 - 70.000 Ft-ot kifizessünk érte, most, amikor vége van a szezonnak. Ez
luxus. Ezt nem tudjuk megtenni.
Tóth Andrásné polgármester: Jó, akkor utána kellene nézni, hogy mennyiért szállítják el
innen a szemetet. Nehogy azt mondja a képviselő-testület, hogy sok, amit kifizetünk érte.
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Surányi László képviselő: Mennyiről van szó?
Tóth Andrásné polgármester: Attól függ, hogy mennyiért jönnek el. Azért mondom, hogy
utána kellene érdeklődni, hogy mennyiért jönnek el.
Surányi László képviselő: Csinálja Sulyok Zsolt.
Tóth Andrásné polgármester: Ő ezt munkaidejében csinálja, a saját gépével. Nem máskor.
Azért nem kap még plussz pénzt, a gépét béreltük csak.
Surányi László képviselő: Azért 75.000 Ft-ot kapott.
Tóth Andrásné polgármester: Egy pillanat. Nem kapott 75.000 Ft-ot.
Surányi László képviselő: Benzinre kapott pénzt.
Tóth Andrásné polgármester: Az önkormányzat tankolt neki.
Surányi László képviselő: Az ugyan az.
Tóth Andrásné polgármester: Csak arról hozott számlát.
Surányi László képviselő: Számlát én is hozok.
Tóth Andrásné polgármester: Hát lehet, én nem tudom. Én nem szoktam számlát hozni. Én
csak azt tudom, hogy a vállalkozók tudnak számlát hozni.
Surányi László képviselő: Miért kell ezen vitatkozni? Csinálja a dolgát, és ennyi. Ennyi
fuvar volt, ennyit fizetünk. Állítólag 3.000 Ft-ért visz el egy fuvart. Ha lesz 5, akkor
kifizetünk 15.000 Ft-ot. Még mindig jobban járunk.
Tóth Andrásné polgármester: Így van. Jó. Rendben.
Surányi László képviselő: Ezen mit gondolkodik a Polgármester Asszony? Nem érti meg
benne a logikát.
Tóth Andrásné polgármester: De én megértem a logikát.
Surányi László képviselő: Nem arról van szó, hogy nem akarom én elhordatni a szemetet.
Mert nem ölhet meg minket a szemét. De ez most már nem gazdaságos. Eddig én is
megszavaztam. Nem?
Tóth Andrásné polgármester: Igen. Jó. Menjünk tovább. A következő megtárgyalni való az
Általános Iskola felújításának a pályázata. A pályázat első része a koncepció elkészítése, az,
hogy részt kívánunk venni ezen a pályázaton. Az első fordulóhoz kell ezt benyújtani. Az
általános iskola rekonstrukciós pályázatának – elmondom ezt is – van egy kötelező része,
hogy eszközre is kell pályázni. A pályázat megnevezése az ÉMOP, Észak Magyarországi
Operatív Program, és van egy TÁMOP része, aminek az a lényege, hogy aki elnyeri a
felújításra a pályázatot, annak kötelezően részt kell venni a TÁMOP-ban, amelynek a keretén
belül eszközbeszerzésre lehet pályázni. Olyanokra, mint például a digitális tábla, nyelvi labor,
székek, asztalok, stb. minden, ami eszköz és berendezés és mindenre, ami szükséges. Tehát
azért mondom, hogy két pályázat van, ami együtt valósítható meg. Ha az iskola felújításon
nem nyerünk, akkor mág a TÁMOP pályázaton lehet indulni.
Surányi László képviselő: Akkor az hogy fog kinézni?
Tóth Andrásné polgármester: Rendben van, csak azért mondom, hogy a kettő együtt megy.
De ha nem pályázunk az ÉMOP pályázatba, attól függetlenül a TÁMOP-ban még nyerhetünk.
Viszont, ha a felújításon nyerünk, akkor a TÁMOP-ba kötelező pályázni. Ha egyben lenne az
egész, akkor lenne a legjobb.
Surányi László képviselő: Nem lehetne az egészet kompletten?
Tóth Andrásné polgármester: De, most mondtam el. Kötelező is egyben pályázni.
Surányi László képviselő: Azt mondta a Polgármester Asszony, hogy csak az egyik lehet.
Tóth Andrásné polgármester: Ha befogadják a felújításra a pályázatot, akkor a TÁMOP-ba
kötelező pályázni. Azért mondom, hogy tudja mindenki, hogy kötelező rá pályázni.
Amennyiben meg a felújításon nem nyernénk, az eszközbeszerzésen nyerhetünk. Csak akkor
a felújítás, meg egyéb dolgok nehezen megvalósítható, nem biztos, hogy érdemes. Mondjuk
ez sem biztos, mert van kötelező eszköz, meg egyéb, amit az OKÉV előír és teljesíteni
kellene. Végülis érdemes lenne, csak hát olyan összeget ír elő, hogy nehéz előteremteni.
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Surányi László képviselő: Ebben benne lesz a napközi is, vagy az külön van?
Tóth Andrásné polgármester: Ebben a pályázatban nem lehet konyhára pályázni.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Azt majd külön kell megpályázni.
Tóth Andrásné polgármester: Igen.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Biztos lesz rá lehetőség.
Grósz Ilona alpolgármester: Az általános iskoláról leeshetne valami a napközire is.
Tóth Andrásné polgármester: Elég sok mindent kell csinálni az iskolán. Például az
akadálymentesítéshez liftet. Azok a szakértők, akik kint voltak már részt vettek a Középmagyarországi Régióban lezajló pályázaton, ahol már elbírálták a pályázatokat. Ezek a
szakértők rehabilitációs szakértők is. Ott olyan dolgokat kell figyelembe venni, hogy amikor
kijöttek azt mondták, hogy 50 millió forint csak az, ami kötelező. A mozgáskorlátozottaknak,
a gyengénlátóknak, a sérülteknek akadálymentesítve legyen az épület. Még olyan mozgatható
padokat is kell biztosítani, amit abba a terembe kell bevinni, ahol a kerekesszékes diák épp
van. Úgyhogy elég sok féle előírás van, én magam is meglepődtem. Azért mondom, hogy
ezek most a pályázatban megfogalmazásra kerültek. Még az iskolában környezetvédelmi
referenst kell is keresni. Sok féle dolog van benne, amit majd meg kell csinálni. Most csak azt
kell eldönteni, hogy ebben a pályázatban részt kívánunk venni. Ehhez be kell nyújtani a
koncepciót, hogy mit tartalmaz majd a felújítás.
Surányi László képviselő: Ez egy hatalmas beruházás lesz.
Tóth Andrásné polgármester: Hát igen.
Surányi László képviselő: Ezt elfogjuk-e bírni? Azt a pluszt, amit mond a Polgármester
Asszony? Lift, ez meg az, meg amaz. Ezt nem fogjuk bírni Polgármester Asszony. Mekkora
költség ennek a működtetése? Ez nem kis dolog lesz. Ez mind szép, ez mind jó, ez mind
gyönyörű, de hogy hosszú távon nem fogjuk bírni. Nekem ebben kételyem van. Ebbe bele fog
szakadni ez a kis település.
Tóth Andrásné polgármester: De ha sikerülne ez a szakképzés, akkor az sokat lendít előre.
Surányi László képviselő: Nem abból van a baj, hogy nem jól csinálják. Csak utána a
következményekkel. Lehet, hogy a Polgármester Asszony elmegy, az utána következő
polgármester meg majd mondja, hogy mit csináltunk itt?
Dorkó Ottóné képviselő: Így van.
Tóth Andrásné polgármester: De azt is elmondja, hogy ha nem csinál semmit a képviselőtestület, mert itt volt a lehetőség.
Surányi László képviselő: De azt hallják, amit mi itt mondunk.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Meg kell próbálni mindenféleképpen, hogy ha
összejön ez a 9 – 10. osztály, akkor ezt még lehet bővíteni a szakképzéssel, most a
szakképzési támogatással. Ez nem lenne egy rossz bolt a településnek sem, mert egy csomó
idegen diák jönne ide.
Surányi László képviselő: Csak én óvatos vagyok.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Én is óvatos vagyok. Csak a lehetőséget kell
szerintem biztosítani. Ha most elindítjuk a pályázatot, egyáltalán nem biztos, hogy
bekerülünk, mert mi van, hogy ha kidobnak az első körben? Most biztos nagyon sokan
próbálkoznak a pályázat beadással.
Tóth Andrásné polgármester: Igen, mert nagyon sokan beindultak, elég sokan pályáznak,
mert nem sok esély van más pályázaton.
Surányi László képviselő: Sokan pályáznak, mert kisebb az esélyük. Most itt több település
csatlakozik Egercsehihez.
Tóth Andrásné polgármester: Mi is kis település leszünk kis iskolával, azért, mert így nem
hozhatunk ide szakképzést, ha nem újítjuk fel az iskolát.
Grósz Ilona alpolgármester: Azért próbáljuk meg.
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Surányi László képviselő: Azért vagyok óvatos ezzel. Nem, mert most minden jó meg szép,
de hosszú távon az hogy lesz? Már most megmondom, hogy hogy lesz. Most nem tud az
önkormányzat 40.000 Ft-ot biztosítani az iskolának.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Hogy ha ez sikerülne, akkor eleve lenne eszköz is,
meg minden. Tudnánk ide hozni gyerekeket, az pedig pénzt jelent. Fenn tudnánk tartani az
iskolát.
Surányi László képviselő: Jó, jó, én értem. Akkor itt mindennek stimmelnie kell. A
tanároknak stimmelni kell, az igazgató asszonynak stimmelni kell. Hiába cicomázzuk ki az
iskolát, hogy ha elviszik innen a gyerekeket, mert olyan a színvonal.
Grósz Ilona alpolgármester: És hogy ha lenne egy olyan iskolánk, ami nagyon jó, egy
komoly felszereléssel?
Surányi László képviselő: Az is kell plusz a tanári kar, plusz az igazató asszony. Meg a
karbantartó nem csavarog, nem szédeleg, hanem odafigyel.
Grósz Ilona alpolgármester: Ez a jövő.
Surányi László képviselő: Ez nem a jövő. A jelenből kell kiindulni, mert most is így van.
Hát igen, most kell döntenünk a jövőnkről.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Hát ide figyeljen Surányi László képviselő úr, hogy
ha már a karbantartóról beszélünk, akkor azt is meg lehet csinálni úgy gondolom valamelyik
nap – én javasolnám a hétvégét -, hogy felmegy a képviselő-testület az általános iskolába, és
megnézi, hogy hogy néz ki.
Surányi László képviselő: Megnéztük már.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Na jól van, de akkor összeírnánk, hogy ezen a héten
ezt, azon a héten azt kell megcsinálni. Be lenne táblázva, hogy mikor mit kell megcsinálni.
Surányi László képviselő: Ezt nem nekünk kellene megcsinálni, hanem az igazgató
asszonynak. Elmondtam a napköziben problémámat. Utána azt mondták nekem, hogy én
jelentettem fel őket. Én soha ilyet nem tettem, de nem is fogok. Azt mondták, hogy én voltam,
mert azt mondtam, hogy hogy néz ki ez, meg hogy néz ki az. Én csak szóvá tettem. Én nem
mondtam senkinek. Visszahallottam, hogy én fújtam be őket. Soha. Nem az a típusú ember
vagyok.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Hogy ha nincs ellenőrzés, akkor nem tudunk mit
tenni.
Surányi László képviselő: Ez a baj, hogy nincs kontroll.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ezért kell ezt most rendbe tenni.
Surányi László képviselő: Én nem vagyok az elrontója, csak kételyeim vannak. Gondoljál
bele, bele fogunk bukni, hogy ha ezt most rosszul csinálják meg, és nem úgy fognak menni a
dolgok. Akkor mi lesz?
Tóth Andrásné polgármester: Na jól van akkor, de az épület fel lesz újítva, mert az ott fog
állni.
Surányi László képviselő: Polgármester Asszony sok minden fel van itt újítva. Felújítottuk a
Kultúrházat a faluban. Ott áll.
Tóth Andrásné polgármester: Egy pillanat, a Kultúrháznak csak a tetőszerkezetét újítottuk
fel. Belülről még mindig ugyan olyan, mert egyenlőre nincs rá pénz.
Surányi László képviselő: Mindegy, de ott áll.
Tóth Andrásné polgármester: Itt is fel kellene újítani a Bányatelepen. Még sok minden mást
fel kellene.
Surányi László képviselő: Ign, sok mindent kellene, ezért mondom, hogy oda kellene
figyelni.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Próbáljuk meg, hátha sikerül a pályázat. Fel lehet
menni az iskolába szétnézni. Itt van az Oktatási-Szociális Bizottság. Ezzel is fel lehet menni.
Ezt még nem csináltuk. Be lehet ütemezni.
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Surányi László képviselő: Én az újságban is mondtam, elmondta a Polgármester Asszony is,
hogy hogy néz ki az iskola. Azóta sem történ semmi. Azt hiszed, hogy ha felmegyünk akkor
majd megcsinálják?
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Remélem, hogy ha kérjük, akkor megcsinálják.
Próbáljuk ki.
Tóth Andrásné polgármester: Nem kell kérni, már megkapták azt a leiratot, hogy milyen
hiányosságok vannak, csak eddig a többit csinálták.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Megnézzük, hogy néz ki, mik hiányoznak. Szép
lassan, hétről hétre beütemezzük, és akkor meglátjuk.
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az általános iskola felújításához a
pályázati koncepciót benyújtsuk kérem, kézfelnyújtással szavazzon.
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 tartózkodás szavazattal
az alábbi határozatot hozza.
Egercsehi Önkormányzat 73/2007. (IX. 25.) határozata
Pályázatok iskola felújításra és eszközbeszerzésre
Egercsehi Önkormányzat egyetért azzal, hogy az iskola felújítására és
eszközbeszerzésre pályázatokat nyújt be.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Tóth Andrásné polgármester: Az önkormányzat összes intézményében leszerelték a
villnyórákat, és újakat szereltek fel. Az üzletsoron 6 A-os órát építettek be, és 16 A-os
kellene, mert sok minden működik, és az ottani bérlők kérik, hogy az önkormányzat – mi
vagyunk a tulajdonosok – ezt kezdeményezzük. A bérlők vállalják, hogy ha ezt az
önkormányzat nem tudja felvállalni, akkor ők megcsináltatják, és ennek a költségét a bérleti
díjból jóváírnánk nekik.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: De milyen biztosíték volt nekik feltéve?
Surányi László képviselő: 6 Amperos.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: De nem cserélhették le kisebbre, mint ami be volt
szerelve.
Tóth Andrásné polgármester: Máshol is lecserélték. Azt mondták, hogy nem szükséges. Ők
eldöntötték. Ismerteti a bérlők levelét.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ha 6 A-os volt a biztosíték, attól kisebbet nem
tehettek fel. Ezt tudom a férjemtől.
Surányi László képviselő: Eddig elbírta.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Kisbbre nem lehet lecserélni, az biztos.
Ficzere Gábor képviselő: Szerintem az úgy volt, hogy nagyobb volt benne, de a papíron nem
az szerepelt.
Grósz Ilona alpolgármester: Azt én értem, hogy nagyobb volt benne, de ha nagyob volt
benne, akkor viszont ő kisebbet nem tehet bele.
Tóth Andrásné polgármester: Jó. Van még az általános iskolánál lévő attika feljavítása. Az
alumínium lemez helyett, amit levágtak, horganyzott lemez borítás kerülne fel. Összesen
92.736 Ft-ról adtak árajánlatot. Én kihívtam azt a céget, amelyik csinálta a tetőt, hogy
csinálták meg, fel van jőve. Mire közölték velem, hogy ezt valaki levágta onnan. Tehát az a
cég adta most ezt az árajánlatot, amelyik csinálta a tetőt.
Surányi László képviselő: Hány méter hosszúságú?
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Grósz Ilona alpolgármester: 28 méter.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Garancia nincs már rá?
Grósz Ilona alpolgármester: Ellopták, levágták a tetőről.
Surányi László képviselő: Arra nincs garancia.
Tóth Andrásné polgármester: Punka Sándor képviselő úr szólt, hogy fel van hajolva a
szigetelés. Kijöttek Egerből, szóltak, hogy menjek fel, nézzem meg. Le van vágva a tetőről az
alumínium. Úgyhogy annyiból lesz az rosszabb, hogy ez horganyzott lemez lesz, ami viszont
rozsdásodni fog.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Na de mikor vágták ezt le?
Tóth Andrásné polgármester: Jó kérdés. Szóval ezt a beázás miatt meg kell csináltatnunk.
Ficzere Gábor képviselő: Sok minden benne van a garanciában, csak a lopás nincs.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Annyit szeretnék még mondani, hogy kiment a
vállalkozóknak a felszólítás a szeméttelep túratásához a hozzájárulásokról. Nagy volt a
felháborodás ellene.
Surányi László képviselő: Nem kiment, azt be is kell fizetni.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Ketten vagy hárman fizették be eddig. Argyelánné
Józsa Györgyinek mondanám, hogy a gazos portákra is kiment a felszólítás. Leellenőrizzük,
hogy levágták-e a gazt, és majd beszámolok róla, hogy mi lett az eredménye. A Nagyháznál
volt lakógyűlés a szigeteléssel kapcsolatban, és ott felvetődött a lakók részéről, hogy a
Nagyház előtt az árok beszakadt. Kérés volt még, hogy a fűnyírásban tudna-e az
önkormányzat segíteni. Ebben a két problémában szeretnék az önkormányzat segítségét kérni.
Surányi László képviselő: Kié az a terület? Az önkormányzaté?
Tóth Andrásné polgármester: Igen.
Surányi László képviselő: Akkor meg kell csinálni. Az árok sok helyen be van szakadva.
Tóth Andrásné polgármester: Igen, az Egri úton is beszakította a liszet szállító kocsi.
Ficzere Gábor képviselő: De azt mondta, hogy nem állt rá, csak mellé.
Tóth Andrásné polgármester: Igen persze, és attól szakadt be, és gyűrődött úgy fel az
aszfalt.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Az a járda?
Tóth Andrásné polgármester: Igen.
Surányi László képviselő: Le van már az zárva?
Tóth Andrásné polgármester: Igen, körbe lett kerítve.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A pedagógusok kérdezték a munkaruhával
kapcsolatban, hogy az ugye adható, de van-e még olyan közalkalmazott, akinek ezt kötelező
adni? Ennek utána tudna nézni a körjegyző asszony?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Igen.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Kiknek kötelező esetleg védőruhát biztosítani.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: A kémiatanárnak biztos kötelező.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Biztos, hogy van, akinek kötelező adni.
Dorkó Ottóné képviselő: A testnevelő tanárnak, a kémia tanárnak.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: A testnevelő tanárnak nem biztos, mert neki nem
védőruhája van. De a kémia tanárnak tuti.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Az iskolában és az óvodában dolgozóknak.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Igen, minden közalkalmazottnak.
Tóth Andrásné polgármester: A házigondozót is meg kell nézni.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: A házigondozónak lehet, hogy több mindent is
kötelező adni.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Hát igen, vérnyomásmérő, vércukormérő. Ilyesmi is
kellene.
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Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Persze, másképp nem igen tudja megcsinálni a
dolgokat.
Tóth Andrásné polgármester: Jó, akkor rátérhetünk a tagintézmény-vezetői pályázattal
kapcsolatos kérdésekre. Szeretném elmondani, hogy az OKÉV a 2007. február 28-án az 5
önkormányzat által elfogadott Alapító Okirat módosítást nem fogadta el, mert Bátor község
ezt nem fogadta el. Így az nem hatályos. Elmondásuk és észrevételük alapján. Tehát csak a
2006. december 15-én kelt Alapító Okirat alapján ellenőrizték, hogy hogy működhet az
intézmény. Tehát Bátor község beterjesztette a képviselő-testület elé, de a mai napig nem
küldte meg a határozatot róla.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Akkor Bátor mivel vesz részt a Mikrotérségben?
Tóth Andrásné polgármester: Bátor azzal vesz részt, hogy minden önkormányzatnak
kötelező alapellátási kötelessége az oktatás és egyéb más dolgok biztosítása. Az ő gyerekei
járnak Hevesaranyosra iskolába és Egerbocsra óvodába. Tehát az ellátást a Mikrotérségi
Intézményen belül oldják meg.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: És hogy lehet, hogy ez nem lett előterjesztve?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Nem tudom, nem lett előterjesztve.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Miért?
Tóth Andrásné polgármester: Azért, mert Polgármester Úr nem vitte be a képviselőtestületi ülésre. Amikor ezt az OKÉV-es vizsgálatot megtudtam, én felhívtam, és ő azt
mondta, hogy neki most más dolga van, ezt nem tervezte be. Mondtam neki, hogy én sem.
Jelen pillanatban nem szokott részt venni a Kistérségi Társulási üléseken sem, nem olyan
régen találkoztam vele először.
Surányi László képviselő: Ki kell zárni.
Dorkó Ottóné képviselő: Hagy mondjam már el, hogy nekünk senki nem mondta, hogy nem
hatályos ez az Alapító Okirat. Ebből dolgozott Dorkó Csaba is Hevesaranyoson, ez alapján
történt meg ott az átszervezés.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Ez valamelyik zárt ülésen el lett mondva, nem tudom
pontosan, hogy melyiken. Akkor, amikor felvetette Dorkó Ottóné, hogy Schmidt Istvánnénak
az igazgatói megbízása 2005-ben volt, és akkor sem volt jelen Bekölce vagy Bátor település
képviselő-testülete. Nem voltak határozatképesek. Én akkor elmondtam, hogy Bátor például
az utolsó módosításokat sem fogadta el, nincs itt a határozat.
Surányi László képviselő: Bátorról nem volt szó.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Akkor Schmidt Istvánnét hogy nevezték ki, hogy ha
Bátor nem volt itt?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A községek utólag megküldték a határozatot, de Bátor
ennél az utolsó módosításnál nem küldött semmit.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Akkor?
Tóth Andrásné polgármester: Az anyagot megkapta, de azóta sem reagált.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Most lett ismét elküldve a körjegyzőnek, hogy vigyék
be a képviselő-testületi ülésre.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Akkor Schmidt Istvánné kinevezése sem érvényes.
Tóth Andrásné polgármester: De az igen, mert azokat megküldték. Ezt az utolsó 2007.
február 28-i határozatot nem küldték meg.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Igen, ezt az utolsó módosítást még nem küldték meg.
Tóth Andrásné polgármester: Talán most szeptemberben tárgyalták az ügyet, de eddig még
semmit nem küldtek.
Dorkó Ottóné képviselő: De mi megkaptuk Polgármester Asszony. Szentül hittük, hogy ez
így van. Bíróságra adjuk, semmi gond. A Közigazgatási Hivatalon keresztül bíróságra, és
majd az eldönti, hogy jogos vagy jogtalan. Ezt most már végig kell vinni, hogy ha
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belekezdtünk. Nincsen semmi gond. A Közigazgatási hivatalnál azt mondták, hogy ez jól van
így.
Tóth Andrásné polgármester: Mi sem tudtuk. Átnézték az OKÉV-nél, és azt mondták, hogy
ezt nem tudják elfogadni. Mi felvittük az ellenőrzéskor az összes papírt, és ott állapították
meg ezt.
Dorkó Ottóné képviselő: Akkor azt mondták, hogy itt a képviselő-testületnek nincs joga,
mert az adott önkormányzat képviselő-testületének az egyetértése nélkül bármikor kinevezheti
Schmidt Istvánné. Mi képviselők mondtuk, hogy nem. Az egyetértési jog a legerősebb és azt
mondták, hogy az önkormányzat képviselő-testületének az egyetértése nélkül nem lehet
kinevezni.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Akkor hagy mondjam már el én is, hogy az egyetértési
jog azt jelenti valóban, hogy döntési joga van a képviselő-testületnek.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Akkor viszont még mindig igazuk van, hogy ha a
levelet így írták meg. Ugyan elolvastam, de nem emlékszem a szövegére, de erről biztos,
hogy nem tájékoztatta a képviselő-testületet senki. Másodszor az a határozat jogtalan volt,
mert akkor az OKÉV még nem mondta, hogy ez az Alapító Okirat nem jó, és ennek az
értelmében döntöttünk. Nemcsak mi, hanem az igazgató asszony is. Tehát a kinevezés nem
érvényes.
Dorkó Ottóné képviselő: Így van.
Tóth Andrásné polgármester: A kinevezés lehet érvényes, mert az előző Alapító Okirat nem
tartalmazott ilyen egyetértési jogot.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Az mindegy, de ezt akkor még nem tudtuk.
Dorkó Ottóné képviselő: Így van.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Azért mondom, hogy ilyen szempontból teljesen
igazuk van, mert ezt a tájékoztatást nem kapták meg, félretájékoztatták a képviselő-testületet,
ezért nem törvényes. Annak ellenére, hogy többen szavaztak nemmel, mégis Schmidt
Istvánnéra lett bízva a kinevezés. Tehát félre lettünk tájékoztatva a körjegyző asszony által,
mert nem lett elmondva, hogy az egyetértési jog, az mit jelent, holott vitatkoztunk róla. Én is,
mert úgy tudtam, hogy az egyetértési jog, az nem számít, bár akkor ez a kinevezés perben van
szerintem. Jogilag.
Dorkó Ottóné képviselő: Így van.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Schmidt Istvánné be sem akarta hozni a képviselőtestület elé, én mondtam, hogy hozza be.
Surányi László képviselő: Akkor tudni kellett volna a hatályáról is.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Most, hogy az OKÉV utólag azt mondta, hogy ez
így nem jó, az egy dolog. De akkor akikor ez a kinevezés történt, ezt még nem tudtuk.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Akkor el kell azt még mondanom - most csak a
tényeket mondom, ami a jogszabályban van -, hogy a munkáltatói jogokat nem lehet elvenni
az intézményvezetőtől. A másik, hogy Igazgató Tanácsnak kellene a tagintézmény-vezetők
kinevezéséről dönteni. Ami itt nem működik.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Erről viszont nem tehet a képviselő-testület. Ez így
rendben van, hogy működnie kellene, de nem működik. Szerintem ez így nem állja meg a
helyét.
Dorkó Ottóné képviselő: Nem, az biztos.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Tehát ezt majd újra kell tárgyalni, vagy nem tudom.
Dorkó Ottóné képviselő: Így van tárgyalva.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ne kötözködjön a képviselő asszony.
Dorkó Ottóné képviselő: Hagy mondjam már el, hogy megkérdeztem mi az egyetértési jog,
mert többféle képpen elhangzott. Az egyetértési jog azt jelenti, hogy az önkormányzat – mert,
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hogy ez vonatkozik ránk – egyetértésének hiányában nem lehet a döntést meghozni. Ez szó
szerint van idézve.
Surányi László képviselő: Ez nyilvánvaló.
Dorkó Ottóné képviselő: Nem lehet döntést hozni, az egyetértés hiányában. Már pedig nem
volt egyetértés, mert 5-en nemmel szavaztak, 2 igen és 2 tartózkodás volt.
Tóth Andrásné polgármester: Akkor hozzáteszem, hogy aki meg érintett ebben a
pályázatban, annak kötelező lett volna az összeférhetetlenségét jelezni a képviselő-testületnek.
Akkor már tegyük ezt is hozzá, mert egyenesági rokonnak a házastársáról volt szó, a másik
pályázónál.
Surányi László képviselő: A körjegyző asszony testvére is összeférhetetlen az általános
iskolában.
Dorkó Ottóné képviselő: Ez semmit nem jelent, hogy összeférhetetlen.
Surányi László képviselő: Én megmondtam, hogy én nem néztem sem Dombiné Barta
Ágnest, sem Surányiné Józsa Andreát. Én azt néztem, hogy a településnek melyik a jobb,
gazdaságosabb. Itt nem személyekről van szó.
Tóth Andrásné polgármester: De gondolom, hogy szülői értekezleten ott voltak a
képviselők?
Grósz Ilona alpolgármester: Én hagy mondjam már el, hogy én nagyon sok pozitívumot
hallottam az új vezető óvónőről.
Surányi László képviselő: Igen? Én meg pontosan az ellenkezőjét.
Grósz Ilona alpolgármester: A szülői értekezleten lévő szülőkkel beszélgettem, és ők azt
mondták, hogy nagyon sok új dolog van, amivel régen nem találkoztak.
Surányi László képviselő: Igen? Nem erről van itt szó.
Dorkó Ottóné képviselő: Aláírásokat gyűjtöttek ellene.
Grósz Ilona alpolgármester: Megengedik a képviselők, hogy elmondjam?
Surányi László képviselő: Azt mondták róla, hogy állandóan farmerban van a gyerekek
között.
Grósz Ilona alpolgármester: Miért? Farmerben nem lehet munkába menni?
Surányi László képviselő: Nem, a többi óvónőn köppeny van.
Grósz Ilona alpolgármester: Majd felveszi a köppenyt.
Surányi László képviselő: De nem vette még fel egyszer sem.
Grósz Ilona alpolgármester: De ezen most hiába lovagolunk.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Meg kell nézni, hogy most törvényes volt a
kinevezés, vagy nem.
Surányi László képviselő: Nem lehet valakit megítélni.
Grósz Ilona alpolgármester: Senkit nem lehet, mindenkinek kell adni bizonyítási
lehetőséget, hogy ha valahová bekerül.
Surányi László képviselő: Most itt nem erről van szó. Mert itt arról van szó, hogy lett
megválasztva. Törvényesen vagy sem.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Akkor próbaidőre kell kinevezni.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: De Dombiné Barta Ágnes már ki lett nevezve
rendesen.
Dorkó Ottóné képviselő: Nem lehet tudni, hogy hogy lett kinevezve. Mert most már lehet
olyat csinálni, hogy egy év próbaidőre nevezik ki, és utána lehet tovább foglalkoztatni.
Grósz Ilona alpolgármester: Én ezt nem tudom, erről még nem hallottam.
Dorkó Ottóné képviselő: Én tudom.
Grósz Ilona alpolgármester: Meg kell nézni, hogy az igazgató asszony jogosan nevezte-e ki.
Surányi László képviselő: A körjegyző asszonynak ezt tudnia kell.
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Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Rákérdeztem, vissza lehet vonni a vezetői
megbízását. Sőt az iskola vezetőjét is felelősségre lehet vonni, hogy a képviselő-testület
akarata ellenére cselekedett.
Dorkó Ottóné képviselő: Így van.
Surányi László képviselő: Miért nekünk kell ezt tisztázni, amikor itt egy jogi képviselő? A
jó ég áldja már meg. Mindig mi veszekedjünk hülyeségeken?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Az Alapító Okiratnak az utolsó módosítása nem
érvényes.
Surányi László képviselő: Maga mindig az ellenkezőjét magyarázza.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ezzel most már tisztában vagyunk. Ők azt
sérelmezik, hogy amikor volt a szavazás ezt nem tudták.
Dorkó Ottóné képviselő: Nem, nem. Ezt senki nem mondta.
Grósz Ilona alpolgármester: De végül is, hogy ha azt nézzük, hogy ha az lett volna
kinevezve, akit a többség akar, akkor az sem lett volna jogos, mert akkor már csak a
munkáltatói jog szerint lehetett kinevezni valakit.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Értem, de ők ezt sérelmezték, az ő sérelmük jogos.
Grósz Ilona alpolgármester: Azt én értem.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Sőt, még mondok az alpolgármester asszonynak
egy másikat, ha már így beszélgetünk. Ez a jogos sérelem van, és hogy ha az Alapító Okirat
így van, akkor ugyan úgy Schmidt Istvánné nevezi ki a vezetőt.
Grósz Ilona alpolgármester: Így van.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: De a felvetés az jogos.
Tóth Andrásné polgármester: És ehhez mind a hat településnek egyetértési jogot kell
biztosítani.
Dorkó Ottóné képviselő: Nem, nem. Az adott településnek az egyetértési joga kell.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: A hevesaranyosi átszervezéshez mi sem járultunk
hozzá.
Dorkó Ottóné képviselő: Így van.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Nem is tudtunk az átszervezésről, senki sem
mondta.
Tóth Andrásné polgármester: Dehogynem. Hevesaranyos kérte egyedül, hogy ragaszkodik
ahhoz, hogy az Alapító Okiratban benne legyen az egyetértési jog.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Én nem azt mondtam, én a tagintézmény-vezető
kinevezésére gondoltam. Tehát akkor neki sem kell ehhez hozzájárulni.
Tóth Andrásné polgármester: Én meg azt mondom, hogy az Alapító Okiratban benne kell
szerepelni mind a hat település döntésének. Csak akkor érvényes, hogy ha azt elfogadta mind
a hat település. Jelenleg nam tudjuk, hogy Bátornak mi a véleménye, milyen formában,
egyáltalán elfogadja-e. Ha netalán nem úgy fogadja el, ahogy megküldtük annak idején, akkor
semmi nincs.
Grósz Ilona alpolgármester: Most visszavonja a kinevezést, és másnap mint munkáltató
kinevezi, mert a régi Alapító Okirat érvényes, ez az új nem.
Dorkó Ottóné képviselő: De mi e szerint szavaztunk.
Grósz Ilona alpolgármester: De ezt érti Dorkó Ottóné képviselő asszony, hogy miért?
Dorkó Ottóné képviselő: Nem érdekel az engem. Majd bíróságra adjuk, mert jogsértés
történt.
Grósz Ilona alpolgármester: De most visszavonja a kinevezést, és holnap kinevezi újra.
Surányi László képviselő: De az késő lesz. Egyszer már minket félretájékoztattak. Mi erről
nem tudtunk.
Grósz Ilona alpolgármester: Hát persze.
Surányi László képviselő: Erről beszélünk.
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Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Akkor Bátor most megteszi a lépéseket. Hajlandó
szavazni, vagy mit akar?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Úgy tudjuk, hogy bevitték a képviselő-testületi ülésre,
de hogy mit fogadtak el, arról még nem jött értesítés.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A lényeg az, hogy itt csak félre lettünk vezetve, mert
amire a körjegyző asszony hivatkozott, az nem állja meg a helyét, mert a körjegyző asszony
arra hivatkozott, hogy felülírunk egy felsőbb törvényt. Az meg nem állja meg a helyét.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Pedig felül van írva.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Nekünk azt mondták a Közigazgatási Hivatalban,
hogy ez tökéletes. A képviselő-testület nem vette el az igazgató asszonytól a munkáltatói
jogát, egyetértéssel élhetünk.
Dorkó Ottóné képviselő: Így van.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Tehát ez így tökéletes, semmi hibája nincsen. Viszont
mi akkor erről semmit nem tudtunk, senki nem közölte velünk.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Jó. Az egyetértési jog, döntési jog ugye, ebben
egyetértünk. Akkor azt is vállalja a képviselő-testület, hogy esetleg magasabb vezetői pótlékot
kell neki adni, mert van magasabb vezetői meg vezetői beosztás. Ahol a kinevezési jogot a
képviselő-testület gyakorolja, ott magasabb vezetői pótlék is jár.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ezt senki nem akarja elvenni. Ez biztos, hogy így
nem működik. Itt most nem arról van szó, hogy a képviselő-testület magához akarja ragadni a
kinevezés jogát. Itt arról van szó, hogy mivel benne volt az Alapító Okiratban, hogy
egyetértési joga van a képviselő-testületnek, így gyakorlatilag szavazhatott. De ez nem azt
takarja, hogy mi akarjuk kinevezni. Mert, ha mi akarnánk kinevezni, akkor meg kellene
hirdetni az állást, és a pályázatokat ide le kellene tenni. Mert az is elég érdekes volt, hogy
gyakoroljuk az egyetértési jogot – igaz, hogy mondjuk úgy ahogy, de mi így gondoltuk – de
egy darab pályázatot sem látunk.
Dorkó Ottóné képviselő: Így van. Be kellett volna hozni.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Tehát, minimum az lett volna, hogy lejön ide, akkor
legalább kiteszi középre az asztalra és azt mondja, hogy emberek, akit érdekel olvassa el, mert
itt van a két pályázat.
Surányi László képviselő: Mondtuk itt neki.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Már megint elfelejti a képviselő-testület, hogy
mondtam, hogy Schmidt Istvánné be sem akarta hozni a pályázatokat. Mert tudta, hogy Bátor
nem fogadta el az Alapító Okiratot. Szerintem a kisebb hibát követtük el, mert behoztuk a
képviselő-testület elé. Én is mondtam, hogy Bátor nem fogadta el az Alapító Okiratot.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ne mondja már körjegyző asszony.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ezt most mondta először a körjegyző asszony.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Előtte is szó volt róla a képviselő-testületi ülésen.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: A Polgármester Asszony emlékszik rá?
Tóth Andrásné polgármester: Igen.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Csak a képviselő-testület nem emlékszik rá.
Dorkó Ottóné képviselő: Nem volt erről szó.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Akkor ezek szerint feleslegesen erőlködtünk.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Be sem kellett volna hozni a pályázatokat, hogy ha
az Alapító Okirat nem érvényes.
Dorkó Ottóné képviselő: Persze, éppen ez az.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: De most akkor semmi értelme nem volt.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Mi a körjegyző asszonyra vagyunk hagyatkozva.
Akkor kire hagyatkozzunk? A körjegyző asszony képviseli itt a törvényességet.
Surányi László képviselő: De nem minket képvisel.
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Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ezek bosszantó dolgok, mert ha ez van, akkor
belenyugszom, hogy jól van, nem kell nekem szavazni. Kész.
Dorkó Ottóné képviselő: Így van. Na szavazzatok hülyék, ha akartok.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ha Schmidt Istváánné tudta, ahogy a körjegyző
asszony mondta, akkor konkrétan hülyét csinált belőlünk.
Dorkó Ottóné képviselő: Igen, hülyét csinált belőlünk.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Nem tudta ő azt szerintem. Nem volt vele tisztában,
mert akkor ide sem jött volna, nyugodt lehetsz. Akkor nem teszi ki magát annak a rizikónak,
hogy ide lejöjjön.
Surányi László képviselő: Nagyon magabiztos volt.
Dorkó Ottóné képviselő: Ő már megígérte ezt.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Az teljesen lényegtelen.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Érdekes dolgok ezek, de van ilyen.
Ficzere Gábor képviselő: Most akkor ki megy bíróságra? Surányiné Józsa Andrea?
Dorkó Ottóné képviselő: Ne foglalkozzon ezzel Ficzere Gábor képviselő úr.
Ficzere Gábor képviselő: Én csak megkérdeztem.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Most akkor azt el kell dönteni, hogy akkor ez most
így törvényes volt, vagy nem volt törvényes. Valószínűnek tartom, hogy nem.
Dorkó Ottóné képviselő: A körjegyző asszonyt kérdezzük meg először. Bocsánat. A
Közigazgatási Hivatalt először, utána a körjegyző asszonyt.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Az, hogy Bátor nem fogadta el így kicsit furcsa.
Dorkó Ottóné képviselő: A közigazgatási Hivatal átnézte alaposan.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Most, ha tudtuk volna, hogy Bátor nem fogadta el,
akkor ide sem kellett volna hozni. Ha Schmidt Istvánné tudta, megint csak nem volt
törvényes. Ha nem tudta úgy sem volt törvényes. Tehát semmiféleképpen nem volt törvényes
szerintem ez a választás.
Surányi László képviselő: Mariann, valaki tippet adott neki.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Engem ez nem érdekel.
Surányi László képviselő: De engem érdekel, mert eljátszotta itt a hülyét. Jól van már. Nem
azért járunk ide.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Most, ha egy kis vezetői véna van benne, akkor azt
mondja, hogy próbaidőre nevezi ki. Ennyi.
Dorkó Ottóné képviselő: Ő már kinevezte, ki tudja, hogy mennyi időre.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Azt nem tudom. Ez azért rosszul esik az embernek.
Dorkó Ottóné képviselő: Én sem tudom. Szecskónét is meddig hitegette Bekölcén.
Surányi László képviselő: Itt kezdődnek a problémák Mariann, hogy félre lettünk
tájákoztatva. Így hogy döntsél? Mit döntsél?
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ez már nem az első eset, ilyenkor az ember csak
bizalmatlan.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: A Polgármester Asszony tudta, hogy Bátor ezt nem
fogadta el?
Tóth Andrásné polgármester: Én most szembesültem vele az OKÉV vizsgálatnál. Ők
mondták, én nem foglalkoztam vele.
Dorkó Ottóné képviselő: Én sem hallottam róla, pedig én minden változást leírok.
Tóth Andrásné polgármester: Mikor mondta az OKÉV, hogy nem hatályos ez az Alapító
Okirat én kérdeztem, hogy miért, és azt mondták, hogy azért mert a hatodik polgármesternek
nincs ott az aláírása, meg a képviselő-testületi határozat.
Dorkó Ottóné képviselő: Mi ezt megkaptuk, az Alapító Okirat módosítását, bevittük a
Közigazgatási Hivatalba, ott azt mondták, hogy ez tökéletes. Lefénymásolták, az
osztályvezető is megnézte.
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Surányi László képviselő: Akkor minek szavazzunk?
Dorkó Ottóné képviselő: Tiszta hülyének néznek. Itt szavazunk, utána meg röhögnek
rajtunk.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ez nagyon csúnya volt körjegyző asszony. Ezt mind
megértettük volna, ha elmondják nekünk.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Azt, hogy egy harmadik személy ezt az Alapító okirat
módosítást nem fogadja el, és is az OKÉV ellenőrzésen szembesültem vele. Mert Egercsehi
község elfogadta az Alapító Okirat módosítást, hogy ide a képviselő-testület elé be kell hozni
a pályázatot, és él az egyetértési jog.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Jó, rendben van. Tételezzük fel, hogy jó az Alapító
Okirat. De ha jó az Alapító Okirat, akkor megint csak nem jó a kinevezés. Nem így van.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Rendben, de akkor ne mondja a képviselő-testület,
hogy félre lettek tájékoztatva, mert nem lettek félretájékoztatva.
Surányi László képviselő: Ez az, hogy nem is lettünk tájékoztatva.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Szerintem a kisebb hibát követtük el azzal, hogy ide
behoztuk a pályázatot, mint ha a képviselő-testület tudtán kívül született volna egy döntés. Én
így voltam vele.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ez így teljesen jogos. Csupán itt csak azt sérelmezik
– én nem sérelmezem -, hogy az egyetértési jog gyakorlás itt a képviselő-testületnek van.
Nem fejeztem ki jól magam. Nem történt tájékoztatás, hogy mit jelent az egyetértési jog. Sőt
én rá is kérdeztem, nem is kérdeztem rá, hanem Dorkó Ottóné képviselő asszonynak mondtam
– és nem javított ki senki -, hogy én ezt rosszul tudom, mert az nem azt jelenti.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Én most sem vagyok benne biztos, hogy ez az
egyetértési jog itt helyénvaló. De Argyelánné Józsa Györgyi azt mondta, hogy a
Közigazgatási Hivatalban azt mondták neki, hogy ez így van rendben.
Dorkó Ottóné képviselő: Így van. Helyénvaló.
Tóth Andrásné polgármester: Hogy évekig nem lehet kinevezni intézményvezetőt, mert
nem volt behozva soha a képviselő-testület elé?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: De egyébként ezt leírta egy szakértő Hevesaranyosnak.
Tóth Andrásné polgármester: Én feltételezem, hogy soha nem fog a személy megfelelni a
képviselő-testületnek.
Dorkó Ottóné képviselő: Lehet módosítani.
Surányi László képviselő: Itt nem a személyről van szó.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Nemis merült volna fel senkiben ez a kérdés, hogy
ha nem az ellenkezés ellenére öt évre odavág valakit. Hanem azt mondja, hogy jó emberek,
szerintem igazam van, nézzük meg. Itt van egy év próbaidő, megnézzük, hogy mit fog
csinálni.
Dorkó Ottóné képviselő: Nem beszélve arról Mariann, hogy két végzett óvónő van
Egercsehiben, és a harmadik is végez nemsokára.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Vezető óvónőnek ők nem lettek volna jók.
Dorkó Ottóné képviselő: Nem vezető óvónőnek, hanem rendes óvónőnek. Helybeliek. Ide
költözködött egy óvónő, és az sem tud elhelyezkedni. Három óvónő van a településen.
Surányi László képviselő: Az a baj, hogy nem a logika után megyünk. Személyeket nézzük,
ezt nézzük, azt nézzük. Ennek így nincs semmi értelme.
Dorkó Ottóné képviselő: Kapnánk utána a fejkvótát.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Akkor ebben lesz valami intézkedés?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Intézkedés mindeféleképpen lesz, mert ezt helyre kell
tenni, hogy most egyetértési jog, véleményezési jog, vagy mi marad benne, és hogy Bátor mit
dönt. Én nem tudom őket kényszeríteni, hogy tárgyalják, meg fogadják el. Ezt rendbe kell
tenni.
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Dorkó Ottóné képviselő: Rendbe kell tenni. Ez akkor így volt.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Akkor Hevesaranyoson is törvénytelen volt ezek
szerint a választás.
Dorkó Ottóné képviselő: Így van. Mert meg kellett bízni, a képviselő-testület megszavazta a
feleségét Dorkó Csabának.
Surányi László képviselő: Itt az igazgató asszony is óriásit hibázott. Ezt kétszer játszotta el.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Pontosan.
Surányi László képviselő: Kétszer eljátszotta, mind a kétszer ellenünk.
Dorkó Ottóné képviselő: Akkor körjegyző asszony mi legyen ezzel kapcsolatban?
Surányi László képviselő: Utána kell nézni.
Dorkó Ottóné képviselő: Ennek már utána van nézve.
Surányi László képviselő: Jól van. Most ez törvényes vagy nem törvényes?
Dorkó Ottóné képviselő: Ez garantáltan törvényes. Jelen pilanatban. Az OKÉV még csak
most volt az általános iskolában.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ezt a módosítást nem kellett elküldeni a
Közigazgatási Hivatalba?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: De, elküldtem.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: És onnan nem jeleztek vissza, hogy valami probléma
van.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Nem.
Dorkó Ottóné képviselő: Nem jeleztek vissza, mert tudod, hogy így van a módosítás.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Hát igen, nekünk is azt mondták, hogy tökéletes.
Dorkó Ottóné képviselő: Azt mondták, hogy tökéletes. Nem vettük el az igazgató asszonytól
a munkáltatói jogot, az megmaradt. A képviselő-testület egyetértési jogot gyakorol.
Tóth Andrásné polgármester: Csak az iratokat nézték át, a hatályosságát nem figyelték.
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Igen, azt nem nézték át.
Tóth Andrásné polgármester: Azért ezt észrevételezni lehetett volna, mert akkor el lett
küldve úgy, hogy azt egy polgármester nem írta alá. Az OKÉV-esek rögtön szóltak. Átnézték,
és szóltak is. Minden papíron azt nézték, hogy jóvá van-e hagyva. Alá van-e írva, pecsét van-e
rajta. Azt mondták, hogy nincs a hatodik polgármester által aláírva. Ha tudunk olyat
bemutatni, ami alá van írva, akkor elfogadják, ha nem, akkor nem fogadják el. Nincs
határozatszám, se aláírás, se pecsét.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Bekölce sem volt ott ezen az ülésen. 2007. március 9én fogadták el az Alapító Okirat módosítást, nem a javaslatnak megfelelően. Később küldte
meg a határozatot.
Tóth Andrásné polgármester: Mi sem kaptunk rá észrevételet, mi így tudtuk. Én ezzel
szeptember 4-én szembesültem, amikor az összes papírt fel kellett vinni az iskolába.
Megköszöni a képviselő-testület munkáját, és az ülést berekeszti.
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