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Jelen vannak:            Tóth Andrásné polgármester
Grósz Ilona alpolgármester
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Távol van: Liktorné Vargyas Marianna képviselő

Jelen van tanácskozási joggal: Barcsainé Dr. Érsek Rita körjegyző

Tóth Andrásné polgármester: Köszönti a falugyűlésen megjelenteket. A téma hasonló az
előző falugyűléshez, beszámoló a 2008. évi gazdálkodásról. Ismerteti a beszámolót. Kérem a
véleményeket, és kérem, hogy mindenkit hallgassunk meg. Amire nem tudunk válaszolni, arra
15 napon belül írásban válaszolunk.
Zimmermann András lakos: Köszöntöm önöket. Nem olyan régen egy pletykát hallottam,
hogy Szabó István idejéből 27 millió Ft adósság maradt a településen. Van egy patakunk, van
egy sportöltözőnk. Nincs WC a sportpályán. A kultúrház udvara hogy néz ki? Folyik onnan a
szennyvíz. A járdán nem lehet végigmenni, mert a kocsik a vizet felcsapják az emberre. A
kábel TV-re ötszörös díjat kell fizetni, mint eddig. Arról volt szó, hogy megmaradnak a
csatornák. Az ATV csatornát kivették a műsortárból, sokan gondolkodnak rajta, hogy
lemondják. Az orvosi rendelőt sokan dicsérték, de az a rámpa hogy néz ki?  Az újságcikkekről
is sok mindent mondanak. Elég baj az, hogy azoknak a képviselőknek, akiket
megválasztottunk  azt  mondják,  hogy  be  se  tegyék  a  lábukat  a  faluba.  Az  önkormányzatnak
van egy gépkocsija, az embereket lehetne vele szállítani. Soha semmire nincs pénz. Szeretném
tudni, hogy hová megy el a pénz? Ilyen esetben válságra hivatkozni nem lehet. Olyan pletykát
hallottam, hogy 386.500 Ft a polgármester fizetése, 77.300 Ft havi költségtérítést kap, 72.000
Ft ruhapénzt is felvesz. Az alpolgármester tiszteletdíja 50.250 Ft, a képviselőké pedig 36.800
Ft. Ha ezt beszorozzuk 12-vel, az egy jelentős összeget tesz ki.
Cselényi Istvánné lakos: Beszélt a polgármester asszony sok mindenről, de a
közbiztonságról nem. Nem tudom, hogy a településen van-e körzeti megbízott? Ha van is, én
nem látom hónapok óta.
Fischer Attiláné lakos: A 2009-es költségvetéshez szeretnék szólni. Beszéltem már többször
a polgármester asszonnyal, hogy van egy per, amit megnyertünk. Van egy jogerős bírósági
végzés. Ezt a pert másodfokon megnyertük. Öt év után nekünk ez a pénz jogosan jár. Ezt az
ügyet öt tárgyalás után le lehetett volna zárni. Az én férjemet húzgálták, nem kellett volna
kipellengérezni, hogy milyen betegsége van. Most már tényleg van többféle betegsége. Csak a
combnyaktörésre kellett volna helyezni a hangsúlyt, nem a többi betegségére. Ez a költség is a
2009. évi költségvetést terheli.
Ökrös Imre lakos: Köszöntöm a képviselő-testületet, kiváltképp a képviselőket, akik itt szép
számmal megjelentek. Tegnap a faluban többen bizonyos kérdésekre magkapták volna a
választ. Zimmermann András kérdésére válaszolva, amikor zajlott az orvosi rendelő felújítása
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be kellett járni a faluba, ez nem tetszett sok embernek. Lesz új háziorvos is. A faluban heti két
rendelést szeretnénk. Említették a képviselők, hogy a faluban be kellene zárni az orvosi
rendelőt. Nekem semmi bajom a képviselőkkel, csak az álláspontjukkal van gondom. Én nem
vagyok tősgyökeres falusi, csak ott építkeztem. Van olyan idős ember a faluban, aki két bottal
jár, és nem tud fellépni a buszra, ha a telepi orvosi rendelőbe szállítanák a betegeket. Nem kell
bezárni a rendelőt. A faluban a kultúrházat valamikor társadalmi munkával építették.
Elhangzott, hogy mennyi fejkvóta jut a falura, ebből közel 7 millió Ft marad, amit a
bányatelep használ fel. Ficzere Gábor és a felesége ellátja rendesen a feladatát. Elhanzott az
is, hogy közmunkások látnák el a temetőgondnokságot, pedig ennek a munkának az
elvégzéséhez iskolát kellett elvégezni. Holnap megint képviselő-testületi ülés lesz, ahol el
kellene fogadni bizonyos dolgokat. Ellenőröket hívunk ki, ami 120.000 Ft-ba kerül az
önkormányzatnak. Most a ravatalozót akarják ellenőriztetni. Ezek az emberek ezeket a
pénzeket saját pénzükből fizessék ki. Ha a képviselők nem mennek el az ülésekre, akkor hogy
akarnak érdemi döntéseket hozni?
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Szeretnék válaszolni Ökrös Imrének. Én azért nem
mentem be a faluba a falugyűlésre, mert ki lettem onnan tiltva. Ellaposodott ez a falugyűlés a
képviselők szapulása miatt. Nem mi osztjuk meg ezt a települést, hanem a polgármester
asszony. Ezt a 10 millió Ft-os normatívát, ami ki lett számolva az iskolára és az utakra kellene
fordítani. Itt nincs ilyen. Amikor a javaslatokat tesszük nem azt nézzük, hogy az a személy a
faluban lakik-e. Itt személyeskedés van. Ha közcélú munkás végezné a feladatot a temetőben,
akkor kevesebb pénz menne el. Ne kótyavetyéljük el a pénzt. Nem tudom, hogy ki
tájékoztatja Imre bácsit, mert eléggé félre lett tájékoztatva. A pályázatokban a képviselők
szavazata is benne van. Mi leellenőrizünk mindent, mert mi így dolgozunk. El lett zavarva
valaki? Be lett zárva valami? Térjünk át a falu dolgára. Miért kell nekem, mint egy bólogató
kutya mindenre rábólintanom?
Marton Imre lakos: Amikor döntenek a képviselők, akkor a legfontosabb kérdésekben
döntenek. Egyes képviselők felvették a tiszteletdíjukat? Elvállaltak egy feladatot. Tudom,
hogy vannak rossz döntések, és a sok rossz közül kell kiválasztani a jót. Azzal nem értek
egyet, aki ezért a tevékenységért tiszteletdíjat vesz fel.
Dobó Sándor lakos: A közökben a víz megáll, mert rossz az út. Az autók úgy parkolnak,
hogy nem lehet mellettük eljárni. Voltam ezért bent a hivatalban, voltak is kint, de nem sok
minden történt. Két kocsi nem fér el egymás mellett úgy parkolnak le. Valamit próbáljanak
már tenni, mert térdig ér a víz a közökben.
Tóth Andrásné polgármester: Zimmermann András az összeget pletykaszinten tudja, mert
21,5 millió Ft tartozás maradt Szabó István után az önkormányzatnál. Ebből 15 millió Ft
hosszúlejáratú hitel, 3 millió Ft folyószámlahitel, és 3,5 millió Ft-os kifizetetlen számlával
vettem át 2002-ben a hivatalt. 2002-ben többen kifogásolták rajtam, hogy nem végeztettem el
az önkormányzat teljes pénzügyi átvilágítását, de ez több millió Ft lett volna. 2006-ban
kigyűjtöttem, hogy mi minden lett eladva ettől az önkormányzattól. Akkor nem került rá sor,
de most majd fog. 1990. és 2002. között az önkormányzat vagyona ki lett árusítva. El lett
adva az ÖNO, szolgálati lakás, gyógyszertár, zöldséges, a szálló, a nagyiroda, részvények
(ÉMÁSZ, TIGÁZ), építési telkek, útfelújításra átadott pénz – amiből nem újult fel egy út sem
a faluban a szolgálati lakás, vízmű részvények, BÁÉP műhely, stb. Ez mind meglátszik a
településen. Én ezeket most felsoroltam. Azért is soroltam fel, mert ezt is megkaptam már,
hogy nem foglalkoztam ezzel. Eddig előre néztem, de most már olyan nyomással próbálnak
meg rám kényszeríteni dolgokat, ami már dühíti az embert, mert minden erővel megpróbálnak
eltávolítani. Bármit csinálnak a kollégák, a képviselők. A vízmű részvényeket ingyen átadták
a megyei önkormányzatnak, ezzel kiléptünk a Zrt.-ből, ezért ilyen drága a víz. Egercsehinek
volt egy 3 csoportos óvodája, egy ideiglenes óvodája, és most semmi nincs. Jelenleg van egy
óvodánk, ami ugyan úgy salétromosodik. Ezek amiket most elmondtam le vannak írva,



4

bizonyíthatók. Két ciklus le lett terhelve önkormányzati hitellel, ami miatt nem tudunk
pályázni az önhibáján kívüli önkormányzatok támogatására. Két ciklus alatt jelzáloggal terhelt
több önkormányzati ingatlan. Én nem szóltam egy szót sem eddig a korábbi dolgokról. Amit
mondok nem pletyka szinten mondom, ezek jegyzőkönyvekből lettek kigyűjtve. Sérti az
ember önbecsülését, hogy olyanokat vágnak a fejéhez, ami nem igaz. Kaptam azért is
rengeteget, hogy az önkormányzat földet vásárolt. A földvásárlás nem egy nagy probléma. A
földre erdőt lehet telepíteni, ami a közmunkásoknak munkalehetőséget biztosítana az
erdészeten keresztül. Ezzel sem állítok valótlan dolgot. A közmunkaprogramban kötelező
közfoglalkoztatási tervet készíteni, amiben le kell írni, hogy a közmunkások milyen
tevékenységet fognak folytatni. Gál István képviselő úr 4 órában a közmunkások vezetője. Ő
elég agilis, jó szervező, az emberek hallgatnak rá, megfelelő módon halad a
közmunkaprogram. A pályázatokat nem azért adjuk be, mert van pénz az önerőre, hanem
azért, mert úgysem fog mindegyik nyerni, de ha nem pályázunk esélyünk sincs. Úgyis csak
azokat a pályázatokat vállaljuk be, amit ki tudunk fizetni. Az utak felújítására kiírt pályázat
sajnos 50 %-os támogatottságú, erre a jelenlegi lehetőségek mellett nem tudunk pályázni. A
gazos portákat érzékeljük, mennek is ki a felszólítások az ingatlantulajdonosoknak. A járdák
rosszak, ezt mi is tudjuk, ezért készül felmérés, hogy mennyibe kerülne a felújításuk. Most is
össze van törve egy szakasz az Egri úton, a pékségbe lisztet szállító kocsi tette tönkre. Ezek az
apró felújítások több millió Ft-ra jönnek ki. Sajnos a közmunkaprogram egy hónapot csúszott.
Ha időben elkezdődtek volna a tavaszi munkák, akkor nem lenne ilyen késlekedés a
fűnyírással sem. A kutyákkal is sok probléma van, az önkormányzat már gyepmestert is hívott
ki, a gazdák is folyamatosan fel vannak szólítva, hogy tartsák zárt helyen a kutyáikat. Sajnos
sok kutyát kidobnak, és vannak olyan gazdák, akik az utcán tartják a kutyákat. Az
önkormányzat gépkocsiját a karbantartó vezeti, akinek nem csak ez a dolga, ő a fűtő is az
intézményeknél. Ki kellene számolni, hogy mennyi lenne a betegek szállítása a rendelőbe,
mert nem biztos, hogy olcsóbb, mint ha az ápolónő menne ki. A kábel TV 13 településnek a
problémája, mert a szolgáltató nem ezt ígérte, a kistérség nem erre szerződött. Azt ígérték,
hogy minden településen lesz helyi TV, amin a helyi híreket, képviselő-testületi üléseket lehet
nézni. Erre egy lehetőség van, fel kell venni DVD-re, és el kell küldeni Bélapátfalvára, de azt
mind a 13 település látja. Már többször kérte Bélapátfalva, hogy a települések küldjenek
anyagot. Az orvosi rendelő előtti rámpa azért ilyen, mert ez előírás. Az ilyen
akadálymentesítések kivitelezéséhez rehabilitációs szakmérnök véleményét kell kikérni. A
hivatal előtt sokkal kisebb a lépcső, ott azért lehetett más megoldást alkalmazni. Ezt nem mi
találjuk ki, erre engedélyes tervdokumentáció van. Láttuk mi is, hogy milyen lesz, de
egyszerűen nem volt rá más megoldás. Nem direkt csináltuk, nekem is jobban tetszik a hivatal
előtti rámpa. A buszmegálló nagyon szép lett. Itt járt a településen a Bányászati Hivatal
elnöke, aki azt mondta, hogy több volt bányász településen járt, és örül neki, hogy Egercsehi
nem egy lepusztult kolónia lett. Tudja, hogy kevés pénz van, de tetszik neki a fejlődés. Az
nem pletyka, hogy a polgármester bére, juttatásai, a képviselők tiszteletdíja nyilvános. Igen,
ennyi a bruttó fizetésem, ennyi a költségtérítésem, és ennyi a ruházati térítésem is. Ezt a
törvény biztosítja minden polgármesternek. Én a saját kocsimat használom mindenhová. Azt
nem kérdezi senki, hogy a bruttó fizetésemből mennyi az, amit kézhez kapok, mert az
203.000 Ft, és ebből a pénzből rengeteg mindent támogatok, de ezt nem szoktam felemlíteni
sehol. Én nem szoktam szabadságon lenni, az év legnagyobb részét a hivatalban töltöm. Igen,
ennyi a fizetésem. Az alpolgármester asszony tiszteletdíja is ennyi, ő a tiszteletdíjának az 1/3-
át veszi fel, mert 165.000 Ft illetné meg a törvény szerint. Úgy gondolom ez méltányolandó.
A képviselők tiszteletdíja 2 éve nem változott. Az is igaz, hogy felveszi minden képviselő a
tiszteletdíját.
Marton Imre lakos: Akkor is felvették a tiszteletdíjat, amikor nem végezték el a
munkájukat?
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Tóth Andrásné polgármester: Igen. A körzeti megbízott Kovács Csaba.
Cselényi Istvánné lakos: Nem a nevére vagyok kíváncsi. Állandóan zárni kell a kaput.
Tóth Andrásné polgármester: Ez már régóta probléma. Megjelentek a településen olyan
személyek, akiknek nem kellene. Bemennek a házakba, és sajnos kirabolják az idős
embereket. Amióta a polgárőrség megalakult azóta figyelemmel vannak kísérve ezek a
házalók, úgy gondolom ez is nagy segítség.
Cselényi Istvánné lakos: De nem lehet látni a rendőrt. A polgárőrséget lehet látni a
településen.
Tóth Andrásné polgármester: Fischer Attiláék jogerős pert nyertek, de a perben többen
vagyunk egyetemleges felelősök. Egy cég végezte a kivitelezést. A fővállalkozót a bíróság
kiejtette a perből, az alvállalkozó pedig felszámolás alatt áll. Van még egy cég a
kivitelezésben, amelyik a saját vagyonával felel az okozott kárért. Többször lett szólva a
kivitelezőnek, hogy menjen ki Fischerékhez, nézze meg a helyszínt. Mi nem akarjuk húzni a
kifizetést, de 1,5 millió Ft-ja nincs az önkormányzatnak. Ha lenne, akkor másra is el tudnánk
költeni. Azért nem fizetünk, mert nem tudunk, egy összegben nem tudjuk kifizetni.
Fischer Attiláné lakos: Ha a bíróság kimondja, hogy 15 napon belül ki kell fizetni, akkor az
mit jelent?
Tóth Andrásné polgármester: Kötelezettségvállalást, hogy ki kell fizetni a megítélt
összeget.
Fischer Attiláné lakos: Nem kellett volna 5 évig húzni a pert, ócsárolni a másikat. Ezért nem
mi vagyunk a hibásak. Ide-oda kellett mennünk e miatt a per miatt. Ezt a magyarázatot nem
fogadom el. Ha kell hetente telefonálok a hivatalba. Nem vagyunk már fiatalok. 5 év után
nem fogok tovább várni. Az sem érdekel, hogy ha az önkormányzatnál nem lesz bére a
dolgozóknak. Hívtam a hivatalt, és azt mondták, hogy megnézik, hogy bent van-e a
polgármester asszony. Már le is tagadtatja magát?
Tóth Andrásné polgármester: Nem szoktam magam letagadtatni, ügyfeleim voltak, ezért
mondta a kolléganő ezt.
Fischer Attiláné lakos: A nekem megítélt összeget vegyék el a polgármester asszony
béréből. Engem nem érdekel, hogy honnan lesz nekem kifizetve. Az önkormányzatra az nem
vonatkozik, hogy ha megkapnak egy büntetést, akkor azt azonnal be kell fizetni?
Tóth Andrásné polgármester: A képviselő-testület tudja az iskola vizesblokk problémáját,
800.000 Ft-ot tervezett be a költségvetésbe a felújításra. A nyári időszakban, amikor nincs
iskola akkor lehet ezt a problémát megoldani. Közmunkások segítségével meg tudjuk csinálni.
Az ÁNTSZ már nagyon régóta kifogásolja a vizesblokk állapotát. Viszont az is probléma ott,
hogy ha hozzányúlnak lehet, hogy szét fog esni az egész, mert már jártunk így, és sokkal
nagyobb felújításra volt szükség, mint az eredetileg tervezett.
Szabó Istvánné lakos: Tegnapi nap a faluban tartott falugyűlésen volt olyan képviselő,
akinek volt véleménye arról az időszakról, amit a polgármester asszony említett. Három
csoportos óvodából két csoportos lett, van olyan képviselő, aki megmondta, hogy elég lesz a
két csoport. Meg van nekünk az újságcikk, és a polgármester asszony is említette, hogy vajon
lesz-e az óvodában gyerek. Egyébként úgy lett építve az óvoda, hogy három csoport is elfér
benne. Lett hitel felvéve az óvodára, de most már kevesebb a törlesztő részlete, 3-4 millió Ft
lehet még belőle, ami nem terheli meg az önkormányzatot olyan nagyon. 300 millió Ft-os
költségvetésnél ez egy kis összeg. Életveszélyes volt az óvoda, fel kellett vinni az iskolába a
csoportokat. A polgármester asszony felsorolta, hogy mi minden lett eladva az
önkormányzattól. A képviselők itt vannak a mostani testületben is, akik akkor megszavazták
ezeket. Kiépült az ivóvízhálózat, az iskola fel lett újítva, óvoda lett építve, a falusi rendelő fel
lett újítva, be lett vezetve a gáz. Az óvoda leltár hová lett azt nem tudom, egy képviselő lett
ezzel megbízva. Nem értem, hogy a képviselők miért nem álltak fel, és mondták el ezeket.
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Akkor is a testületben voltak. Úgy érzem, hogy ez igazságtalan. Az ivóvíz, a szennyvíz
beruházás is akkor volt.
Tóth Andrásné polgármester: A közművesítés lakossági beruházás volt.
Szabó Istvánné lakos: Igen, 30.000 Ft-ot kellett a lakosoknak befizetni, de ténylegesen nem
ennyibe került a beruházás. Úgy lehet előre lépni, hogy az előzményeket is említik. Szomorú
vagyok, hogy a képviselők ezeket nem mondják el.
Dorkó Ottóné képviselő: Ha 2002-ben nem épül meg az óvoda, akkor most hová járnának a
gyerekek? Valóban át lett adva az egész óvoda vagyon.
Tóth Andrásné polgármester: Az óvoda fel lett volna újítva. Kár, hogy nem volt nálam
diktafon 2002. október 1-én, amikor Szabó István polgármester elmondta nekem, hogy miért
lett  életveszélyes  az  óvoda.  Miért  van  most  az  óvodában  63  gyerek?  Megszaporodtak  a
gyerekek a településen? 2002. augusztusában át lett adva az óvoda, ezután még több mint 1
millió Ft-ot költött rá az önkormányzat. Úgy gondolom ez is elég nagy probléma.
Cselényi Istvánné lakos: A fiaméktól azt a rozoga vonatot le kellett hozni. Be volt állítva az
udvarra. A gyerekek balesetet is szenvedhettek volna miatta.
Tóth Andrásné polgármester: Igen,  semmiféle  leltár  nincs  az  óvodai  eszközökről.  Én  már
ez ügyben küldtem levelet az igazgató asszonynak. A mai napig nem mutatták be a leltárt. Két
évvel a beruházás előtt vezették be a gázt az óvodába. Az eszközök sem voltak rosszak, hogy
ne kerülhettek volna vissza. Most is meg lehet nézni, hogy a bejáratnál már reped az óvoda.
30 fővel mennek a csoportok, van gyerek bőven az óvodában.
Cselényi Istvánné lakos: A gázt hogy vezethették be az életveszélyes óvodába?
Tóth Andrásné polgármester: Én 1985. óta dolgozom az önkormányzatnál, nekem újat itt
nem tud mondani senki. Köztisztviselőként nem szólhattam semmit, de most már úgy
gondolom elmondhatom ezeket.
Gál István képviselő: Az óvodával kapcsolatban részletek lettek kiragadva. A régi óvoda
épületére százezreket költöttek, mígnem életveszélyessé nyilvánították. Akkor arról kezdett el
vitatkozni a képviselő-testület, hogy hová mennek a gyerekek. Sok minden felmerült, sorra
vettük a lehetséges épületeket, míg a képviselők eldöntötték, hogy építsünk egy új óvodát. Így
az óvoda felkerült az iskolába 2 évre, ennyi idő alatt lehetett felépíteni az új óvodát. A
kivitelező is azt mondta, hogy ami nem kell az óvodában az ki lett hordva a szeméttelepre. A
vonat is akkor került fel Szőke Imréékhez.
Cselényi Istvánné lakos: Elloptak onnan mindent.
Gál István képviselő: Nem loptak el semmit sem.
Cselényi Istvánné lakos: Sok anyagot elloptak onnan.
Gál István képviselő: Onnan alig vittek el valamit a lakosok. 280 autóval vittek ki szemetet a
szeméttelepre. Azzal nyerte meg ez a kivitelező a pályázatot, hogy a bontást ő vállalta. Én
büszke vagyok arra, hogy megépült az óvoda. Mikor épült Egercsehiben új épület? Három
csoportos óvodára nem volt pénz. 2002-ben lett átadva, hiba van benne, de amiben lehet,
abban lesz is.
Dorkó Ottóné képviselő: Az óvoda felét, 21 millió Ft-ot pályázaton nyerte az önkormányzat.
2002-ben ez az egy óvoda épült a környéken.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Én is nagyon büszke vagyok rá. Nem értem, hogy a
polgármester asszony miért szapulja ezt. A Fischer perről mi nem tudunk semmit. Tájékozatni
kellett volna a képviselő-testületet erről. Az iskola vizesblokkja egy fájó pont nekem, én
minden évben szerettem volna erre a költségvetésből egy kis összeget fordítani. Látszik, hogy
miért van köztünk vita. Itt fontossági sorrend van. A rendelőt kellett inkább felújítani, és
ehhez kellett 2 millió Ft önrészt tenni.
Tóth Andrásné polgármester: A 2 millió Ft kifizetésével kapcsolatban a vállalkozóval meg
fogunk állapodni, és az alapján fogjuk kifizetni. A Fischer per még a másik képviselő-testület
ciklusa alatt indult el. Erről tájékoztatva lett a képviselő-testület. Azt nem tudtuk, hogy
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mennyi lesz a megítélt összeg, ezt most döntötte el a bíróság. Előre azt sem tudtuk, hogy mi
lesz a per kimenetele. Minden per addig megy, amíg a bíró úgy gondolja. Az ügyvéd úr még
folytatta volna.
Fischer Attiláné lakos: 2004-ben letelefonáltam a hivatalba, hogy milyen az udvarom. Azt
mondták, hogy helyre fogják állítani. Ötször telefonáltam, de a polgármester asszony ki sem
jött. Ha kijött volna a polgármester asszony, akkor lehet, hogy a kivitelező megcsinálja. Ez a
helyzet a polgármester asszony felelőssége is.
Tóth Andrásné polgármester: Mivel akkor oda jártam fodrászhoz láttam a helyzetet. Én a
Pongó József úrnak, a kivitelező alvállakozójának háromszor szóltam.
Fischer Attiláné lakos: De ő nem csinált semmit. Ha megmutatta volna neki a polgármester
asszony, akkor biztos megcsinálta volna.
Németh Tamásné lakos: A szemétszállításnál nem tartozhatnánk Bélapátfalvához? Ott csak
650 Ft-ot kell fizetni.
Tóth Andrásné polgármester: Ők hetente fizetnek ennyit. Azok, akik abban a társulásban
vannak 17.900 Ft-ot fizetnek egy évben. Most még nem tudjuk, hogy mennyit fogunk a
szemétszállításra fizetni, ha majd Pétervásárára fogják szállítani a szemetet. Az a társulás
Sajókazára szállítja a szemetet, mi azért nem oda csatlakoztunk, mert az már akkor is drágább
volt, mint az egri. Benne vagyunk a Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásban, akik majd
a szemétlerakót rekultiválják. A rekultiválás nagyon sokba kerülne az önkormányzatnak,
ebből Bélapátfalva kimarad, mert elmentek egy másik társulásba. Nem mondom, hogy nem
fogják  felemelni  a  szemétszállítási  díjat,  mert  a  legnagyobb  üzlet  a  szemét.  Félő,  hogy  a
környéket elfogják árasztani szeméttel. Eddig is lerakták itt-ott a szemetet, nem tudom, hogy
ezután mi lesz. Pétervására nem fogadja be csak azt a hulladékot, amit ő szállít. Amit az
emberek szétdobálnak, azt nekünk kell majd elszállítani. Most fogják majd a közbeszerzési
eljárásokat elindítani, amivel a szállítókat választják ki.
Pozsik Joachimné képviselő: Aki befizette egész évre egy összegben a kommunális adót az
visszakapja valamilyen formában?
Tóth Andrásné polgármester: Ez a képviselő-testület döntése lesz, mert valamennyi
kommunális adó a közterületek rendbetételére kell. Ha egy önkormányzat eltörli az
adóbevételeit, akkor nem tud pályázni a működésképtelen önkormányzatok támogatására. A
szemétszállításban matricás rendszert vezetnek be, és egyenlőre nem tudjuk, hogy mi lesz a
kommunális adóval. Lehet, hogy a jövő évtől valamilyen formában kompenzálva lesz, de
most biztos, hogy megmarad.
Cselényi Istvánné lakos: Mi van azokkal, akik egyáltalán nem fizetik?
Tóth Andrásné polgármester: Adók módjára lehet behajtani rajtuk. Pontosabban ha a
tartozás elér egy bizonyos összeget, akkor lehet adók módjára behajtani.
Rácz Sabine lakos: A hidat meg kellene vizsgálni, mert egy nehéz autó már nem tud átmenni
rajta. A Pataksor 24. számnál a patak feletti gázcső mellett a patakmeder köve már teljesen
szét van törve. Az intézeti gyerekek miért kapnak házat, és miért dobálják tele a patakot?
Betömik az árkot, a víz pedig már elég magas, egyszer ki fog önteni.
Tóth Andrásné polgármester: A híd építéséhez, megvizsgálásához hídépítő mérnök kell. Ha
egy helyen megcsinálják, akkor biztos, hogy a többi hidat is meg kell csinálni. Az intézeti
gyerekeknek az állam adja a lakást, otthonteremtési támogatás formájában.
Rácz Sabine lakos: Igen, de ha házat kap valaki, akkor annak az udvart is rendben kellene
tartania.
Tóth Andrásné polgármester: Igen, de soha nem tartózkodik itt. Ahol pedig meghaltak ott
az örökösöket kell felszólítani.
Zimmermann András lakos: A lomtalanítást úgy oldották meg, hogy a konténereket nem
vitték ki szeméttelepre.
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Tóth Andrásné polgármester: Igen, nem tudtak kimenni az autók. A környezetvédelmi
felügyelőség tavaly végzett egy felmérést, amely során megállapították az Egercsehi
lerakóban lévő szemét mennyiségét. Tavaly óta erre a lerakóra már nem lehet szemetet
kivinni, mert 500.000 Ft/nap bírságot rónak ki ránk, hogy ha egy autó is kimegy. A PEVIK
Kft. is ezért nem viszi ki a szemetet. Ez pont akkoriban történt, ezért nem mertük bevállalni,
mert ez nagyon sok pénz. Ezért volt ilyen felemás a lomtalanítás.
Dorkó Ottóné képviselő: Befejeződött a roma program. Erről miért nem hallottunk?
Németh Tamásné lakos: A ravatalozó felújításánál mi lehet fontosabb? Tiszta
személyeskedés, amit a képviselők csinálnak.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Nekem az élők a fontosak. A halottak másodlagosak.
Ki ellen személyeskedek?
Németh Tamásné lakos: Ki akarták rakni a nyugdíjas egyesületet is a művelődési házból.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Félre vannak tájékoztatva.
Németh Tamásné lakos: A képviselők a rendezvényekre sem járnak el.
Dorkó Ottóné képviselő: Nem is értesítenek minket a rendezvényekről.
Surányi László képviselő: Egy önkormányzati képviselőt meghívnak egy ilyen
rendezvényre.
Németh Tamásné lakos: A maga helyében hallgatnék. Potom áron megkapta a szállót.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ez a személyeskedés.
Németh Tamásné lakos: Kérem a lakosságot, hogy nagyon válogassa meg, hogy kire fog
szavazni. Argyelánné Józsa Györgyire szavaztam, de már nagyon bánom.
Tóth Andrásné polgármester: A roma program 41.470 eFt pályázati pénzből valósult meg.
Ha részletesen ismertetném az egész programot, az 1-2 órát venne igénybe. A Szociális és
Munkaügyi Minisztériumtól kaptunk a Csókosi telep felszámolására és a Bagólyuki volt
iskola épület felújítására pénzt. Vállaltuk 15 család lakhatásának a megoldását. A családokat
most pontosan nem sorolnám fel. Az Ózdról ide költöző két családnak Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyében Vaján és Pusztadoboson vettünk házat. Biztos emlékeznek még rá a lakosok,
amikor egy éjszaka alatt 30 ember jött ide Ózdról. Ez a két család bejelentkezett ide. Ezeknek
az embereknek a lakhatási gondjait kellett megoldani. A képviselők megnézhették az egész
pályázati, elszámolási anyagot, és a lakásokat. Minden lakásvásárlás el lett fogadva a
képviselő-testület által. Ezek a lakások 3 évig az önkormányzat tulajdonában maradnak,
utána, ha nem történik semmi gond, akkor száll a benne lakók tulajdonába. Ehhez a
programhoz egy 10,3 millió Ft-os képzési támogatás is kapcsolódott. Ennek keretében
tanfolyamokat szerveztünk, ahol motorfűrészes és parkgondozó képesítést lehetett szerezni.
15 fő parkgondozó és 16 fő motorfűrészes tanuló volt, akik a tanfolyam végeztével vizsgát
tettek. A tanfolyamok az embereknek nem került pénzébe, és álláskeresési támogatást is
kaptak erre az időre. További 5 fő épületkarbantartó végzettséget szerzett, ők Bagólyukban
végezték a volt iskola felújítását. Ezt az Országos Foglalkoztatási Alapítvány fizette. Ki kell
próbálni azt, hogy milyen ellenőrzés van egy ilyen program megvalósítása során. Hallottam
én is pletykát, hogy milyen pénzek lettek lenyúlva. Erre csak azt tudom mondani, hogy 25
millió Ft-ból próbáljon már meg valaki 15 házat venni. Itt nagyon szigorú ellenőrzések voltak.
1,5 millió Ft jutott egy lakásra, amiből nem nagyon lehet fürdőszobás lakást venni. Csak
olyan házakat tudtunk venni, amiben nincs fürdőszoba, és vállaltuk, hogy kialakítjuk. Minden
lakásvásárlásról hivatalos, ügyvéd által ellenjegyzett szerződés van. Ezeket a minisztériumba
is fel kellett küldeni. Röviden ennyit tudok mondani a roma programról. Aki bővebben
kíváncsi rá bejöhet az önkormányzathoz, szívesen tájékoztatom. Lényeg, hogy a
telepfelszámolás megtörtént, és nem kell attól tartani, hogy idegenek beköltöznek oda. A
közbiztonság javulását is elősegíti ez a program. Biztos nem mindenki ért egyet a
programmal, nekem is megvan róla a véleményem, de ez szükséges volt.
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Gál István képviselő: Visszatérnék még egy kicsit az óvodára. Elhangzott, hogy hogy
lehetett életveszélyes házba bevezetni a gázt. A gázt a településen 1994-ben vezették, és
1999-ben lett életveszélyes az óvoda. A polgárőrségről szólnék még egy pár szót. 2007-ben
előállt egy helyzet a településen, hogy nem volt körzeti megbízottunk, mert nyugdíjba ment.
Akkor volt az, hogy hol ide, hol oda tartoztunk, de a helyzet nem volt megoldva. Ekkor
határoztuk el, hogy megalakítjuk a polgárőrséget. El is kezdtünk tájékozódni a környező
településeken, hogy hogy is működik ez. Egercsehiben 2008. áprilisától működik a
polgárőrség. Kaptunk egy helyiséget a Bányász Szakszervezetben. Ezt a tevékenységet mi
ellenszolgáltatás nélkül végezzük, és havi 100 Ft/hó tagdíjat fizetnek a tagok. A szolgálatba
mindig két fő van beosztva, úgy, hogy egy fő gépkocsival rendelkező legyen belőle. Az
üzemanyagot az állja, akié a kocsi. A beosztást és a szolgálati időt mindenki maga dönti el,
attól függően, hogy kinek mennyi ideje van. Július 1-től van körzeti megbízott a településen,
akivel én már sokszor voltam járőrözni. A szolgálat úgy működik, hogy a 107-es rendőrségi
számra be kell jelenteni, ha valaki szolgáltba lépett, és van egy könyv, amibe be kell írni,
hogy történt-e valamilyen esemény. Részt vettünk rendezvényeken, focimeccseken,
társadalmi munkában. Részt vettünk a falunap biztosításában is, és itt találkoztunk először egy
éles helyzettel. A rendezvényen idegenek megpróbálták átvenni a hatalmat, és a polgármester
asszonynak is köszönhető, hogy nem történt komoly probléma. Szeretném felhívni a lakosság
figyelmét a besurranó tolvajokra, akik az idősekhez próbálnak bemenni. A faluban is
elmondtam, hogy figyeljenek oda erre, és ne hagyják, hogy a bizalmukba férkőzzenek.
Tanácsként azt tudom mondani, hogy ha hosszabb időre elutaznak, akkor bízzák rá a lakást a
szomszédra, ha lehet. Ha autóval vannak a tolvajok, akkor a rendszámot és a kocsi színét,
típusát kellene leírni, és szóljanak a rendőrnek és a polgárőrségnek. Kérésem is lenne a
lakosság felé, hogy aki tud az csatlakozzon hozzánk, mindenkit szívesen fogadunk. Egy
feltétel van, megbízhatónak kell lenni, és egy vizsgát kell tenni. Van egy számlaszáma is a
polgárőrségnek, amire szívesen fogadunk támogatást. Legnagyobb támogatónk az
önkormányzat 120.000 Ft-ot kaptunk, amiből 3 db táblát, elemlámpákat, mellényeket vettünk.
Ebben az évben is támogat minket az önkormányzat. Kérem aki megteheti az támogassa a
polgárőrséget. A helyiségünk a Bányász Szakszervezetben már megszűnt, és az egészségház
melletti kazánházban lesz egy helyiség kialakítva számunkra.
Ökrös Imre lakos: Nagyon sajnálom, hogy ilyen igény merült fel, hogy az önkormányzati
képviselőket meg kellett volna hívni a rendezvényünkre. Újságcikk is volt róla, és a
televízióban is benne volt. Hívtunk vendégeket is, úgy gondoltuk, hogy itt helyben nem
szükséges meghívót küldeni. A polgármester asszonynak további sikeres munkát kívánunk,
mert ami ma itt elhangzott ahhoz kell.
Tóth Andrásné polgármester: Köszönöm a lakosság részvételét, a falugyűlést bezárom.

Kmf.

Tóth Andrásné                                                                                        Barcsainé dr. Érsek Rita
 polgármester                                                                                                    körjegyző

Hajdu Erika
jegyzőkönyvvezető


