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Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 26-án 1700
órakor tartott falugyűlésén, a telepi kultúrházban
Jelen vannak:

Tóth Andrásné polgármester
Grósz Ilona alpolgármester
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő
Csuhaj Róbert képviselő
Dorkó Ottóné képviselő
Gál István képviselő
Pálinkás Jánosné képviselő
Surányi László képviselő
Surányiné Józsa Andrea

Távol van: Ficzere Gábor képviselő
Jelen van tanácskozási joggal: Barcsainé Dr. Érsek Rita körjegyző
Napirend:
Tóth Andrásné polgármester: Köszöntöm a falugyűlésen megjelent lakosokat. A 2009. évi
gazdálkodásról és a 2010. évi feladatokról adok tájékoztatást. Ismerteti a tájékoztatót.
Kácsor Jánosné lakos: A szemétszállítással kapcsolatban szeretnék hozzá szólni. Van ahol
egy családban többen élnek. Miért nem lehet differenciálni? Kommunális adót kell fizetni, de
a téli hónapokban miért nem lehet lesózni az utat? Nem gumi hótolóval kellene lehúzni a
havat, mert utána négykézláb lehet lejönni az újtelepről. A hamut szórom le az útra, hogy
tudjak közlekedni. Nem a számokkal kell magyarázni. A pénzek másra mennek ki, ezt a
polgármester asszony is tudja. Szomorú dolog, hogy ha szegény a falu. Tisztelem azokat, akik
hozzá járulnak az önkormányzathoz, mint Puskás András. Az árkot a házam előtt nekem kell
kitakarítani, mert a kövek esnek ki belőle. Intézzék el, hogy a busz rendesen le tudjon
parkolni az újtelepen.
Nagy Gusztáv lakos: Ne az út szélére pakolják le a szemetet az emberek, hanem a kukába.
18.000 Ft zúdult a nyakunkba, itt maradt a kommunális adó és jött a szemétszállítási díj.
Lehetséges az, hogy 70 %-ot befizet valaki, és kap 30 % kedvezményt.
Tóth Andrásné polgármester: Igen, ha a képviselő-testület elfogadja ezt.
Nagy Gusztáv lakos: Mert akkor csak 13.000 Ft-ot kellene befizetni. Elindult a településen a
szennyvízhálózat kiépítése, két részletben. Az alsótelepen 35.000 Ft-ot kellett fizetni, az
újtelepen és a faluban már 77.000 Ft-ot. A végén kiderül, hogy nem fizeti mindenki. Csekket
kapott mindenki, hogy ezen kell befizetni a hozzájárulást. Aztán ez elmaradt, majd kaptam
felszólítást, hogy nem fizettem. Bementem a polgármesteri hivatalba megkérdezni, hogy ez
miért van, most pedig nekem kell bizonyítanom, hogy befizettem a pénzt. Hol kezdődik a
rágalmazás? Volt kiplakátolva egy dolog, nem tudom, hogy hol nyomtatták, név nélkül rakták
ki, hogy eladósodott a település. Ami bosszantó az, hogy ez név nélkül van. Rágalomhadjárat
indult, felelős nincs. Aláírásgyűjtés folyik, hogy kényszerítsük az önkormányzatot, hogy
tartson falugyűlést. Ennek hatására jött létre a falugyűlés? Ezt az egészet meg lehetett volna
előzni, hogy ha kapunk egy tájékoztatót. Az szomorú, hogy milyen viták vannak a képviselőtestületben. Most kinek van igaza? Jó lenne, hogy ha mindenki elmondaná a véleményét. Jó
volt, amíg működött a falu tv., most is kellene, mert szeretnénk látni az üléseket. Aki kíváncsi
rá biztos, hogy megnézi. Mindenkinek van joga és kötelessége, de azt nem lehet eltűrni, hogy

3
van aki nem fizet, és másokon él, a markát pedig nyújtja a segélyért. Aki nem fizet, az ne
kapjon segélyt. Lakásfenntartási támogatást nem tudom ki kap, de ha van hozzátartozója,
akkor azt tartsuk nyilván, mert ha ide jön az örökös, akkor viszi a házát. Kötelezzük az
embereket arra, hogy ha felépített egy házat, akkor 10 évig maradjon itt, ne költözzön el. Nem
derült ki számomra, hogy mennyi az a pénzösszeg, amivel Egercsehi tartozik. Pletyka alapján
sugdolóznak róla, de lássunk tisztán. Mennyi az az összeg, amivel Egercsehi tartozik?
Zimmerman András lakos: Azt, hogy a polgármester asszony beszámolójával egyet lehet
érteni vagy sem, mindenki eldönti. Nem vagyok számviteli zseni, de hülye sem. Elmondták,
hogy milyen szép minden, de ez nem igaz, csak szét kell nézni Egercsehiben. Úgy látszik
másfél utcából áll Egercsehi, az Egri útból és a Petőfi út feléből. Megnézték már az alsó
telepet, a felső telepet, az Alkotmány utcát? Nem is tudtak róla, hogy van. Gödör az egész.
Akinek autója van az fizeti a súlyadót, és majd szétszakad az autója, hogy ha végigmegy az
úton. A Pataksor gyönyörűen tiszta, ezért dicséret illeti a polgármesteri hivatalt. A pékséget,
ha esik nem lehet megközelíteni csak ladikkal. Az Egri út hibája, hogy nagyon kátyús. A
Pataksoron van olyan hely, ahol a szennyvíz belefolyik a patakba. A művelődési ház előtt az
árkot ki kellene takarítani, hogy ne az úton folyjék a víz. Az útról a művelődési ház alá
vezetik a vizet, és akkor hogy védjük meg ezt a monstrumot, vagy mivel védjük meg? Azt
mondták, hogy a kommunális adó magába foglalja a szemétszállítási díjat. Ezek szerint nincs
benne. Most már ott tartunk, hogy az alacsonyabb nyugdíjat kapó emberek pénze a számlára
és a gyógyszerekre megy el. Eladósodás, ez ki volt téve egy hatalmas plakáton. Magyarázatot
szeretnék erre. A szeméttelepről folyik le a szenny. Ezzel nem csinálnak semmit? Nem
kellene rekultiválni? Elmondtam már sokszor, és kérem a képviselő-testületet, hogy amit
elmondtam az ne falra hányt borsó legyen.
Fischer Attiláné lakos: Van, aki 18.000 Ft-ot elfüstöl, és van, aki 25.000 Ft-ot fizet ki
gyógyszerre. Mindenki azt csinál a pénzével, amit akar.
Ficzere Lászlóné lakos: Annakidején volt, aki annak örült, hogy nem szavazták meg a
szemétlerakót. Most nem kell ágálni a szemétszállítási díj ellen. Akkor is mi szagoltuk, akik
ott lakunk, és most is mi szagoljuk. Ilyenkor mi a helyzet kedves képviselő-testület? Ezt miért
nem nézik meg?
Surányi László képviselő: Én megnéztem a szeméttelepet. A polgármester asszony nem
intézkedett.
Ficzere Lászlóné lakos: Hol volt a képviselő úr akkor? Ne veszekedjünk a szemétdíjon.
Surányi László képviselő: A szeméttelepet már régen le kellett volna takarni.
Halász Lajos lakos: Az önkormányzat 60 %-ban el van adósodva. Sem a képviselő-testület,
sem a lakosság nem tájékozódik, nem értenek hozzá. A lakosok nem tudják, hogy mi van a
pénzvilágban. Emelték az Áfá-t. Megy az egymásra mutogatás. Amíg nincs tájékozottság,
addig hiába beszélünk. Ezért tart itt az ország. Nem értik az emberek, hogy mi történik. A
lakosság háromnegyed része vegetál.
Dorkó Ottó lakos: Az önkormányzat a szemétszállítást végző PEVIK Kft-vel kötött
szerződést. Személyesen tájékozódtam a PEVIK Kft-nél, 2005-ben kötött velük szerződést az
önkormányzat. Egercsehi önkormányzata magára vállalta a szolgáltatás kifizetését. Ez a mai
napig érvényben van, az önkormányzatnak kell fizetni a díjat.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Ezen kell módosítani, mert rendeletben döntött róla a
képviselő-testület.
Dorkó Ottó lakos: Megtörtént a szerződés módosítása?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Még nem.
Dorkó Ottó lakos: A kiküldött számlákat az önkormányzatnak kell fizetnie a PEVIK Kftnek, de már 1,5 éve nem folyik rendesen a fizetés. Természetes, hogy a Heves Megyei
Bírósághoz fordulnak, a pénzét valahogy be kell hajtania. Egyes képviselők megpróbáltak
segíteni a helyzeten, de más képviselők végül elfogadták a költségvetést. A polgármester
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asszony is elismerte, hogy meg lehet tekinteni a jegyzőkönyveket, szerződéseket. Voltak
vállalkozók a képviselő-testületben, Puskás András például, aki talán feladta, mert nem lehet
széllel szembe menni. Hat képviselő szállt ki a testületből, köztük vállalkozók is voltak. Én is
úgy tudok tájékozódni, hogy elmegyek az ülésre. 16 millió Ft másra lett elköltve, mint amire
kellett volna, a lyukak foltozgatására. Jelzálogot kellett felvenni. Itt áll most az önkormányzat.
A pályázatokhoz nem tudjuk, hogy az önerő rendelkezésre áll-e. Ha feltesszük a kérdést nem
kapunk rá választ. Sajnos a szemétszállítási díjat ki kell fizetni. Rossz döntést hozott a
képviselő-testület, ami kihat a településre. Az önkormányzat 2,5 millió Ft-ot a
működésképtelen önkormányzatok támogatásából azonnal kifizetett a PEVIK Kft-nek, aki
megállította az eljárást annak reményében, hogy megkapja a pénzét. 6 hónapra leállították, de
nem tudják, hogy mi lesz 6 hónap múlva. Itt áll az önkormányzat. Ezeket a dolgokat a PEVIK
Kft. vezetőjétől meg lehet tudni. Nem kaptak tájékoztatást a lakosok. Volt közmeghallgatás az
önkormányzatnál, 5 ember volt ezen jelen, mert erről a papír az önkormányzat hirdetőtábláján
volt kifüggesztve. A PEVIK Kft. vezetője is várta, hogy megbeszéljék a dolgokat, de nem
kapott tájékoztatást. Gondolom ezért nem jött el a mai falugyűlésre. Mindenkinek joga van azt
tudni, hogy mi történik a településén. Ehhez rendelkezésre áll a polgármester és a jegyző. Ha
jogsértést tapasztalnak, akkor fel kell szólítani az elkövetőt, hogy fejezze be. Egercsehi nehéz
gazdasági helyzetbe került, az érdekeit meg kell védeni, pénzeszközökhöz kell nyúlni,
vállalkozást kell ide hozni. Ismét megmutatta a polgármester asszony, hogy segíti a települést.
Olyan emberek kellenek, akik iskolát végzettek, felismerik a jót, és tudják, hogy ezt a
települést meg kell menteni. Szerintem itt 6 hónap múlva nagy gond lesz. Minden
költségvetés meg lett szavazva. Kérdezzék meg a polgármester asszonyt és a jegyzőt,
önöknek joga van ezeket tudni.
Szalay Józsefné lakos: Én 50 éve élek Egercsehiben. Dorkó Ottóval egyet értek tájékoztatni
kell a lakosságot. Volt kitéve egy papír, volt egy gyűlés, hogy hallgassuk meg a dolgokat, erre
pont az a képviselő nem jött el, aki nem fogadta el a költségvetést. Nem egymásnak kellene
menni, hanem meg kellene beszélni a dolgokat.
Tóth Andrásné polgármester: Amire most tudok válaszolni, válaszolok. Úgy néz ki
Magyarországon mindenkinek nagyon jól megy, csak Egercsehinek megy rosszul. Van egy
önkormányzati lap, amit másnak is el kellene olvasnia, ebben leírják, hogy nagyon sokan
fordulnak segélyért, de miből fizessenek nekik, hitelből? Felolvasom ezt a lakosságnak. Úgy
néz ki itt Egercsehiben vannak megváltók és messiások. Kívánom, hogy mindenki annyit
dolgozzon, mint én, és annyit tegyen a településért, mint én. Egyre kevesebb a pénz, a
lakosságnak pedig van elvárása. A pályázatok önerejével mi lesz kérdezte Dorkó Ottó úr?
Jelenleg egy pályázatunk fut az iskolának a komplex akadálymentesítése. Nem kaptunk a
PEVIK Kft-től 6 hónap haladékot. Reméltem, hogy Garai úr a PEVIK Kft. vezetője eljön a
mai falugyűlésre, mert ő is elmondhatta volna, hogy arra kötöttünk szerződést, hogy minden
hónap hatodikáig átadjuk a tartozásunkat. Egy hónap lesz az, ami átcsúszik a következő
önkormányzati ciklusra. Tehát az eljárás szünetel. Jó az, hogy ha egy ember szócsöve 5
embernek. Jó lenne, hogy ha itt lennének a lemondott képviselők, és elmondanák, hogy miért
mondtak le. Nem biztos, hogy azért, amit mondanak. Jó lenne, hogy ha működne a falu
televízió, akkor mindenki láthatná, hogy próbálják az emberek más folyásba terelni a
képviselő-testületi üléseket. A jelzáloghitel már 2001 óta rajta van az ingatlanokon, tehát az
óvoda építése óta le vannak terhelve az ingatlanok. 8 évre lett felvéve a hitel, ami szeptember
30-án jár le, 15 millió Ft lett ráterhelve, amit majd ki kell fizetni. A mostani jelzáloghitelt is 8
év alatt kell kifizetni. Elmondtam, hogy a 16 millió Ft-ról nem kívánok beszélni, majd akkor,
hogy ha beidéznek a rendőrségre. Utána lehet erről szó. Voltak az önkormányzatnál a
rendőrségtől, a jegyző asszonyt keresték. 3 év pályázati anyagát vitték el. Nincs pénz sehol az
országban. Bízom benne, hogy lesz, de az új kormány sem fog osztogatni. Hivatalok fognak
bezárni, költségcsökkentés lesz. A pályázataink kifutottak, a művelődési házra van még egy
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megnyert pályázatunk, aminek a megvalósításával egyenlőre várunk. Még az iskola
pályázatával kell elszámolnunk. Ezeket a pályázatokat ellenőrzik, és nagyon szigorú a
kifizetésük. Kácsor Jánosné kérdezte, hogy miért nem lehet differenciálni a szemétszállítási
díj fizetésénél. Lehet, de a képviselő-testületnek kell ezt megtennie, és vagy az önkormányzat
vagy más lakos fizeti majd ki.
Kácsor Jánosné lakos: Két hétben egyszer teszem ki a kukám, és sok idős ember ugyan így
van ezzel. Miért fizessek én 18.000 Ft-ot? A zöld hulladékot pedig elásom a kertben.
Tóth Andrásné polgármester: Félév körül át lehet nézni az önkormányzat gazdálkodását, és
lehet ezekről a dolgokról újra beszélni. Az igazgató úr is elmondta, hogy megnézik kik
teljesítették a befizetést. Lesz egy névsor a befizetőkről, és csak a matricás kukákat fogják
elvinni. Ahol két kuka van kitéve ott is csak egy kukát fognak kiüríteni. Egercsehiben nagyon
sok a szemét mennyisége.
Kácsor Jánosné lakos: Láttam, hogy szemetelnek emberek, és ők kapnak támogatást. Nem
tudtam a gázt bevezetni a lakásomba. Kérem a parkolást megnézni a házam előtt.
Tóth Andrásné polgármester: A közterület használatot a jegyző asszony meg fogja nézni.
Eddig a kommunális adóból fizettük a szemétszállítási díjat. Lehetett volna lakossági fórumot
összehívni igen, ebben a képviselő-testület is gyakorolhat önkritikát. 9 ember ül még a
képviselő-testületben rajtam kívül. Többször leültünk az ülésen tárgyalni, de döntés nem
született. Ezért mondtam azt, hogy a felelőssége mindenkinek megvan, akár megszavazta a
képviselő a költségvetést, akár nem. Két fordulóban történt a költségvetés tárgyalása, az első
fordulóban nem jelent meg a képviselő-testület egy része, a második fordulóban pedig
elfogadták.
Csuhaj József lakos: Miért szüntették meg a szeméttelepet? Régen kellett volna a
szeméttelepet megszavazni. Ma már munkája lenne mindenkinek. Szaga van a
szeméttelepnek, amit nekünk kell szagolni, akik ott laknak. Én oda építkeztem, és utána oda
rakták a szeméttelepet. Most van itt baj. Hamarabb építkeztem oda, mint ahogy a szemét oda
került. Én az ÁNTSZ-t is kihívtam.
Tóth Andrásné polgármester: Igaza van. Lesz rekultiváció, a Heves Megyei
Hulladékgazdálkodási Társulás fog rá pályázni. Surányi László képviselő úr csak abban nem
emlékezik jól, hogy nem azért ment ki, mert valamit akart ott csinálni, hanem azért, hogy
megnézze hogy lehetne 30 cm földtakarót oda leteríteni. Megnézte, és azt mondta, hogy
lehetetlen megcsinálni, mert oda nem 30 cm, hanem 1 méter földtakaró kellene. Először a
szemetet el kellene túrni, és utána lehetne leteríteni a földet. De a rézsűre nem lehet teríteni,
mert oda nem lehet kimenni, mert nem stabil a talaj. Nincs pénzünk, amit erre tudnánk
költeni. Ezt valóban meg kellene csinálni.
Csuhaj József lakos: Nem most kellene ezt csinálni, hanem akkor, amikor odahordták a
szemetet. Most ott rohad az egész. Hogy lehet oda földet tenni? Már az úton áll a szemét.
Tóth Andrásné polgármester: Ez olyan költség, amit nem tudunk finanszírozni. A földet
sem tudjuk, hogy honnan lehetne ide hozatni.
Csuhaj József lakos: Ezt 20 éve kellett volna megcsinálni, nem most.
Tóth Andrásné polgármester: Igen, de most kell ezt a problémát megoldani. A jelzálog
ugyan azokra az ingatlanokra lett téve, amelyeken korábban is volt. Nem az aláírásgyűjtés
miatt lett a falugyűlés összehívva. A képviselő-testület munkatervében benne volt a
falugyűlés megtartása, ez most találkozott a lakosság igényével. A jegyző asszony a tegnapi
napon kapta meg a falugyűlés előtt az aláírásokat. Azért lett májusban összehívva, mert azt
hittük, addigra lesz elfogadott zárszámadási rendelet, és a választások is lemennek. Az
időpontot a képviselő-testület döntötte el. A falu televízióban valóban le lehetne adni az
üléseket, de az anyagot át kell küldeni Bélapátfalvára, és ott döntik el, hogy mennyit adnak le
belőle. Azt, hogy valaki ne kapjon segélyt nem nagyon lehet megoldani. A segélyt kérőnek
nyilatkozni kell, igazolnia kell az életkörülményeit, mire kéri a segélyt. Az, hogy van aki
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segélyen van, és jobban él, mint mások környezettanulmányt kell készíteni. Van olyan, akivel
én sem értek egyet, hogy kapja a segélyt. Aki kapja, az aláírta a papírt, hogy vállalja a
felelősséget azért, hogy valódi adatokat szolgáltatott. A lakásfenntartási támogatást is a
törvény írja elő, jogszabályok alapján állapítják meg, hogy ki kaphatja. Minket is
ellenőriznek, nem tudunk mit tenni. Remélem, hogy a jogszabályokat is átnézik, mert sok a
kiskapu. Nem nagyon építkeznek az emberek, nincs rá anyagi lehetőségük. Kötelezni nem
lehet az embereket, demokrácia van. A szocpolos házakat 5 évig nem lehet elidegeníteni, de
ettől több évre nem lehet kötelezni őket. Vannak kifizetetlen számláink az igaz, ezt görgetjük
magunk előtt. Ez kb. 5 millió Ft az iskolánál, az önkormányzatnál 8 millió Ft, és ebben benne
van a PEVIK Kft. 3,7 millió Ft tartozása, ezek március 30-i adatok. A TIGÁZ Zrt. az
iskolánál novemberben óracserét hajtott végre, és februárban számlázott le 3 millió Ft-ot. Az
intézményből senki nem érdeklődött utána, hogy 3 hónapig miért nem küldtek számlát. Erre
kértünk 6 havi részletfizetést. Idén már soron kívüli támogatásként kaptunk 5 millió Ft-ot. Ha
el lett volna fogadva a zárszámadás, akkor ismét adhattunk volna be pályázatot. Ha kértünk
még olyan nem volt, hogy ne kaptunk volna pénzt. Az önkormányzati minisztérium honlapján
meg lehet nézni, hogy melyik település kapott pénzt. Vannak települések, akik összefognak,
hogy 20-30 millió Ft-ot tudjanak igényelni az államtól. De ők két költségvetéssel dolgoznak,
amiben rejtetten vannak a dolgok. A környező településen is élnek ezzel a lehetősséggel. Ha
nem fejlesztünk, akkor nincs semmink. Sok pénzek ki lettek fizetve, például a
szennyvízcsatorna kamata, de vannak kintlévőségeink is, amivel más önkormányzattal
szemben mi is bíróságra mentünk. Vannak települések, akik nem fizetnek hozzájárulást az
intézményfenntartáshoz. Április 30-ig Hevesaranyos 1,5 millió Ft-tal tartozik.
Nagy Gusztáv lakos: A pletyka erről másképp szól, aszerint Hevesaranyosnak tartozik
Egercsehi.
Tóth Andrásné polgármester: Ez nem így van. 1,5 millió Ft-tal Hevesaranyos tartozik
nekünk. Nem véletlenül mentünk bíróságra. A PEVIK Kft-vel folytatott tárgyaláson az
ügyvédnő elmondta, hogy azért indították el az eljárást, mert egy Egercsehi képviselő mondta,
hogy Egercsehiben a vizet is az önkormányzat fizeti a lakosság helyett. Azért ilyen őrültek
nem vagyunk. Be lehet jönni a képviselő-testületi ülésre nyugodtan, meg lehet hallgatni az ott
elhangzottakat. Jó lenne, hogy az önkormányzat a gyerekek tankönyveit ki tudná fizetni, de
nem tudja. Az sem igaz, hogy az iskolát be akarjuk zárni, és Sós Tamás idősek otthonát csinál
belőle. Aki ezt mondja az elmebeteg. Alibiből újítjuk fel annyi pénzért? Ez elég nagy luxus
lenne. 2007-ben egy szakképző iskolát szerettünk volna ide hozni, mert az épület alkalmas lett
volna rá, és tanárok is lettek volna. Ez nagy pénzt hozott volna ide, de nem voltak rá vevők az
emberek. Az Egri út nem tartozik Egercsehihez, az országos közút. Az utak felújítására 50 %os támogatás kell, amit mi nem tudunk kifizetni. Talán ha az intézmények felújítása
befejeződik, akkor lehet majd az utakra pályázni. Lehet, hogy lesz majd jobb támogatási
lehetőség. Kátyúk sajnos mindenhol vannak. 15 kocsi zúzalékot fogunk kapni, és bízom
benne, hogy ennek a szállítása hamarosan elkezdődik. Ennek az elterítését a közmunkások
fogják megcsinálni. A régi lakosok tudják, hogy mindenhol árkok voltak, amik be lettek
temetve, és azért néznek így ki az utak. Ott nagy probléma van, ahol nincs árok. A lakosság
feladata lenne az árkok karbantartása.
Zimmermann András lakos: Ezért ki a hibás?
Tóth Andrásné polgármester: Az, aki betemette. Az árok karbantartását mindenkinek a saját
ingatlana védelme érdekében meg kellene csinálnia. Megcsinálhatják a közmunkások, de nem
ők temették be. Amikor sorra kerül megcsinálják, de ebből biztos, hogy probléma lesz.
Surányi László képviselő: Nem árok kellene, hanem az egész közt meg kellene csinálni. Ha
minden évben egy közt megcsináltak volna, akkor már kész lenne.
Tóth Andrásné polgármester: Erről a képviselő-testület dönt. Miért nem csinálta a
képviselő úr?
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Tompos Miklós lakos: Szeretném, hogy ha a lakosság érdekét szolgálnák, és nem a
hivatalokét. Nem a lakosságot kell megszorítani, hanem tiszteletben kell tartani az érdekeit.
Maguk vannak értünk. A kommunális adót és a szemétszállítási díjat a lakosság nem fogadja
el.
Tóth Andrásné polgármester: Sajnos a törvényeket be kell tartani. Azok a képviselők, akik
elfogadták a költségvetést azért tették, mert működni akartak. A dolgok sorozatos nem
elfogadása miatt különböző lehetőségektől esik el az önkormányzat. Az önerő már nem sok,
mert általában 100 %-ban támogatott pályázatokra pályázunk. A közmeghallgatás ki volt téve
az önkormányzat hirdetőtáblájára. A Garai úrral személyesen beszéltem, úgy, ahogy eljött a
képviselő-testületi ülésre, azt mondta ide is eljön. Vagy nekem nem mondott igazat, vagy a
lakossággal nem akart szembe nézni. Két hete szóltam neki, a múlt héten pedig írásban
hívtam meg. Az ő felelőssége, hogy nem jött el. Volt egy félreértés, amikor elkezdődött a
kukák lecserélése, és nem lett tájékoztatva a lakosság a szemétszállítási díjakról. Kommunális
adót sok településen kell fizetni. Az Alkotmánybíróság határozata alapján olyan nincs, hogy a
lakosságnak nincs szemete, mert szemét szükségszerűen minden háztartásban keletkezik. Ezt
Garai úr is elmondta a képviselő-testületi ülésen. Lehet polgári engedetlenséget szítani, de a
bíróságon nem biztos, hogy nem kell majd megfizetnie a szállítási díjat. A szemétszállítást
igenis a képviselő-testület döntötte el, ezt nem fogom magamra vállalni, mert én egy
személyben nem tudok dönteni.
Rácz Sabine lakos: Dorkó Ottó úr mióta lakik Egercsehiben, nem is lehet látni? Polgármester
szeretne lenni?
Dorkó Ottó lakos: Még nem döntöttem el. Jelen pillanatban ez a kérdés még nincs eldöntve.
Ez a beszélgetés most nem erről szól. Egy probléma van, hogy a szemétszállítási díjat valóban
ki kell fizetni, de az önkormányzat áll szerződésben a PEVIK Kft-vel. Ez meg fog változni, de
nem kaptunk rá választ. Nekem is ki kell fizetnem a szemétszállítási díjat.
Rácz Sabine lakos: A Pataksoron az egyik ingatlanból a tulajdonos elköltözött, már nagy a fű
a kertben, a házban valami büdösödik, nem tudunk mit tenni. Az orvosi rendelő előtti park
felújításának nagyon örülök. Jó volna a művelődési ház felújítását is támogatni.
Tóth Andrásné polgármester: Magánportára sajnos nem mehetünk be.
Nagy Istvánné lakos: Én 6 dolgot írtam össze, arra vártam, hátha valaki megszólal előttem
ezekkel kapcsolatban. Az árok rendben tartása kinek a dolga? Nekem még csak károm
származott abból, hogy a polgármester a rokonom. A jegyző asszony kiküldött ugyan egy
felszólítást a szomszédomnak, de nem történt semmi. A szomszédom nem csinál semmit, a
víz útját elzárja, így tőlünk nem tud lefolyni a víz a patakba. Ennek a megoldása kinek a
feladata lenne? A jegyző asszony azt mondta, hogy a közmunkásoké. Az én 75 éves férjem
megtudja csinálni, a 45 éves szomszédom nem. A közöket parkolónak használják, mert
mindenhol állnak a kocsik. Van állattartási rendelet a településen? 1976. óta itt lakom, de
olyan bűz és légy van a környékemen, hogy nem lehet elviselni. Istálló van, amelyben
lovakat, birkát, csirkét tartanak. Csapadékvíz átfolyhat a szomszédba? Szerintem nem. Van
egy szomszédom, aki nem tudom, hogy mivel fűt, mert fát nem vesz. De ez nem az én
problémám. Én ott voltam azon a képviselő-testületi ülésen, amelyiken a szemétszállítási
díjról döntött a testület. Azt mondta a PEVIK Kft. vezetője, hogy aki egy összegben befizeti a
szállítási díjat, az kap kedvezményt. Megkaptam a csekket a negyedéves díjról, felhívtam a
PEVIK Kft-t, megadtam a számom, majd visszahívnak. Ez nem történt meg, ezért ismét
telefonáltam, elmondták, hogy nem illet meg engem a kevesebb díj, mert elmaradásom van.
Nekem nincs elmaradásom, nem küldték ki időben a csekket. Egy hónapban egyszer van tele
a kukám, az is úgy, hogy a közben egy lakos hol az én, hol más kukájába teszi a szemetét.
Persze szemétszállítási díjat sem fizet. Postán megkaptam a 15.000 Ft-os szemétszállítási
díjról a csekket a PEVIK Kft-től, és 3 zsákot is, pedig azt nem kértem. Nekem a zsák nem
kell, mert egy hónapban egyszer viszik el a szemetem, ennek ellenére kifizettem a
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szemétszállítási díjat. Van olyan lakos az utcámban, aki se a kéményseprési, se a
szemétszállítási díjat nem fizeti, kapja a lakásfenntartási támogatást, és vize sincs. Ezeket az
embereket el kell tartani, és ő az első, aki megy a pénzért a hivatalba. A közben az én
oldalamon van árok, a másikon nincs, és mégis rám jön a víz, sárban járunk.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: 16 millió Ft-os keretbiztosítéki jelzálog van az
Egercsehi, Kossuth L. út 75., Ady E. út 7., Egri út 1., Iskola út 4., Nagyház út 4. III/7.,
Nagyház út 7. II/14., Nagyház út 7. II/15., Ady E. út 15., és Fonyódliget, Erkel F. út 8. sz.
alatti ingatlanokon. Ez valós és tényleges, hogy ez a tartozás itt lebeg felettünk, és ezt el kell
kezdeni fizetni. A polgármester asszony beszámolója ellenmondásos volt. A beszámolóját
nem szavazta meg a képviselő-testület. Pályázatokat nyújtunk be, és közben nem tudjuk a
béreket fizetni. A lakosok kérik, hogy az utakat csinálják meg. Dorkó Ottó úr felajánlott 2
millió Ft-ot a busz megvételére. A képviselő-testületi üléseket a polgármester asszony vezeti,
amit feltesz szavazásra arról tudunk szavazni, amit nem tesz fel, arról nem. Javasoltuk, hogy a
november 26-i képviselő-testületi ülésen vegyük lejjebb a kommunális adó összegét.
Tóth Andrásné polgármester: A képviselők nem voltak jelen az ülésen. Azt mondtam, hogy
a művelődési ház felújításához a 13 millió Ft-os önerő sok, de valamilyen úton meg kellene rá
találni a pénzt. 50 %-os támogatással lehet az útra pályázni, ekkora önerőt nem tudunk
bevállalni. A 2 millió Ft felajánlását feltételhez szabta Dorkó Ottó úr. A feltétel az volt, hogy
ha egy képviselő feláll. Egyébként magánszemély önkormányzatnak nem adhat támogatást,
ezt az államháztartási törvény írja elő. Egy képviselőt érintett ez a dolog, nem ő érte a felelős.
A képviselő egyébként azt válaszolta, hogy őt a lakosság választotta a testületbe. Milyen
jogon lehet egy képviselőt felszólítani arra, hogy felálljon?
Tompos Miklós lakos: A fele-fele arány miatt fel kell oszlatni a képviselő-testületet, és
polgármestert. Fel kell oszlatni, mert a testület fele erre húz, a fele arra. Mondjon fel az
önkormányzat, és szüntesse meg ezt a rágalmakat.
Dorkó Ottó lakos: Egy képviselő-testületi ülés után együtt mentünk hazafelé Gál István
képviselő úrral. A képviselő úr nagyon sok mindent tesz a településért. Örültem volna, hogy
egy ilyen pályázatot kapott a település. Azt mondtam Gál István képviselő úrnak, hogy
felajánlok 2 millió Ft-ot, hogy ha nem lesz tagja a képviselő-testületnek, mert személyes
ellentét van közöttünk. 8 általánost végzett embereket nem tartom megfelelőnek, hogy az
önkormányzatnál alkalmazzák munkavezetőnek, ahelyett, hogy a közhasznúak közül
alkalmaznának valakit. Vállalkozó is vagyok, nem mondtam, hogy a felajánlott pénzt mint
magánszemély, vagy mint vállalkozó adom. Elmentem az ülésre, Gál István képviselő úr
akkor mondta, hogy őt a település választotta, miért ő álljon fel. Jó vagy rosszat akartam? Állt
mögötte olyan célzat, hogy ez így nem mehet tovább. Csődben van a település, de nem veszik
észre, hogy ez a pénz a településért lett volna. Azóta mi nem beszélünk Gál István képviselő
úrral. Ha a település úgy gondolja, hogy kell a képviselő-testületbe megválasztják, ha nem,
akkor nem. Az anyagi helyzet évek óta nem változott. A jegyző asszonytól kérdezném mennyi
a polgármester bérének szorzója?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Az alapilletmény 11 szerese a legnagyobb szorzó.
Egercsehi lakosságszám alapján 1.000-3.000 lakosságszám közé esik, itt 10-es szorzója van a
polgármesternek.
Dorkó Ottó lakos: Erre a településfajtára eső egyik legnagyobb szorzót kapja a polgármester.
Ez nem csökkent évek óta. Őt sem lehet hibáztatni, ő is a piacról él. Ezek az emberek nem
áldoztak a településért. Ez egy megélhetési önkormányzat, azoknak az embereknek, akik
közel állnak a polgármesterhez. Nincs az önkormányzatnál egy hozzáértő ember. Voltak jó
meglátások minden oldalon, de a viták hevében nem jutottak előre. Senki nem látta a
lehetőséget. A buszban sem láttak lehetőséget.
Tóth Andrásné polgármester: Ami történt azt nem tartom tisztességesnek. Gál István
képviselő úr elég sokat tett a településért. A Bélapátfalvai Kistérség pályázott a buszra
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Egercsehinek, és amikor az Egercsehi képviselő-testület úgy döntött, hogy nem kell a busz,
akkor már másnap átvette Bélapátfalva a lehetőséget. A következő bélapátfalvai ülésen már a
busz közbeszerzési eljárását tárgyalták. Tehát amikor Dorkó Ottó úr felajánlotta a pénzt már
teljesen mindegy volt.
Dorkó Ottó lakos: Én azonnal felajánlottam.
Tóth Andrásné polgármester: Az egész eljárás nem korrekt. 4-8 éve hallom, hogy ennyit
hozok a településre, annyit hozok a településre. Én nem kampányoltam azzal, hogy nem
veszem fel a fizetésem. Én a fizetésemből élek, megdolgozom érte. A munkaidő után én nem
csukom be magam után az ajtót. Nem hiszem, hogy bárki feltételhez köthet dolgokat, és azt
mondhatja bárkinek is, hogy a következő képviselő-testületben már nem akarja ott látni.
Dorkó Ottóné képviselő: Egercsehi önkormányzat a kommunális adóból fizesse a
szemétszállítási díjat. Mivel becsődölt az önkormányzat ezért szeretnék, hogy a lakosság
fizesse a szemétszállítási díjat. Én hívtam fel a PEVIK Kft-t, kérdeztem, hogy most
jubilálunk-e, akkor volt 7,5 millió Ft a tartozás. Lakossági fórumot kellett volna összehívni, és
nem kiküldeni azt, hogy mennyi szállítási díjat kell fizetni. Valóban sokáig nem fogadtuk el a
költségvetést, mert forráshiányos. A kiöltségeket lehetet volna csökkenteni, felesleges
emberek vannak alkalmazva. A temetőgondnok közalkalmazott 8 órában, és 8 órában takarít a
felesége. A közmunkások vezetője 4 órában van alkalmazva, ezt sem tartom jó megoldásnak.
Építési előadót 7 település fizetett, amit Egercsehi tartott. A mikrotérségből kiváltak a
települések. Miért hagy itt mindenki?
Gál István képviselő: Nem akartam hozzászólni, de most már elmondom én is a
véleményem. Dorkó Ottó úrral olyan konfliktusom volt, hogy nem tartom rá érdemesnek,
hogy szóljak róla. 2008-ban kértek meg rá, hogy vállaljam el a közmunkások vezetését.
Surányi László képviselő úr is kért rá. Én nem vállaltam el. 2009-ben ismét felkértek. Ekkor
mondtam, hogy elvállalom, hogy ha a képviselő-testület szétnéz a településen. Nem jött senki,
csak a polgármester asszony és Puskás András volt képviselő úr. Végül 4 órában elvállaltam a
feladatot. Az, hogy 8. osztályt végeztem nem igaz. Dorkó Ottó úr még az úton is kiabált
velem.
Tóth Andrásné polgármester: Én a jubileumi jutalmam sem vettem fel, pedig az jár nekem.
Addig, amíg Dorkó Ottóné képviselő asszony nyugdíjba nem ment mindig megszavazta a
költségvetést.
Ráczné Gyetvai Brigitta lakos: Most mit lát a lakosság? Azt, hogy marják egymást. Ezért
nem jutunk előre.
Tóth Andrásné polgármester: Igen, az előző ciklusban nem volt ilyen.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Mindenki észrevette, hogy a polgármester asszony
beszámolója hogy kezdődött? Probléma van a képviselő-testületben. Ki generálja ezeket a
problémákat? Az ülésen a képviselők felvetették a problémát, és a polgármester asszony
elmondta, hogy miért nem lehet megvalósítani. Problémák vannak.
Tóth Andrásné polgármester: Ezekre nem a polgármesternek kell válaszolni.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Én csak egy képviselő vagyok, nem én küldöm ki a
közmunkásokat. A vezető irányítja őket.
Surányi László képviselő: Nincs program, nem tudják, hogy mit kell csinálni.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Azért jöttünk ide, hogy problémát oldjunk meg.
Surányi László képviselő: Voltak javaslataink, mindet lesöpörték az asztalról.
Tóth Andrásné polgármester: Én egyedül söpröm le a javaslatokat?
Surányi László képviselő: Nem szavaztatja meg a képviselő-testülettel.
Szalay Józsefné lakos: Nem a polgármester asszonyt kellene nézni, hanem a települést.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő asszony sem jött el az ülésre.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Igen, nem is akartam elmenni. Voltak javaslataink,
nem tette fel őket szavazásra a polgármester asszony. A polgármesternek kötelessége úgy
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gazdálkodni, hogy az jó legyen. Nincs pénze az önkormányzatnak, és vesszük fel az
embereket dolgozni. Már másodjára hallgattam végig ezt a beszámolót. Mi hárman nem
tudunk semmit sem megszavazni. Ez a beszámoló engem felháborított. Ehhez nem adom a
nevem. Köszönöm, hogy megválasztottak, majd a 3 hónap megmutatja, hogy mi lesz.
Tóth Andrásné polgármester: Köszönöm a lakosság részvételét, és kívánok mindenkinek jó
egészséget.
K.m.f

Tóth Andrásné
polgármester

Barcsainé dr. Érsek Rita
körjegyző

Hajdu Erika
jegyzőkönyvvezető

