JEGYZŐKÖNYV

Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 13-án 1700
órakor tartott falugyűlésén, a falusi kultúrházban.

Határozatok száma és tárgya:
-

Rendeletek száma és tárgya:
-

Napirendi pont:
Falugyűlés

2
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 13-án 1700
órakor tartott falugyűlésén, a falusi kultúrházban.
Jelen vannak:

Tóth Andrásné polgármester
Grósz Ilona alpolgármester
Ficzere Gábor képviselő
Gál István képviselő
Puskás András képviselő

Távol vannak:

Argyelánné Józsa Györgyi képviselő
Dorkó Ottóné képviselő
Liktorné Vargyas Marianna képviselő
Pálinkás Jánosné képviselő
Surányi László képviselő

Jelen van tanácskozási joggal: Barcsainé Dr. Érsek Rita körjegyző
Tóth Andrásné polgármester: Köszönti a falugyűlésen megjelenteket. Az elmúlt év sem
volt nyugodt az önkormányzat életében, és az idei is hasonlóképpen alakult. Olyan
tájékoztatót szeretnék adni, amely átfogja a 2008-as évet. Ismerteti a tájékoztatót. Kérem a
lakosság részéről a kérdéseket, észrevételeket, a lakosságot foglalkoztató problémákat.
Természetesen a képviselők is tehetnek észrevételeket. Sajnálom, hogy a képviselő-testületből
a többi képviselő nincs jelen a falugyűlésen. Én szemtől szembe várom az ütközetet, mert így
sokkal jobban lehet dolgozni. A mai napig sokkal jobban tisztelem azokat a képviselőket, akik
itt vannak, szemben állnak a lakossággal. Sokszor ütközik egymással a véleményünk, de ez
építő jellegű.
Tompos Miklós lakos: Köszönöm a tájékoztatást, azt is, hogy milyen pénzt mire költöttünk.
A lakossági hulladékszállítás felét más faluban kifizeti az önkormányzat, Egercsehiben pedig
ez egyre nagyobb terhet ró a lakosságra. Az ebadót is fizetni kell. A Beniczky tanyán és a
Csónak úton ilyenkor rengeteg kutya van. Soha nem hallottam még, hogy oda ment volna a
hivatal, és megbüntették volna őket. A hivatal munkája arról szól, hogy segítsenek a falunak.
Megvette Egercsehi önkormányzata a gépkocsit, és az most ott áll. Azt, aki meghal azt el
kellene vele vinni elhamvasztani. A temetőben nincs ivóvíz. A sportpályánál nincs WC.
Surányi úr elfoglalja az egész területet. Szerettem volna ezt a szemébe mondani, de nem jött
el. A középső buszmegállóban nem lehetne kátyúzni, nagyon rossz ott a buszöböl. Puskás
András képviselő úr lemondott a tiszteletdíjáról, hogy kikátyúzzák a Petőfi utat, de Csónak
útig már nem jutottak el. A Csónak úti buszmegálló elég rossz állapotban van, nem tudja az
ember, hogy mikor esik a fejére valami. A közvilágításba belógó ágaknak csak a tetejét
szedték le, a többit nem. Amikor kijönnek a közmunkások Csónak útra füvet vágni, az én
házam előtt nem vágják le, csak ott, ahol megfizetik őket. Amikor a bányatelepen újították fel
az orvosi rendelőt a bagólyukiak panaszkodtak, hogy ki kell jönniük Egercsehibe. Most pedig
nekünk kell kimenni a telepre? Hiányolom, hogy nincs Egercseiben fogorvos. Az orvosi
rendelőnél megcsinálták az akadálymentes feljárót, de kinek? Németh Tamásnak, mert ő jár
egyedül olyan kocsival. Az ABC áruháznál miért nincs felhajtó? A meddőhányót annak idején
beültették facsemetével, most pedig kivágták. Felelős persze nincs. A hivatal miért nem intézi
el, hogy csak olyanok áruljanak fát, akiknek van papírjuk? Honnan vegyünk tüzelőt? Nem
mindenkinek futja gázra. Miért nem alkalmazunk arra embereket, akik vágják a fát a
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lakosságnak? A tulajdonosok nem kaszálják a földjeiket. Korábban ki voltak adva a földek,
most pedig sehol nincs semmi.
Tóth Andrásné polgármester: A lakossági hulladékszállítást nem mi döntjük el. Van egy
rendelet, ami alapján július 16-ával minden olyan lerakót be kell zárni, ami nem az uniós
előírásoknak megfelelően működik. Egercsehiben is rekultiválva lesz a szeméttelep. Mi
december 31. után is hordtunk oda szemetet, pedig nem lehetett volna, és fel is szólítottak,
hogy ha ezt nem szüntetjük meg 500.000 Ft/nap bírsággal sújtják a települést. A lerakók
megszüntetésével központi lerakókat létesítenek, új szolgáltatóval. Ez jó dolog lesz – igaz
drágább lesz a szállítás - mert lesz lomtalanítás, szelektív hulladékgyűjtés. Ez ellen mi nem
tudunk mit tenni, mert ezt valahol ránk kényszerítették. Én már előre rettegek attól, hogy
milyen lesz majd Egercsehi környéke. Az egy nagy probléma lesz nekünk, hogy hogy fogjuk
összegyűjteni az eldobált szemetet. A kutyák miatt gyepmesterrel már felvettük a kapcsolatot,
volt is már kint. Bejelentés alapján jön ki, ehhez viszont meg kellene figyelni, hogy hol
vannak a kutyák. Az önkormányzat a Beniczky úrnak már küldött ki felszólítást. Erre az volt a
reakciója, hogy megkérdezte ki volt az a bátor, aki be merte jelenteni. Állítja, hogy nem jön ki
a kutya. Én mondtam neki, hogy még kerítés sincs a kastély körül, és a kutyákat zárt helyen
kellene tartani. Az önkormányzat kocsija nem áll, jelenleg is üzemképes állapotban van. De a
gépkocsit nem csak személy szállításra használjuk, hanem anyagot is szállítunk vele. Sajnos
nincs az önkormányzatnak más szállító járműve. A holnapi napon például az óvodásokat
szállítja, de az iskolásokat is szokta vinni. A karbantartó vezeti a gépkocsit, oda megy ahová
kell, megpróbáljuk gazdaságosan kihasználni. Elég gondot fordítok rá. Mi nem tudjuk a
halottakat szállítani. Ehhez komoly előírások vannak, vállalkozók végzik ezt a tevékenységet.
A temetőbe az ivóvíz kivezetésének a lehetőségét már néztük. Olyan magasan van a temető,
hogy ahol ki lehetne esetleg vinni a vizet, az csökkentené a lakossági víznyomást. Próbálunk
rá megoldást találni, de egyenlőre ezt találtuk. Talán lehet rá pályázni, de ehhez a Vízművel
kell összefogni. Már a plébános úrral is tárgyaltunk, hogy a plébánia udvarán keresztül ki
lehetne vinni a vizet a temetőbe, de ezt a Vízmű nem engedélyezte. A közmunkások
folyamatosan lesznek behívva, több kör is lesz. Minden behívott embernek kötelező orvosi
alkalmassági vizsgálaton is részt venni. Az embereknek nem csak munkát kell adni, hanem
fizetést is, amit az önkormányzatnak kell biztosítani. Ehhez az állam nem ad pénzt. A
sportegyesületnek volt egy megbeszélése, ahol felmerült a WC problémája a sportpályánál.
Megpróbáljuk megoldani. Ha sikerülne a sportöltözős pályázat, akkor ez is meg lenne oldva.
A középső buszmegállónál is be van tervezve a kátyúzás. A közmunkások foglalkoztatásánál
egy munkavezetőt alkalmazunk, Gál István képviselő urat, aki 4 órában irányítja az
embereket, de ténylegesen nem 4 órát dolgozik, igyekszik 6 órában a munkásokkal lenni. A
faluban ugyan ezt a feladatot Ficzere Gábor képviselő úr végzi, aki ezért nem kap semmi
plusz juttatást. A Petőfi út kátyúzását az önkormányzat fizette ki, ez 60.000 Ft volt, plusz
12.000 Ft volt a fuvar. A buszmegállóhoz padokat helyezünk ki, hogy egy kicsit jobban
nézzen ki a környezet. A fák metszése az ÉMÁSZ feladata. Az orvosi rendelőbe június 1-ig
kell kijárni, utána rendelni fog a faluban az orvos. A fogorvos elment más településre, mi
folyamatosan pályáztatjuk az állást. A háziorvost nem űzte el senki, a képviselő-testület
döntött úgy, hogy felbontja vele a szerződést. A MEP és az ÁNTSZ sem tudott a doktor úrral
mit kezdeni, ránk hagyták a döntést, ezért döntött így a képviselő-testület. Varga doktor úr
elvállalta a helyettesítést. Közben a képviselő-testület választott egy háziorvost, dr. Lipkovics
Juditot, de ő az utolsó pillanatban úgy döntött, hogy máshol vállal állást. Ezért alakult ki a
mostani helyzet. Az üzletek kötelessége biztosítani a mozgáskorlátozottaknak a bejutást. A
fakivágások ellen a körzeti megbízott intézkedik, aki elég aktív, már egy pár embert elkapott.
Engem mélységesen felháborít, hogy Egercsehi külterületét felvásárolták nem Egercsehi
lakosok. Nem tudom, hogy ki írja alá nekik a földalapú támogatás igénybevételéhez a papírt,
de azt tudom, hogy ez a támogatás két évente jár, és pont két évente van felégetve a határ.
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Sütő Albinné lakos: Van egy nagy gödör az út mellett. Nyáron lehet látni, de télen, ha esik rá
a hó, akkor nem. Ebből még baleset is lehet. A Széchenyi útra villany kellene, mert elég sötét
az a rész.
Tóth Andrásné polgármester: Új lámpatest felszerelésére igénylést kell benyújtani az
ÉMÁSZ-hoz.
Bartha Attila lakos: A falu a normatívából 10 millió Ft-ot kap, az éves kiadás pedig 3 millió
Ft. Ebből nem lehetne valamennyit visszaadni a faluba? Elég lenne a fele is. A polgárőrségről
még nem esett szó.
Tóth Andrásné polgármester: A polgárőrségről az egyesület parancsnoka tudna szólni. A
polgárőrségben Gál István és Puskás András képviselők vannak benne a testületből.
Szombaton lesz a közgyűlés, amelyen elhangzik majd az egyesület beszámolója. Időnként
azért adunk vissza egy kis pénzt a falunak, mert bizonyos dolgokat megpróbálunk
megcsinálni. Most az orvosi rendelő kerítését próbáljuk meg kijavítani. Hallottam, hogy a
rendelő kerítését a fonyódligeti nyaralómba vittem le. Erről szó sincs, a kerítés egyszerűen le
lett szerelve, mert le lesz festve. Ezeket a dolgokat csak apránként tudjuk megcsinálni.
Jelenleg az oktatásra kell nagyon koncentrálni, hogy az iskolának ne kelljen Bélapátfalvához
csatlakoznia. Ez a fő cél, erre kell koncentrálni. Apránként tudnunk csak fejleszteni.
Bartha Attila lakos: Az összes bevétel a bányatelepre megy, ide pedig a normatívának csak a
10 %-a jön.
Tóth Andrásné polgármester: Borzasztó ez a megosztottság. Itt egy településről van szó.
Ökrös Imre lakos: A háziorvos szerződését egyöntetűen fogadta el a képviselő-testület.
Szomorú, hogy azok a képviselők nincsenek itt, akik a szavazáskor az ember nyakába varrták
magukat. A beszámolóból kiderült, hogy nincs is veszélyben a falu, mert oda kell tenni a
pénzt, ahol szükség van rá. Tisztelet a kivételnek, a képviselők közül sokan nincsenek ott a
rendezvényeken. Viszont mindenre találnak kifogást, hogy mit nem így kellene csinálni. Az
önkormányzat is próbál segíteni a településnek. Vannak beadva pályázatok, a bányász baráti
kör is adott be egyet. Ez nem a mi érdemünk, hanem a településé. Jó lenne, hogy ha a faluban
egy nap délelőtt, és egy nap délután lenne rendelés. Elhangzott, hogy az önkormányzat fizesse
meg a buszjegyet a bányatelepi orvosi rendelőbe. Ez halva született ötlet. Elhangzott az is,
hogy a rendelőt meg kell szüntetni, és lakóházat kell belőle csinálni. Ezt nem lehet
megcsinálni. A kultúrházból sem lehet lakóházat csinálni. A rendezvényeket valahol meg kell
tartani. A kutyák nem csak a helybelieké, mert van, aki útközben kiteszi a megunt kutyáját a
kocsiból. Már rég óta téma a patakmeder kitisztítása. Szerencsére egy pár éve nem volt
komoly eső, de erre is kell gondot fordítani. Lehet, hogy holnap kimegyek a bányatelepre a
falugyűlésre, hogy azok a képviselők, akik ma nincsenek ott hátha oda elmennek.
Amennyiben nem akarják ellátni a feladatukat, akkor álljanak fel. Ha nem a közösséget
akarják szolgálni, akkor ne legyenek ott. Nem akarják egyes képviselők a költségvetést
elfogadni, és ezt minden indok nélkül teszik. Azért választották meg őket, hogy képviseljék a
lakosság érdekeit. Ne kerüljünk olyan helyzetbe, hogy nincs költségvetése a településnek.
Sütő Albinné lakos: Nem lehet azt megcsinálni, hogy azoknak a képviselőknek, akik
nincsenek itt megvonják a tiszteletdíjukat? Hátráltatják a munkát, az egész hivatalt
hátráltatják. Milyen csúfok vagyunk, hogy a mikrotérségből kiváltak a települések. Azért van
ez így, mert Dorkó Ottóné képviselő asszony fiát nem választották meg polgármesternek.
Megkérek mindenkit, aki most itt van, hogy Dorkó Ottónéra ne szavazzanak a választáskor.
Én még a lakásomba sem engedem be. Megpróbálunk leválni, ha ők idekerülnek a képviselőtestületbe. Az Egercsehi általános iskolának nagyon jó híre volt régen, de most már nincs. El
kellene számolni a korábbi testületnek a pénzekkel. Az óvoda át sem lett adva, amikor Dorkó
Ottóné elment nyugdíjba. El kell számoltatni.
Tompos Miklós lakos: Dorkó Ottónét, Surányi Lászlót és Argyelánné Józsa Györgyit nem
kellett volna beengedni a faluba.
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Tóth Andrásné polgármester: A képviselőket a lakosság választja. A tiszteletdíj felvételét a
törvény szabályozza. Kell egy előterjesztés a képviselő-testület elé, hogy ha valaki nem jár az
ülésekre, akkor megvonják tőle a tiszteletdíjat.
Sütő Albinné lakos: Így van. Párszor hiányozhat valaki az ülésről, de készakarva ne tegyen
ilyet. Nehogy már ők dirigáljanak, közben ki tudja honnan kerültek ide. El kellene számoltatni
a korábbi vezetőt.
Tóth Andrásné polgármester: 2002-ben amikor polgármester lettem volt egy ilyen
elképzelésem, de amikor megtudtam, hogy ez mennyibe kerül letettem róla, inkább a
településre fordítottuk. Pedig mindig csak azt hallom, hogy itt semmi nincs. Volt aki úgy jött
ide, hogy azt hitte egy lepusztult kolóniát talál, és helyette egy fejlődő települést talált. Látják,
hogy csak szépül, csak alakul. Én ezt belülről magunknak könyvelem el, mert kívülről azért
kapom, kapjuk. Hoztam egy papírt, hogy 1990-2002 között az önkormányzati jegyzőkönyvek
alapján mi lett eladva, aminek én nem látom a látszatát. El lett adva az ÖNO, szolgálati lakás,
gyógyszertár, zöldséges, a szálló, a nagyiroda, részvények (ÉMÁSZ, TIGÁZ), építési telkek,
útfelújításra visszaadott pénz, faluban a szolgálati lakás, vízmű vagyon, amivel kiváltunk a
Zrt.-ből. Volt egy 3 csoportos óvodánk, volt egy ideiglenes óvodánk, az új óvodát pedig mi
fejeztük be, és 10 millió Ft-tal többe került, amiről nincs képviselő-testület határozat. 2002ben 21,5 millió Ft-os hitellel vettem át az önkormányzatot. Ennek ellenére megpróbáltunk
talpon maradni. Ezért lehet szórakozni azon, hogy nem fejlődik a település. Ezt a listát én a
2006-os választásra készítettem el, mert hallottam, hogy Szabó István itt hagyott az
önkormányzatnál 11 millió Ft-ot. Ezt már kérdeztem az akkori gazdálkodótól is, hogy hol
van. Kaptam azért is nagyon sokat, hogy földet vásároltunk. Ez a későbbiekben még jó lehet
akár a közmunkaprogramban is. Most azok a lakosok támadnak, akik a korábbi dolgokban
részt vettek. Próbálunk talpon maradni, de nehéz. Csődeljárásból még egy település sem jött
ki rosszul, de ettől még nem zavarják el a polgármestert és a képviselő-testületet. De a
fonyódligeti üdülőt nagyon féltem. Nem kell a képviselőknek hajbókolni, de a településért
kell dolgozni.
Boza Zsolt lakos: Amióta Varga doktor látja el az orvosi praxist, az ezerszer jobban
működik. Nem a temetőgondnokon kell spórolni, hanem a távolmaradó képviselők
tiszteletdíján. Nem lehet mindent közmunkásokkal elvégeztetni. Volt arról szó a képviselőtestületi ülésen, hogy be kell zárni az orvosi rendelőt, a kultúrházat. A temetőt csak azért nem
akarják bezárni, mert azt nem lehet kivinni a bányatelepre.
Tóth Andrásné polgármester: A temetőgondnoksághoz iskolai végzettség kell. A temető
teljes ellenőrzés alatt áll, 3 képviselő fogja ellenőrizni.
Gál István képviselő: Köszöntöm a falugyűlés résztvevőit. A polgárőrség munkájáról
szeretném tájékoztatni önöket. 2007-ben alakult meg a polgárőrség. Komoly dolgok történtek
akkor a településen, épületeket törtek fel, stb. Akkor határoztuk el, hogy meg kellene alakítani
a polgárőrséget. 2008. január 8-án lett az egyesület bejegyezve a cégbíróságon. Minden olyan
dolgot elvégeztünk az egyesület körül, hogy törvényesen működjön. Az egyesület 26 fővel
alakult meg. Ezt a tevékenységet a tagok ingyen és bérmentve végzik, sőt fizetnek, mert havi
100 Ft tagdíjat kell mindenkinek fizetnie, és a szolgálatok alatt saját gépkocsival járőröznek.
Az emberek párba vannak beosztva, általában egy gépjármű mindig szolgálatban van. Éjszaka
járőröznek inkább a tagok. Rendezvények felügyeletében is részt veszünk. A falunapon kellett
először komolyabban fellépni, a polgármester asszonynak is köszönhető, hogy nem lett
komolyabb probléma a rendezvényen. Felszeretném hívni az idősebbek figyelmét a házalókra,
akik bejárnak az emberek lakásába, és kirabolják őket. Kérem, hogy ne higgyenek ezeknek az
embereknek, mert megszabadítják a javaiktól a hiszékenyeket. Örömmel vettem azt, hogy
Egercsehi faluból is jelentkeztek polgárőrnek, jelenleg 6 fő van innen. Itt is történt már a
temetőnél gépkocsi feltörés. Ezért minden temetésen kint vannak a polgárőrök. Volt egy
helyiségünk a bányász szakszervezet épületében, de az új vezetőséggel nem tudtunk
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megegyezni a használatáról, ezért ki kellett költöznünk. Most alakítunk ki egy új helyiséget.
Aki szeretne belépni az egyesületbe, azt nagyon szívesen fogadjuk, kortól és nemtől
függetlenül. Egy kisebb vizsgát kell letenni, és utána bárki lehet polgárőr. Van egy
számlaszáma az egyesületnek, amire várnánk a támogatást. Vettünk 3 táblát, amit kiteszünk a
település elejére, elemlámpákat, mellényeket, ez összesen 150.000 Ft-ba került. Kérem, hogy
segítsék a munkánkat, és nagyon szívesen fogadunk mindenkit.
Tóth Andrásné polgármester: Köszönöm a lakosság részvételét, és kívánok mindenkinek jó
egészséget.
Kmf.

Tóth Andrásné
polgármester

Barcsainé dr. Érsek Rita
körjegyző

Hajdu Erika
jegyzőkönyvvezető

