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Tóth Andrásné polgármester: Köszöntöm a falugyűlésen megjelent lakosokat. A 2009. évi
gazdálkodásról és a 2010. évi feladatokról adok tájékoztatást. Röviden és tömören igyekszem
tájékoztatni a lakosságot. 2009-ben Puskás András képviselő úr lemondott, helyére Surányiné
Józsa Andrea került, majd május 19-én ő is lemondott, és helyére Zimmerman Csaba
képviselő lépett. 2006. óta megosztott a képviselő-testület, ez a 6. váltás, ami igen
megnehezítette a munkánkat. Az újonnan jött képviselők kevés tapasztalattal rendelkeznek.
2009. év sem mondható nyugodtnak, mert a csatározások megnehezítették. Viharos év volt,
nem arról szólt, ami Egercsehi jövőjét meghatározza. Az önkormányzat működőképességét
tették asztalra. Az állandó személyeskedés rányomta a bélyegét a mikrotérség és a többi ügy
kapcsolatára. Többszöri nekifutásra sem fogadták el a költségvetést, ami igen megnehezítette
a munkánkat. Ismerteti a költségvetési bevételeket és kiadásokat. A közmunkaprogram is
késve indult, ami nehézséget jelentett. Április 28-án a beszámolót nem fogadta el a képviselőtestület, annak ellenére, hogy a könyvvizsgáló elfogadásra javasolta és a Bélapátfalvai belső
ellenőrzés sem talált benne problémát. A képviselő-testület egy része tudatosan törekedett,
hogy tönkre tegye az önkormányzat munkáját. Megnyertünk több pályázatot, ravatalozó,
aminek az önrésze 1.878 eFt volt. A polgármesteri hivatalba 7 db számítógépet nyerünk,
821.351 Ft értékben. 2 db fűkasza parlagfű irtáshoz 250 eFt, a falunapra 625 eFt támogatást
nyertünk. Iskola vizesblokk és előtető felújítására 14 millió Ft-ot nyertünk, 3,5 millió Ft volt
az önerő, összesen 17.500 eFt. Az általános iskola komplex akadálymentesítése 33 millió Ft,
melynek az önereje 3,3 millió Ft, azonban külön pályáztunk az EU önerő alaphoz, ahonnan
1.6 millió Ft támogatást kaptunk. Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítására, mely a
bányatelepi művelődési ház felújítását foglalja magában, első körben címbirtokosok lettünk,
második fordulóban 53 millió Ft támogatást nyertünk. Az önerő ehhez a pályázathoz 13 millió
Ft, ami sok, de ha most nem újítjuk fel, a későbbiekben erre már nem is lesz lehetőség. Az
IPR bevezetése már 2007-óta folyik az iskolában, eszközre 4.270 eFt-ot, 9.370 eFt-ot pedig a
pedagógusok bérköltségére nyertünk. A kompetencia alapú oktatás bevezetésére 50.800 eFt-ot
kapott az önkormányzat, ebből 15 millió Ft fordítható az iskolákra, 7 millió pedig az óvodákra
a mikrotérségben. Augusztus 31-ével zárul a program, és 5 évig kell fenntartani, ami azt
jelenti, hogy e módszerekkel kell továbbra is dolgozni a pedagógusoknak. Közcélú munkára
nyertünk 3.400 eFt-ot, ebből az önerő 900.000 Ft. Ebből a támogatásból lett felújítva a
bányatelepi és a falusi buszmegálló, ahol tetőcsere, festés stb., valamint járda szakasz
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felújítása történt. Több olyan feladatot is megcsináltunk, amire nem tudtunk pályázni. A
közcélú munkások csinálják a munkákat, idén 40 fő az, akiknek így munkát tudunk adni, és
ők segítenek a településnek. A könyvtár 2 db számítógépet nyert KIHOP pályázaton, értéke 1
millió Ft. A pályázat keretében számítógép kezelői tanfolyamot is szerveztünk. A nyári
gyermekétkeztetésre több éve pályázunk, tavaly 900 eFt támogatást kaptunk, mert sok
pályázó volt. Korábbi években nagyobb támogatást kaptunk, ennek sem örült mindenki, mert
volt, aki azt mondta, hogy a kutyája sem ette meg, pedig a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekeknek ez nagy segítség, hogy nyáron is minden napra meleg étkeztetésben
részesülnek. A szociális támogatásokhoz is az önkormányzatnak kell mellé tenni a 10, ill. 20
%-ot. Nőttek a kiadások, de a normatívák csökkentek. 2 év alatt 40 millió Ft-tal csökkent az
oktatási normatíva, és ezt Egercsehi Önkormányzatának be kell pótolni. Itt nincsenek nagy
vállalkozók, üzemek, amelyek a hiányzó pénzeket, iparűzési adó és építményadó formájában
befizetik. Korábban ez megoldott volt. Pont itt a faluban hallottam, hogy miért a buszmegállót
kell felújítani, miért nem az utat csinálják a közmunkások. Én tudom, hogy azt is fel kellene
újítani, de annak a pályázati önereje 50 %. 10-20 millió Ft mellé nem tudunk még
ugyanannyit tenni. A működéstől kell elvenni a pénzt az utak felújítására. Ha nem újítjuk fel
az intézményeket, akkor a lakosság azt teszi szóvá. Az önkormányzatnál is meg van
határozva, hogy mennyi pénzből gazdálkodhat. A bért, annak járulékait le kell vonni és a
maradékból kell gazdálkodni. Nem először fordul elő, hogy a normatíva nem fedezi a béreket.
2007-ben indult el, de 2008-tól drasztikus mértékben csökkentek a normatívák. Tudom nem
kellett volna pályázni, de akkor sem biztos, hogy ki lenne fizetve minden számla. Az oktatás
állami feladat, amit van aki mással végeztet el, annak ki kell fizetni azért a pénzt. Egercseiben
a civil szervezetek nagyon jól működnek, a Bányász Baráti Kör Egyesület olyan sikeresen
működik, hogy pályázaton közel 18 millió Ft-ot nyertek a Bányász Emlékpark kialakítására.
Ezt is szóvá tették, hogy ezt miért kellett felújítani, utakat kellene csinálni, és számlákat
kellene fizetni. Ez a civil szervezet Egercsehinek hozta ezt a pályázatot, értéket teremtettek.
Ezt a parkot fiatalok és idősek egyaránt használhatják. Lehet, hogy rosszindulatból, vagy mert
nem tájékozódtak, de egyesek direkt elferdítették a dolgokat a Bányász emlékpark
felújításával kapcsolatban, de remélem, most már a valós információk forognak közszájon.
Ami fontos, és a lakosságnak nagy érvágás volt az a kommunális adó. Valamikor valóban
kellett Egercsehiben szemétszállítási díjat fizetni, de azt nem nagyon lehetett behajtani a
lakosságon csak bírósági eljárásban, ezért bevezették a kommunális adót, mert azt a
nyugdíjból és a bérből be lehetett hajtani. Ez akkor változott meg, amikor Egercsehiben bezárt
a szeméttelep. A hulladéklerakónkat 2007. október 1-én kellett volna bezárni, azonban
ténylegesen 2009. április óta nem ide hordják a szemetet. A kommunális adóval kapcsolatban
a képviselő-testületi ülésen is szóba jött, hogy ez az összeg sok a lakosságnak. A képviselőtestület tárgyalta is az ügyet, azonban november 30-ig döntés nem született ez ügyben, hogy a
kommunális adóból mennyit ad át az önkormányzat szemétszállításra a lakosság helyett.
2006-óta a kommunális díjból fizette az önkormányzat a szemétszállítási díjat, amit a
kommunális adó nem fedezett és az önkormányzatnak kellett mellé tenni. November 1-vel
kezdődött a kukák kicserélése. A lakosságot értesítettük, csak annak viszik el a szemetét,
akinek megfelelő állapotú és méretű a kukája. A PEVIK vezetőjét is meghívtam a
falugyűlésre, szerettem volna, hogy ha itt van, és személyesen tájékoztatja a lakosságot, de
sajnos nem tudott eljönni. Az önkormányzatnak azt a tájékoztatást adta, hogy 2010. január 1től matricás rendszer lesz. Előállt a helyzet, hogy nem lett kifizetve a 2009. évi szemét
szállítás, és a 2010. első negyedévit is ki kell fizetni. A hulladékszállítás kötelező
közszolgáltatás, az ingatlan tulajdonos köteles a hulladékát összegyűjteni, és a szolgáltatást
végzőknek átadni. Igénybe vétele kötelező minden ingatlantulajdonos számára. A szolgáltató
köteles a hulladék utógondozását elvégezni. Díjfizetési kötelezettsége keletkezik annak, aki
ingatlantulajdonos, vagy használó. Az önkormányzat mentességet állapíthat meg és
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ingyenessé teheti a szemétszállítást, de úgy gondolom, hogy ezt más település sem teheti meg.
A pétervásárai polgármester kérdezte, hogy bírjuk ezt a terhet. Sokan benyújtották a kérelmet,
hogy nincs szemetük, arra hivatkoztak, hogy gázzal fűtenek és azért nincsen szemetük. Én
gázzal fűtök és nekem van szemetem. Ez a kérdés már megjárta az alkotmánybíróságot is. Ez
alapján minden háztartásban szükségszerűen keletkezik hulladék. Ha valaki kedvezményt kér,
azt az önkormányzat adhat, úgy, hogy azt a többi lakosra terheli, vagy kifizeti a kérelmező
helyett. Ezt az önkormányzat jelenlegi helyzetében megoldani nem tudja, és gondolom más
helyett senki sem akar fizetni. Sok olyan dolog van, amivel az Egercsehi Önkormányzat
támogatja a lakosságot és nem csak azokat, aki rászorulnak, hanem mindenkit. Nem mindegy,
hogy egy család 20-30 eFt-ból él, vagy 100-200 eFt-ból. Tudom, hogy semmi közöm hozzá,
de aki cigarettázik, az 18 eFt-ot elfüstöl havonta. Akik háborognak, a szemétszállítási díj
miatt, azok a kommunális adót sem fizetik ki. Ezek az emberek soha nem fogják fizetni, rájuk
kellene hatni leginkább, mert nekik is le kellene tenni valamit a köz asztalára. Felmerült az is,
hogy egy hónapban csak egyszer ürítsék ki a kukát, ne hetente. A bomló szerves anyagot
tartalmazó hulladékot nagyvárosias területen hetente kétszer, kisvárosias illetve falusi
környezetben hetente egyszer el kell szállítani. Ezért kellett nekünk is a heti szállítást
meghatározni. Nem akarok kibújni a felelősség alól, de erről időben nem döntött a képviselőtestület, és a lakosságra toltuk a felelősséget. Eltörölni biztos, hogy nem tudjuk, a kommunális
adó terhére egy kis részét át tudjuk vállalni, de csak akkor, hogy ha az önkormányzat anyagi
helyzete stabilizálódik. Fogunk még ezzel foglalkozni, mert a képviselő-testület nem
zárkózott el a kérdéstől. A féléves gazdálkodásnál megnézzük, hogy alakulnak az
önkormányzat bevételei, számításokat kell végezni arra, hogy lehet ezt a helyzetet megoldani.
Nyilván kell majd egy névsort készíteni azokról, akik befizették a kommunális adót, mert
segíteni csak azon tudunk, aki azt rendesen fizeti. Aki nem fizeti egyiket sem, attól bírósági
úton kell behajtani a pénzt, ami a jegyző asszony dolga lesz. Ebben az ügyben lépni fogunk.
Az, aki bejelenti, hogy 3 hónapnál hosszabb időre elmegy a településről, annak csökkentik a
szállítási díjat. Ezt az önkormányzattal kell leigazoltatni, és az igazolást el kell küldeni a
szolgáltatónak. A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Tanács tagja vagyok, és
így az ülésekről megkapom az anyagot. A hulladéklerakó Hejőpapiban van, amit az AVE
üzemeltet. A település évi 22 millió Ft támogatást kap csak azért, mert beengedte a területére
a lerakót. Az elmúlt évben az óvoda építésére 10 millió Ft-ot kaptak, és támogatják a település
rendezvényeit. Valamikor Egercsehiben is volt egy kezdeményezés, ami segítette volna a
települést. Ezekből a pénzekből tudnak az önkormányzatok fejleszteni. Tudom, hogy ez az idő
elmúlt, de ide, ha valami jön a település sosem a jó oldalát nézi a dolognak. A
környezetvédelem és az egészség nagyon fontos, de a szemét nagyon nagy üzlet. Egerben, az
átrakón 8.000 Ft-ért rakják le a szemetet. Szeretném, hogy ha ebben az évben megoldanák a
szemétszállítást, mert nem akarjuk, hogy Egercsehi elszemetesedjen. Tehát vannak
önkormányzatok, akik bevállalnak dolgokat, vannak, akik nem. Egercsehinek bevétele nem
nagyon van, csak az állami támogatás. A települések lassan ráébrednek, hogy nem tudják
átvállalni a lakosságtól a szemétszállítási díj fizetését. Nálunk nincs turizmus, nincs épület,
amit fel tudnánk ajánlani arra, hogy ipar települjön ide. Amikor megkerestek azzal, hogy
rehabilitációs munkahelyet hoznának ide, csak a varroda épületét tudtuk felajánlani, ami nem
volt megfelelő. Egy érték van az önkormányzat tulajdonában, a fonyódligeti üdülő, amit nem
sikerült korábbi években eladni, és nagyon örülök neki, hogy megvan az Egercsehieknek.
Olyan kézbe kellene tenni, akár alapítványi, akár más formában, hogy ne lehessen soha
eladni. Nagyon sok pénz kell hozzá, hogy egy korszerű nyaraló legyen, de aki oda lemegy
nyaralni az jól érzi magát. Hallom a településen, hogy több házzal is rendelkezem. Ha valaki
fel tud mutatni egyet azon kívül, amelyikben lakom, azt nagyon szívesen felajánlom
hajléktalanoknak. Villám van, de azt a fiókban tartom készletben. Annál mocskosabb dolog
nincs, mint amikor az ember háta mögött beszélnek ilyeneket. A 16 millió Ft-ról nem kívánok
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szólni, mert rendőrségi eljárás van folyamatban, amiben engem még nem hallgattak meg.
Várom a lakosság kérdéseit, észrevételeit. Biztos van olyan kérdés, amit nem érintettem, de
válaszolok minden kérdésre.
Ökrös Imre lakos: A Bányász Baráti Körnek 163 tagja van. Eddig azért nem pályáztunk,
mert el kellett telnie egy bizonyos időnek, hogy pályázatot tudjunk beadni. Elhangzott
bizonyos fórumokon, hogy nem kell a Baráti Kör, a szakszervezet, a Nyugdíjas Egyesület a
településen. Elhangzott az is, hogy nem kell társadalmi munka. Dehogynem kell. Most
végezték el társadalmi munkában a park kerítését, és már össze van firkálva. A park itt marad
a településen. 5 sima és egy mozgáskorlátozott parkoló lesz kialakítva. Örülnek az emberek,
hogy nem kell botladozni, lesz világítás, éjjel is ki lehet menni oda. A harang nem működött,
beszéltünk a plébános úrral, hogy segítünk, és a Baráti Kör egy tagja megjavította. A park
ötlete úgy merült fel, hogy 20 éve zárták be a bányát, erre készítettünk egy kis emléket, majd
egy újabbat is, és nincs nap, hogy ne lenne rajta friss virág. Lehet, hogy másra kellene beadni
pályázatot, de ez egy érték. Megjelentettünk egy könyvet, amire szintén pályáztunk. Vannak
rendezvényeink, és kétszer voltak a tagjaink kirándulni. Nem ócsárolni kellene egymást. A
képviselő-testületbe fiatalok kerültek be, békésen rendezzük a közügyeket.
Venter Etelka lakos: Javaslatot szeretnék tenni. Hallottam, hogy Istenmezején az
önkormányzat saját maga csinálja az utakat. A gépeket kikölcsönzik, és a közmunkásokkal
csináltatják meg. Sok ember van, aki nem fizet szemétszállítási díjat. A szállítási díjat úgy
kellene meghatározni, hogy kinek mennyi szemete van. Egyre szegényebbek az emberek,
tényleg nincs miből kifizetni. A PEVIK Kft. legalább azt megtehette volna, hogy a kukát
ingyen biztosítja. Mi mindent eltüzelünk, a zöldnövényeket komposztáljuk, egy-két konzerves
doboz nem számít szemétnek. Nekünk két havonta jó, ha összegyűlik egy kukányi szemét.
Boza János lakos: Egercsehiben a Rákóczi útról szó sem esett. Oda hordják a szemetet, és
senki nem szól semmit. Már gyalog sem lehet közlekedni az úton. Most oda hordták a nagy
köveket úgy, hogy kocsival nem lehet elmenni. A polgármesteri hivatalból meg kellett volna
nézni, hogy mit csinálnak a közmunkások, mert amit itt csinálnak az egyenlő a semmivel.
Sütő Rudolf lakos: Miért nem jött ide az, aki a hulladékszállítást végzi? Most azt sem tudjuk,
hogy hová szállítják a szemetünket. 1-3 hónapban 3 kuka szemetem sem volt, mégis
kifizettem a 5.500 Ft féléves kommunális adó és a 4.822 Ft negyedéves szemétszállítási díjat
is. Hány kilométerre van a szeméttelep ahová szállítják a szemetet? Amit lehet eltüzelek. Úgy
hallottam, hogy a kultúrházat és az orvosi rendelőt a faluban el akarják adni. A képviselőtestület hányszor végzett társadalmi munkát? 24 évig voltam tanácstag, rengeteg társadalmi
munkát végeztünk.
Boza Zsolt lakos: A hulladékszállítás közszolgáltatás, Egerben 10 éve így van. A PEVIK Kft.
kiküldte a matricát, van, akinek úgy, hogy nem fizette ki a negyedéves díjat. A Rákóczi úton
nem aszfalt utat szeretnék, a nagy köveket nem oda kellene vinni, ahová most rakják le, mert
ami rossz ne tegyük még rosszabbá.
Tompos Miklós lakos: Az egész település lakossága tiltakozik a kommunális adó ellen.
Magukat mi ültettük oda, hogy vezessék a falut, az Egercsehi lakosok érdekeit képviseljék.
Ezen a településen nincsen semmilyen szakiparos. Mikor lesz az, hogy a polgármesteri hivatal
figyelembe veszi a lakosság igényeit? Az üzemi konyha ellátottsága nem jó. Mikor jön valaki,
aki felülvizsgálja azt, hogy nem jó az étel? A temetőhöz a vízkivitellel nem foglalkozott a
képviselő-testület. A Csónak úti buszmegállóban ha leszállnak az emberek az árokban kötnek
ki, nem kaszálják a füvet. A buszmegálló tetejének a javítását már nagy nehezen megoldották.
Nem köszöntik fel az idős embereket házassági évfordulójuk alkalmából, de a színészt, aki
Bagólyukban született igen. A lakosság szolgálatára nem tesznek semmit.
Tóth Andrásné polgármester: Köszönöm a civil szervezeteknek a segítséget, és azt, hogy
egy kis életet visznek a településre. Az anyagot biztosítjuk a közmunkásoknak. Az útburkolat
mindenkinek fájó pont. Érkezik a zúzalék hamarosan, a kövek azért lettek a Rákóczi útra

6
hordva, hogy javítsuk egy kicsit. Több út lesz ilyen formán kátyúzva majd. Nagy Lajos a
Bányász Baráti Kör alelnöke 15 autóval hoz követ ilyen célra. Megpróbáljuk mi is saját
erőből megcsinálni. Ha valamelyik ingatlan elé nem teszik ki a kukát azt a szolgáltató nem
tudja, az utat meg kell tenni, hogy megnézze. Az önkormányzat tud kedvezményt adni 120,
110 és 70 literes kukák vannak, a szolgáltatóval kell egyezkedni. Bekölce és még 7 település
nem a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz tartozik, nekik tavaly
17.000 Ft volt a szemétszállítási díjuk, és korábban egyáltalán nem fizettek érte semmit.
Egerbe szállítják a szemetet, ott van az átrakó, és onnan viszik Hejőpapiba. Egercsehinek más
lehetősége nem volt a szemétlerakásra. Tavaly is 11.000 Ft volt a kommunális adó, akkor sem
emelte a képviselő-testület, mert nem tudott dönteni. Addig gondolkodtunk, míg sikerült így
kialakítani a rendszert. A 2007. évi falugyűlésen szintén Tompos Miklós úr mondta, hogy a
9.000 Ft-os kommunális adó sok, és ingyen kellene szállítani a szemetet. Én akkor azt
válaszoltam neki, hogy a szemétszállítás ingyenes a lakosságnak. Ugyanis a kommunális
adóból fejlesztési önerőt kellene fizetni. Ez a hivatalos felhasználási formája. 2007-ben is
elmondtam, hogy lesz változás, mert a matricás szállítási rendszert be fogják vezetni. Sok
önkormányzatnál ez már megjelent. Eddig bírta az Egercsehi önkormányzat, hogy átvállalja a
lakosságtól a szállítás költségeit. Az állam nem ad át pénzt az önkormányzatoknak a saját
feladatuk ellátására. A kultúrház és az orvosi rendelő eladása jelenleg nincs napirenden. Azt a
szemetet nem szállítják el, ami nem a kukába, hanem mellé van téve. A PEVIK Kft.
igazgatója elmondta, hogy nem tudja mi van Egercsehiben, de itt nagyon sok a szemét.
Reméljük, hogy a képviselők majd végeznek társadalmi munkát, ha elmennek a
rendezvényekre az már jó. Ma már egyre jobban felértékelődött a társadalmi munka szerepe.
A díszpolgár nem kapott egy forintot sem, Avar Istvánon kívül nem volt más jelölve erre a
címre. Ezzel a címmel nem jár semmi, ez egy elismerés, ő pedig a nemzet színésze, a születési
anyakönyvében is az szerepel, hogy Egercsehiben született. A Csónak úton csinálják majd a
buszmegállót, az egyik ott lakóval kellett megegyezni. Az elágazóban lévő buszmegálló
rendbe volt téve, és egy éjszaka valaki kiszedte az összes OSB lapot, amit senki nem látott. A
temető vízkivezetésével az elmúlt évben sokat foglalkoztunk, de sajnos a temetőt csak
magánterület veszi körbe, más ingatlanán keresztül tudnánk csak oda kivinni a vizet. Pedig a
vízmű ingyen kivezette volna. Tehát nem találtunk lehetőséget a vízkivezetésre. Kisiparosok
vannak, ez a rendszer régen jól működött, és most is működik. Viszont sok szakma hiányzik.
Ma már senki nem csinál önzetlenül semmit, de ha valaki mégis csinál valamit, akkor azt
feljelentik adócsalásért. De most már úgy hallottam, hogy lehet ilyet csinálni. Gondolom
azért, hogy a kis településeken az ilyen munkákat helyi szinten is meg lehessen csinálni. Így
legalább ezek az emberek egy kis pénzhez jutnak. Ebben mi nem tudunk segíteni. Az
önkormányzat nem végez ilyen szolgáltatást. Ha a dolgozó elvállalja, az az ő dolga. A
konyhával kapcsolatos felvetést nem értettem.
Tompos Miklós lakos: A kalóriával van a baj. Ahová szállítják ott nincsenek vele
megelégedve.
Tóth Andrásné polgármester: Az ÁNTSZ ezt vizsgálja. Elő van írva, hogy a
gyermekétkeztetésben mit kell főzni. Én nem étkezem a konyhán, nem tudok az étel
minőségéről véleményt mondani.
Boza Zsolt lakos: Nem tudom, hogy a temető vízellátásával miért van probléma. Ott mindig
van víz a csillében. A szemétszállítást különböző cégek végzik. Az Egercsehi
önkormányzatnak miért pont a PEVIK Kft-vel kellett szerződést kötnie?
Tóth Andrásné polgármester: 2004-ben lett megkötve a szemétszállítási szerződés a PEVIK
Kft-vel 10 évre, 6 hónapos felmondási idővel. Ha felmondjuk a szerződést, akkor
közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, és nem biztos, hogy nem a PEVIK Kft. fogja aztán is a
szemetet szállítani.
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Diószegi Annamária lakos: Szeretném, hogy ha a Rákóczi út rendbe lenne. Tavaly is jött az
árvíz, mindenki rohant ki, hogy mentse az értékeit. Régen az árkok rendben voltak, nem
beültetve virágokkal. Felesleges zúzalékot hozni addig, amíg az árok nincs megcsinálva.
Előttem az árok 17 éve nincs kitakarítva. Elég lenne két közhasznú, akinek a segítségével én
kitakarítanám. Nekem annyi lenne a kérésem, hogy mielőtt a zúzalék le lesz terítve, ezt az
árkot takarítsuk ki, a többiek pedig takarítsák ki a házuk előtt.
Ökrös Imre lakos: Arra kérem a falu felső részén lakókat, hogy a szemetet ne az árokba
tegyék, mert a tavalyi árvízkor is borzasztó dolgok voltak a kertemben, a telkemet pedig
elöntötte a víz. Nagy Lajos is a Bányász Baráti Kör tagja, itt dolgozott a bányánál, 2-3
havonta jön Egercsehibe. A zúzalékot ingyen adja nekünk.
Dorkó Ottóné képviselő: Az önkormányzat azért hozta létre a kommunális adót, hogy a
szemétszállítást fizesse belőle. Mivel csőd közeli helyzet van, azért kell a lakosságra terhelni
ezt a díjat. Az lett volna korrekt, hogy ha egy lakossági fórumot hívtak volna össze ezzel
kapcsolatban. A költségvetés azért nem lett elfogadva, mert az önkormányzatot csőd közeli
helyzetbe vezették, felesleges dolgok lettek a költségvetésben tervezve. A kultúrházat nem
lehet eladni, mert középület. A Kossuth L. út 75. sz. alatti orvosi rendelőn pedig jelzálog van.
Tehát azért nem fogadtuk el a költségvetést, mert az önkormányzat lassan fizetésképtelen
helyzetben van.
Grósz Ilona alpolgármester: Szerettem volna, hogy ha a szemétszállításba a matricás
rendszert bevezették volna. Szerettem volna, hogy ha valaki annyi matricát vásárolhatna,
ahányszor kiteszi a kukát. De ezt mereven elutasította a PEVIK Kft. vezetője. Szerettem volna
azt is, hogy ha havonkénti szállítási rendszer lenne. A kommunális adót novemberben lehet
majd lecsökkenteni, és egy részét visszaforgatni a szemétszállításba.
Dorkó Ottó lakos: Ott voltam azon a képviselő-testületi ülésen, amelyiken a PEVIK Kft.
vezetője tartott tájékoztatót. Elhangzott, hogy 14.000 Ft akkor lett volna a szemétszállítás,
hogy ha előre kifizetik a teljes éves díjat, 18.000 Ft pedig akkor van, hogy ha utólag fizetik
meg. Én felhívtam a PEVIK Kft-t, kiderült, hogy másfél éve nem fizeti az önkormányzat a
szemétszállítási díjat. Tudom, hogy ezt a pénzt másra költötték el. A PEVIK Kft-nek az
önkormányzattal érvényes szerződése van. A költségvetés ellen egyes képviselők harcoltak,
mert tudták, hogy nem lehet ilyet tenni, mások is átlátták ezt. Ennek issza a település a levét.
A PEVIK Kft. vezetője, mint üzletember megpróbál mindent behajtani, mert az
önkormányzattól kapta a munkát. Elindítottak már egy csődeljárást, amit 6 hónapra
visszavontak, tehát ennek a lefolytatása a következő önkormányzati ciklusra terhelődik. Most
5 millió Ft-os tartozása van az önkormányzatnak. Az önkormányzat áll szerződéses
jogviszonyban a szállítóval, nem a lakosság. Az egész helyzet visszamutat az át nem vizsgált
költségvetésre. A Bányász Baráti Kör tagjai fizetés nélkül végzik a munkájukat, ami nem
mondható el a képviselőkről és a polgármesterről. A polgármester 30 millió Ft fizetést vett
már fel. Ezért vezettek ide a problémák. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Grósz Ilona alpolgármester: Novemberben a képviselő-testület elfogadott egy 13.900
Ft+ÁFA összegű szemétszállítási díjat, amit a PEVIK Kft. visszaküldött, mert a képviselőtestület által elfogadott szemétszállítási díjat egy összegben kellene kifizetni. Ezt az eljárást
kikérjük magunknak.
Sütő Rudolf lakos: A polgármesternek lehet, hogy 350.000 Ft a fizetése, de a képviselők
mennyit vesznek fel? Nekik nem kellene felajánlani a tiszteletdíjukat?
Tóth Andrásné polgármester: El szeretném mondani erre a vádaskodásra, amely szerint 1,5
éve nincs kifizetve a szemétszállítási díj, hogy Dorkó Ottóné képviselő asszony a képviselőtestületi ülésen örvendezett márciusban, hogy jubilálunk, tehát akkor volt 1 éves
elmaradásunk a díjfizetésben. A fizetésről megegyeztünk a PEVIK Kft-vel. Ha elindulna az
adósságrendezési eljárás nem biztos, hogy a szolgáltató a pénzéhez jut, de Egercsehi biztos,
hogy leírja magát. A bérem bruttó összegben ennyi, aminek van egy nettó összege, amit
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kézhez kapok. A képviselő-testület hagyta jóvá a bérem mértékét, és ez 3 éve nem emelkedett.
Én a 2006-os választások előtt sehol nem hangoztattam, hogy ingyen csinálom a munkám, de
aki viszont ezt mondta az ne vegye fel a tiszteletdíját. Le lehet mondani a tiszteletdíjról, nem
kell ezt ahhoz kötni, hogy majd csak akkor mond le valaki, ha más is lemond. A
költségtérítésem 2 hónapja nem veszem fel. Puskás András volt képviselő úr mondta, hogy
miért nem írom ki, hogy mennyivel támogatom a települést. A képviselők egyszer, a falunap
javára mondtak le a tiszteletdíjról. A mostani képviselő-testületi ülésen is elhangzott, hogy
Egercsehi nem engedhet meg 2 kultúrházat, 2 orvosi rendelőt. Nem kell az embereket
félrevezetni azzal, hogy egyes képviselők nem javasolták a költségvetés elfogadását. A
csődhöz mindent megtettek azok a képviselők, akik elősegítették azt, hogy ilyen helyzet
alakuljon ki. Elhangzott a képviselő-testületi ülésen, hogy ha nem áll fel a polgármester,
akkor majd felállítjuk. Nem lett összehívva falufórum? Miért nem javasolta a képviselő
asszony? Ezek a dolgok most ötlenek fel, mert az idén választás lesz. Bízom benne, hogy az
új kormány támogatja majd az önkormányzatokat. Én úgy gondolom, hogy megdolgozom a
pénzemért. Ha nem egyfelé húz a szekér, akkor problémák vannak. Egercsehiben a képviselőtestületi üléseken ennyit soha sem lehetett beszélgetni, másfél óra alatt lement egy
költségvetés megtárgyalása. Én 1985-től a tanácsnál majd az önkormányzatnál dolgozom,
nekem itt újat nem tud senki mondani. Egyfelé kell húzni, annak főleg, aki az
önkormányzatnál dolgozik. Van olyan képviselő, aki amikor nyugdíjba ment elmondta, hogy
neki már mindegy, mert csönget a postás a nyugdíjjal. Az utolsó költségvetés nyugdíjba
vonulásakor lett megszavazva, mert akkor tervezve volt benne a juttatása, amit fel is vett, mert
a törvény lehetőséget adott rá. 2007. júniusától nem szavazott meg semmit.
Tompos Miklós lakos: Meg fog bukni itt az önkormányzat.
Tóth Andrásné polgármester: Ha itt csőd van, akkor miért ragaszkodnak egyes emberek a
hatalomhoz?
Dorkó Ottó lakos: A tiszteletdíjra itt is volt javaslat, mondjon le mindenki róla, amire nem
voltak hajlandóak a képviselők. Aki le akart róla mondani azoké nem elég a lyukak pótlására.
Mindenhová tartozása van az önkormányzatnak. Attól félünk, hogy egyszerre kapcsolnak
majd ki mindent.
Vachler Istvánné lakos: Azt mondják, hogy csőd van. De arról nem beszél senki, hogy az
iskola viszi el pénzt. Mindent nem lehet bezárni, elvinni Bélapátfalvára. Egy tanár 10
gyereket tanít, és ugyan úgy megkapja a 100.000 Ft-os fizetését. Régen nem ennyi gyerek járt
ebbe az iskolába.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A lakosok általában eléggé félre vannak vezetve. Két
éve is voltam itt a falugyűlésen, és itt olyan dolgok vannak, amik nem fedik a valóságot. Egy
szakértő is megvizsgálta az önkormányzatot, és elmondta, hogy közhasznúakkal is be lehet
bizonyos állásokat tölteni. A működésképtelen önkormányzatok támogatására szokott az
önkormányzat pályázni.
Tóth Andrásné polgármester: Az önkormányzat ezen a pályázaton működésre szokott
pályázni.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Elmondta a polgármester asszony, hogy kevesebb a
normatíva. Az iskolában történt megtakarítás, mert elbocsátás volt. Minden település
ragaszkodik az általános iskolájához.
Ficzere Józsefné lakos: A pedagógusok egy órakor már mennek haza a munkából.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Van itt egy érdekközösség, és azokat szolgálja a
település.
Sütő Rudolf lakos: Van arra lehetőség, hogy ha valaki más felé húz, nem tud együttműködni
a többekkel azt kizárják?
Tóth Andrásné polgármester: Erre nincs lehetőség.
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Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ha ennyire széthúz a képviselő-testület, akkor miért
vannak pályázatok? Én, mint képviselő úgy szavazok, ahogy jónak látom.
Sütő Albinné lakos: Ilyen képviselő-testület még nem volt. 7 képviselő cserélődött a
testületben, mert minden rendes ember már felállt, de a bajkeverők ott maradtak. Miért
mondják azt, hogy nem volt szó arról, hogy eladják a kultúrházat és az orvosi rendelőt? Még
Kerekes Józseffel vitatkoztam itt egy falugyűlésen erről. A faluban ez az egy nagyobb épület
van. Azt mondja a képviselő asszony, hogy őt csak a pénz érdekli. Tönkre ment Egercsehi,
könyvjóváírással megkapta az önkormányzat a bánya ingatlanait, amit eladtak. Ott ment
tönkre Egercsehi. Kérem a lakosságot, hogy a következő választásokon jól nézzék meg, hogy
hová teszik a szavazatukat, ezekre a képviselőkre egyet se tegyenek. A polgármester asszony
pedig a faluban marad. Ebből a cirkuszból már elég volt.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Milyen hátránya származott a településnek azzal,
hogy nem értett egyet a képviselő-testület?
Sütő Albinné lakos: Itt volt a busz pályázat, amit megnyertünk. A gyerekeket tudta volna
szállítani.
Dorkó Ottó lakos: Én 2 millió Ft-ot felajánlottam a buszért, de nem fogadták el.
Gál István képviselő: Sütő Rudolf bácsi már elmondta, hogy nem ajánlották fel a képviselők
a tiszteletdíjukat. Én a magam nevében beszélek, én benne voltam minden társadalmi
munkában. A tiszteletdíjamból a Bányász Baráti Kört, a Nyugdíjas Egyesületet és a
Sportegyesületet támogattam, de ez utóbbit tovább már nem fogom. Megalakult a
Polgárőrség, most már ezt fogom támogatni.
Tóth Andrásné polgármester: A pályázatok azért vannak, mert a felelős képviselők
elfogadták. Költségvetése is azért van a településnek. A beszámolót viszont továbbra sem
fogadja el a képviselő-testület pedig minden ülésre bevisszük, mert a működésképtelen
önkormányzatok támogatására ezzel tudnánk pályázni. Ha Egercsehi csődben van, akkor ma
Magyarországon minden település csődben van. Az önhibáján kívül hátrányos helyzetben
lévő önkormányzatok támogatására pályázó önkormányzatok mind nehéz helyzetben vannak.
Van olyan önkormányzat, aki tavaly ezen a pályázaton 20 millió Ft-ot kapott. De ezeken a
településeken a képviselő-testület két költségvetéssel dolgozik, és így az államtól ezt a pénzt
leemelik. Nálunk ezt nem lehet megcsinálni, mert feljelentik az embert. Ahol út, járda meg
van csinálva az az önkormányzat nem működésképtelen.
Sütő Albinné lakos: Mindenki elvitte az iskolából a gyerekét. Ez kinek a hibája?
Dorkó Ottó lakos: Régen 6 település volt a mikrotérségben, és most már bejelentette a
kilépését Bátor és Hevesaranyos is.
Diószegi Annamária lakos: Nem értem a lakosságot. Miért kell veszekedni? Nem tudunk
normálisan beszélgetni? Amikor megválasztjuk a képviselőket 4 évig bizalmat szavazunk
nekik, azt várjuk tőlük, hogy tájékoztassanak. Az emberek nincsenek tájékoztatva, csak
egymástól hallanak dolgokat, ami nem fedi a valóságot. Emberek vagyunk, hallgassuk meg a
másikat. Ha nem értek valamivel egyet elmegyek a polgármester asszonyhoz vagy a
képviselő-testületi ülésre, ott felvetem a problémát, és meglátom, ki hogy viszonyul a
dolgokhoz. Szeretném, hogy ha békesség lenne az emberek között. Egy falugyűlés nem arról
szól, hogy egymást támadjuk, más család életében vájkáljunk.
Sütő Rudolf lakos: Az iskolának és szülőnek közösen kellene a gyereket nevelni mindenre,
tiszteletre, munkaszeretetre.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Sok szeretettel várunk mindenkit a képviselő-testületi
ülésen, mert ez az egész így nem fedi a valóságot.
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Tóth Andrásné polgármester: Köszönöm a lakosság részvételét, és kívánok mindenkinek jó
egészséget.
K.m.f
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