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Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 29-én
1000 órakor tartott rendkívüli ülésén, a hivatalban.

Jelen vannak:            Tóth Andrásné polgármester
Grósz Ilona alpolgármester
Beraxa Krisztina képviselő
Gál István képviselő
Ökrös Imre képviselő
Puskás András képviselő

Távol van: Ficzere Gábor képviselő

Jelen van tanácskozási joggal: Barcsainé Dr. Érsek Rita körjegyző

Tóth Andrásné polgármester: Beraxa Krisztina képviselő asszony kezdeményezésére
oktatási szakértő járt az önkormányzatnál és az általános iskolában. Szakmai és gazdasági
felmérést készít az intézményről. A jövő évi átszervezéshez kell egy szakember, aki közvetíti
a jövőbeli elképzeléseket a pedagógusok felé, mert a fenntartótól nem fogadják el azt, hogy
egy gazdaságosabb működésű intézményt kell továbbvinni. A szakértőt megkértük, hogy az
átszervezéshez, átalakításhoz készítse el a dokumentumokat. Beszélgetésünk során azt láttam,
hogy szakmailag és emberileg is a fenntartó érdekeit képviseli. Szakmai és pénzügyi
számításokat is fog készíteni, amely tartalmazza azt, hogy mi várható az intézményben a jövő
évben. A kedvezőtlen lépéseket meg kell lépni, hogy ha nem találunk más megoldást. Az
igazgató asszonytól a koncepció elkészítéséhez kértem anyagot, és 31 millió Ft-os hiányt
hozott ki az intézménynél. Az igazgató asszony szerint spórolni csak úgy tudunk, hogy ha a
gazdálkodás és a konyha működtetése lejön az önkormányzathoz. Ezzel lehet, hogy spórol az
intézmény, de az önkormányzat nem, mert az egyik helyről tesszük a másikra a hiányt. Tehát
az igazgató asszony nem alkalmas arra, hogy az intézményre vonatkozó felméréseket,
számításokat elkészítse, és sajnos a vezetésre sem alkalmas. Leírta, hogy 2 dolgozó- egy
pedagógus és egy konyhai alkalmazott – jövőre elmehet előnyugdíjba. Mi nem küldhetünk el
senkit nyugdíjba, ha el akar menni, akkor mehet, de ha nem akkor dolgozik tovább. Ez így
nem megtakarítás. Még mi sem tudjuk, hogy milyen változás lesz januártól. A szakértő
Marton Sándorné, de januártól hamarabb nem tudja elvállalni a felkérést. A jegyző asszony
biztos tud majd erről egy pár szót szólni. Tehát a szakértő a költségvetés tárgyalására vállalta
az anyag elkészítését. Kérem a képviselő-testületet, hogy a szakértő asszonyt bízza meg az
intézményátszervezés szakmai és gazdasági anyagának elkészítésével. Az önkormányzat
teherbírására bízta a díjának megállapítását. Konkrét összeget nem mondott. Az előző
szakértő, akit megbíztunk 50.000 Ft szakértői díjat kért, de gazdasági számítás nem volt a
szakvéleménye mellett. Gondolom a gazdasági számításokhoz a szakértő asszony is segítséget
fog igénybe venni. A kifizethető kereteken belül fogok vele egyezkedni.
Puskás András képviselő: A szakértő asszony mondhatott volna egy összeget.
Beraxa Krisztina képviselő: Igen, neki kellett volna egy összeget mondani, mert akkor
tudunk viszonyítani, hogy megéri-e nekünk az az ár.
Gál István képviselő: Az igazgató asszony ezt nem tudja elkészíteni?
Tóth Andrásné polgármester: Intézményi átszervezéshez kötelező szakértőt igénybe venni.
A szakmai dolgokat a képviselő-testület szakvélemény nélkül nem tudja eldönteni.
Hevesaranyossal lesznek majd gondok, sőt vannak is. Szúcs község felé is el kell készíteni
egy javaslatot. Elmondtam, hogy Szúcs község évek óta nem fizet az intézményfenntartásért.
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A szakértő asszony ilyen esettel még nem találkozott, hogy egy közös fenntartású intézmény
fenntartásához nem kell hozzájárulni. Úgy készíti el a szakvéleményt, hogy finanszírozható
legyen az intézmény. Egy munkajogászra is szükségük lesz, mert ha leépítések lesznek, akkor
konzultálni kell vele. Az igazgató asszony ebben sincs a helyzet magaslatán. A dolgozók
munkaügyi perében is nyilatkozott, hogy a fenntartó helyében nem tud nyilatkozni, holott én
előtte egyezkedésre hívtam fel a figyelmét. A fellebbezési jogáról is lemondott, erről pedig
még a véleményemet sem kérdezte meg. Tehát teljesen az önkormányzat ellen fordult. Ezek
elég súlyos dolgok.
Puskás András képviselő: A szakképzés elindításával lehet még valamit kezdeni? Mert ha az
beindulna, akkor egyetemi végzettség kellene az igazgatói poszthoz.
Tóth Andrásné polgármester: Ezt most nem tudom, mert változott a mátrafüredi iskola
igazgatója. Az igazgató asszonynak egyetemi végzettsége van, mert szakközépiskolában
tanított. A szakértő nagyon sok ötletet elmondott, mit lehetne elindítani itt az iskolában,
például sporttagozat, művészeti, kéttannyelvű oktatás. Ezekkel plusz normatívát lehet lehívni.
Ehhez viszont olyan tantestület kell, amelyik erre fogadóképes. Szemléletváltás kell, mert
különben a szakértő sem tud mit csinálni. Már többször elmondtuk, hogy a 24. órán is túl
vagyunk. Most 31 millió Ft az oktatás hiánya.
Beraxa Krisztina képviselő: A szakértő azt is elmondta, hogy vállalja azt, hogy kiáll a
tantestület elé, és elmondja ezeket a dolgokat.
Tóth Andrásné polgármester: Igen, és az igazgató asszonnyal négyszemköz is elbeszélget.
A helyzet az, hogy az igazgató asszony tanításra alkalmas, de vezetésre nem. 2014-ig van a
vezetői megbízása, de ezt vissza kell vonni.
Beraxa Krisztina képviselő: A szakértő szerint sem akar vezető lenni az igazgató asszony.
Grósz Ilona alpolgármester: Az a probléma, hogy a tantestület szerint az önkormányzat és a
képviselő-testület be akarja zárni az iskolát. Miért akarnánk mi bezárni ezt az intézményt? Ez
számomra teljes döbbenet. Pont az ellenkezőjét akarjuk.
Tóth Andrásné polgármester: Azt szoktam mondani, hogy a pedagógusok nem alkalmasak
arra, hogy fenntartsák az intézményt. Nekünk nem munkahelyet kell teremteni, hanem a
gyerekeket kell tanítani.
Gál István képviselő: Az a felháborító, hogy beadták a munkaügyi bíróságra a ki nem fizetett
túlórájukat. Nekem az a meggyőződésem, hogy ez a túlóra nekik nem jár. A 40 órás
munkaidőt nem töltik ki. Tudom, hogy nem kell bent lenni az intézményben, de ha fél 4-ig
tart a munkaidejük, akkor mire kérik a túlórát? Milyen órára kell nekik otthon felkészülni? A
gyerekek szétverik a buszmegállót, és egy tanár sem jön le velük a buszhoz. Megérkezik a
tanár a fél 10-es busszal, és az 1 órakor már elmegy haza. Ez nagyon irritál engem, és a
lakosságot is. Vargyas Marianna képviselő asszony elmondta, hogy döntsék el a
pedagógusok, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben bér kell vagy túlóra. Leigazolja az
igazgató asszony a túlórát, és látjuk, hogy nincs bent a tanár az intézményben.
Beraxa Krisztina képviselő: Azért feltételezzük azt, hogy jogosan igazolják le a túlórát.
Gál István képviselő: Ez nem feltételezés, ez így van. Ezért már többször lett a
pedagógusoknak szólva. Az előző ciklus utolsó képviselő-testületi ülésen az iskoláról volt
szó. Az igazgató asszony eljött az ülésre, megkérdezte a pedagógus képviselő asszonyt, hogy
jön-e, aki az ülés helyett hazament. Az alakuló ülésen viszont két órára itt volt. Tehát ez
konkrétum. Megakarjuk tartani az iskolát, és erre folyamatosan az a vád ér, hogy be akarjuk
zárni. Mi csak az észrevételeinket mondjuk el az intézménnyel kapcsolatban. Elvitték a
gyerekeket az intézményből, de meg sem kérdezték, hogy miért. A bélapátfalvai polgármester
ezért le akarta cserélni a pedagógusokat.
Tóth Andrásné polgármester: Bélapátfalván meg van szabva, hogy mikor hagyhatják el a
pedagógusok az iskolát. Nyilván ez is az igazgatótól függ.
Grósz Ilona alpolgármester: Ez már a múlt, a jövőn kell gondolkodni.
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Tóth Andrásné polgármester: Fel kellene mérni, hogy hány gyereket hordanak Egerbe
iskolába.
Beraxa Krisztina képviselő: Ma  megyek  az  óvodába,  vállalom  erről  egy  kérdőív
elkészítését. Most a szülők azt mondják, hogy nincs kedvük azért egy órával korábban kelni,
hogy Egerbe hordják a gyerekeket. De szemléletváltás kell a pedagógusoknál.
Grósz Ilona alpolgármester: A leendő elsős tanítónő látogasson le az óvodába, ismerkedjen,
beszélgessen a gyerekekkel.
Gál István képviselő: Ha  nem mennek el  a  szülői  értekezletre  a  szülők,  akkor  menjen  el  a
pedagógus a szülőhöz. Ezt a javaslatot megmosolyogták a pedagógusok.
Tóth Andrásné polgármester: A szakértő azt mondta, hogy rajta nyugodtan lehet
mosolyogni. Januárban tart egy tantestületi értekezletet, és beszél az igazgató asszonnyal.
Egercsehiben 146, Hevesaranyoson 33 gyerek van az iskolában. Hiába sértődik meg
Hevesaranyos, ez egy intézmény, nekünk az ő iskoláját is fel kell mérnünk. Hallom, hogy
Tarnalelesz felé még mindig kacsingat. Bélapátfalvára nem kell a roma gyerek. A
bélapátfalvai polgármester úr mondta, lehet, hogy Egerbocsnak vissza kell jönnie a társulásba,
mert ilyen feltételekkel nem vállalja a intézményfenntartást. Beszél az egerbocsi
polgármesterrel, hogy jöjjön ide vissza.
Gál István képviselő: 4 évvel ezelőtt 7 millió Ft volt az iskola hiánya, most 31 millió Ft-nál
tartottunk. Tavaly 19 millió Ft hiánnyal jött a képviselő-testület elé az iskola, és 22 millió Ft
lett a vége.
Beraxa Krisztina képviselő: Egyre nagyobb a hiány, egyre kevesebb a gyerek, és nincs
színvonal. Ezzel valamit kezdeni kell. Más önkormányzatnál hány %-ot tesznek a
működéshez.
Tóth Andrásné polgármester: 40-50 %-ot tesznek mellé az önkormányzatok. Ha nem
kellene iskolát fenntartanunk plusz 14 millió Ft-ja lenne az önkormányzatnak. Így viszont az
összes pénzünk az iskolára megy el.
Beraxa Krisztina képviselő: Más önkormányzat a könnyebb utat választja, amikor azt
mondja, hogy vigyék el az iskolát. Itt pedig a pedagógusok azt nem látják, hogy meg akarjuk
menteni az iskolát.
Puskás András képviselő: 16 pedagógus dolgozik az iskolában, 8 osztályban. Akkor 8 tanár
dolgozik egyszerre. Hogy jön ki nekik a túlóra?
Tóth Andrásné polgármester: A szakértő asszony elmondta, hogy nem érti alsóban hogy
lehet túlóra. Javaslom bízzuk meg Marton Sándorné közoktatási szakértőt az általános iskola
átszervezéséhez szükséges dokumentumok elkészítésével.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.

Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 126/2010. (XI. 29.)
önkormányzati határozata
Marton Sándorné közoktatási szakértő megbízása

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Marton Sándorné
közoktatási szakértőt a Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda
átszervezéséhez szükséges szakvélemény elkészítésével.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
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Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: 2011. június 30-ig meg kell hozni a döntést, és július,
augusztusban megtörténhet az átszervezés.
Puskás András képviselő: A szakképzéssel akkor nem foglalkozunk?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A mátrafüredi iskola igazgatója Pallagi László, fel
tudom vele venni a kapcsolatot. Az ő segítségével a szakképzést be lehet indítani.
Tóth Andrásné polgármester: Igen, ez már régen elindult volna, de a pedagógusok nem
voltak rá vevők.
Beraxa Krisztina képviselő: Az óvodában működik egy sakk szakkör, amire 8 gyerek jár, de
az iskola ezt a lehetőséget elutasította.
Grósz Ilona alpolgármester: A képviselő asszony tapasztalhatta, hogy nagy fába vágtuk a
fejszét  az  iskolával  kapcsolatban.  A  települések  között  nem  olyan  nagy  a  távolság,  át  lehet
járni más iskolába is.
Tóth Andrásné polgármester: Ez az utolsó esély, amit a szakértő asszony letesz az asztalra.
Bekölcére járnak át az egercsehi gyerekek karatéra, mert az igazgató asszony nem lát erre
lehetőséget, és bérleti díjat kell az órákért kérni. Nem értem ez miért van így. A focisták is
bejárnak a tornaterembe. Nyár végén beszéltünk a karate órákról, és azóta is átjárnak
Bekölcére a gyerekek. 12 egercsehi és 3 bekölcei gyerek jár karatéra. Sok mindent lehetne
szervezni az iskolába. A sport kiemelt támogatottságot élvez, erre a vonalra kellene ráállni.
Azt a pedagógus gárdát kell megnézni, akikkel ezt elindítanánk.
Beraxa Krisztina képviselő: Az igazgató asszony vezetése nélkül ez nem jöhet létre. Ha
alkalmatlan, és szakértői vélemény is lesz a kezünkben, de magától nem akar elmenni, milyen
lehetőségünk van?
Tóth Andrásné polgármester: A társult önkormányzatok hívhatják vissza az igazgató
asszonyt, amikor megvannak a dokumentumok. Ezt az ülést decemberben össze kellene hívni.
A költségvetés tervezésénél 4 jubileumi jutalom betervezése kimaradt. Kértem az igazgató
asszonyt, hogy tegye le ezek kifizetéséhez a pénzforrást. A határozatokat már elkészítette a
kifizetésekhez. A képviselő-testületet megtévesztette a költségvetés elfogadásakor, mert az
iskola hiánya így már nem 22 millió Ft. Az sem használható, amit leírt az átszervezéssel
kapcsolatban. Az igazgató asszony vagy nem érti a dolgokat, vagy nem akarja érteni. Az
átszervezés leépítéssel jár. Ezt már egyszer elszabotálta, mert május 15-ig nem készítette el a
szükséges dokumentumokat. Ha a pedagógusok nem akarnak dolgozni, akkor mi sem
ragaszkodunk az iskolához. Semmi értelme 15 pedagógust dekorációnak tartani. Egerből
járnak ki a tanárok, és még ők pereskednek. Elvégzik a kötelező dolgokat, de ezen kívül
semmit. Meg kell nézni azt, hogy hány gyerek jár ide iskolába, és hány jár el Egerbe, vagy
más településre.
Beraxa Krisztina képviselő: Sokan dolgozni járnak, és nem tudják megoldani a gyerek
elhelyezését. Ezért létezik olyan, hogy ügyeletet tartanak az iskolában, este 6 óráig vigyáznak
a gyerekekre. Nem hiszem, hogy ezért pénzt kapnak a pedagógusok, a munkahelyükért
csinálják.
Tóth Andrásné polgármester: Igen, bízom benne, hogy valamit tudunk lépni.
Gál István képviselő: A pedagógusoknak kellene a képviselő-testület felé közelíteni,
tájékoztatni minket, hogy mit szeretnének az intézményben megvalósítani. Megkeresett
engem egy pár fiatal, hogy szeretnék a tornatermet elkérni. Mondtam nekik, hogy az igazgató
asszonnyal kellene beszélniük, de nem tudom, hogy beszéltek-e vele.
Beraxa Krisztina képviselő: Bóta Tamásék szeretnének korcsolyapályát csinálni az
iskolaudvaron. Ezzel kapcsolatban ki az illetékes? A világítást is megoldanák. Vállalják, hogy
mindent megcsinálnak. Lennének annyian, akik szeretnének korcsolyázni, hogy valamennyi
pénzt össze tudnak rá szedni.
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Gál István képviselő: A korcsolyapályához homok és egy nagy teljesítményű szivattyú
szükséges, hogy kútból tudják a vizet venni, mert ha hálózatról megy a pálya locsolása, akkor
csatornadíjat is fizetni kell.
Grósz Ilona alpolgármester: Ebben az igazgató asszony az illetékes.
Tóth Andrásné polgármester: A vízvételi lehetőséget meg kell nézni.
Beraxa Krisztina képviselő: Beszélek az igazgató asszonnyal erről a lehetőségről. Ha
szeretnének valamit a fiatalok, akkor ne mondjuk azt, hogy nem lehet.
Tóth Andrásné polgármester: Az Eger és Környéke Takarékszövetkezetnél a hiteltörlesztés
tőke átütemezését kezdeményeztük, mert jelenleg elég magas. Kedvezőbb törlesztést kell
kérnünk. Jelenleg 2010. december 31-ig ki kell fizetni a kamatot, de ha kérjük az átütemezést,
akkor megnézik annak a lehetőségét, hogy kedvezményesen tudjuk fizetni. A pénzintézet
mindenben tud segíteni az önkormányzatnak.
Beraxa Krisztina képviselő: Így futamidő fog hosszabbodni?
Tóth Andrásné polgármester: Igen. Aki egyetért a hiteltörlesztés tőkéjének átütemezésével
kérem kézfelnyújtással szavazzon.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.

Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2010. (XI. 29.)
önkormányzati határozata
Hiteltörlesztés tőkéjének átütemezése

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kezdeményezi az Eger és Környéke
Takarékszövetkezetnél a 16.000.000 Ft fejlesztési hitel hiteltörlesztése tőkéjének
átütemezését.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Tóth Andrásné polgármester: A holnapi napon 10 órakor lesz a tanulói laptop program
közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok bontása. Jó lenne, hogy ha a bíráló bizottság
összejönne.
Beraxa Krisztina képviselő: Én a bizottsági üléseken szeretnék tanácskozási joggal részt
venni. Beszéltem az Eger Tv-nél egy ismerősömmel, Antal Anettal, akik egy műsorral
szeretnék a vidéket a köztudatba visszavinni. Egy fél órás közéleti műsort készítenek, és a
televíziók egymás között cserélnék. Tavasszal és nyáron tervezik a forgatást. Ez
tulajdonképpen egy hirdetési felület, itt bemutatnák a hagyományokat, azt, hogy miért
érdemes erre a településre jönni. Ennek anyagi vonzata is van, 100-150.000 Ft-ba kerül a
műsor elkészítése. Kapunk 10 DVD-t, amit nyilván majd lehet másolni. Kértem erről egy
tájékoztató anyagot, ezt most rakják össze. Nem tudom, hogy erre nyitott lenne-e a képviselő-
testület. Ez egy ritka lehetőség, ezzel élni kellene. Hirdetési felületként is felfogható. A
hirdetési újságok áraihoz képest ez nem egy nagy összeg.
Tóth Andrásné polgármester: Tulajdonképpen ráció van benne. Minket csak a pénzügyi
lehetőségek határolnak be.
Beraxa Krisztina képviselő: A képviselői-tiszteletdíjból is lehetne ezt finanszírozni. Mikor
kapnak a képviselők tiszteletdíjat? A saját pénzemből nem szívesen adnék támogatást, mert én
is rászorult vagyok.
Tóth Andrásné polgármester: Még nem kaptunk visszajelzést a belügyminisztériumból,
hogy megkaptuk-e a támogatást, a működésképtelen önkormányzatok pályázatára. Jelenleg
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nehéz helyzetben vagyunk. A napköziben kézpénzes számlára szállítják az árut, mert
átutalással már nem szállítanak. Jár a képviselőknek a tiszteletdíj, ha nem rendelkezik a
képviselő-testület ellenkezőleg. Nem mondom, hogy hozzuk meg ezt a döntést. Lesz majd
tiszteletdíj fizetve, de nem tudom megmondani, hogy mikor. A PEVIK Kft. felé még 1 millió
Ft-os tartozásunk van, a Retúr Kft. felé is van részletfizetési megállapodásunk. A mai napon
érkezett meg az AZ TOPKER Kft. 984.000 Ft-os tartozása, ami március óta nincs fizetve.
Tehát velük is egyezkedni kell. Be lett tervezve, hogy lesz tiszteletdíj fizetve.
Beraxa Krisztina képviselő: Az Egercsehiért civil egyesületet szeretném megcsinálni.
Ahhoz, hogy létezzünk az ügyvédi ellenjegyzés 20.000 Ft. A polgármester asszony azt
mondta, hogy erre nem tud pénzt adni. A képviselők ha megkapják a tiszteletdíjukat akkor 2-
3.000 Ft-ot felajánlhatnának erre a célra.
Puskás András képviselő: A Polgárőrséget szoktuk támogatni. Az önkormányzat is ígért
300.000 Ft-os támogatást, amiből 70.000 Ft-ot kaptunk.
Gál István képviselő: A képviselők sem állnak jól anyagilag. Megérzem én is azt, hogy nincs
tiszteletdíj fizetve, mert a saját pénzemből támogatom a civil szervezeteket. Megkapta a
Polgárőrség a gépkocsit, azt fenn kell tartani, ki kell fizetni a biztosítását. Erre is kell pénz.
Tóth Andrásné polgármester: Az egyesületi tagok tagdíjat nem fizetnek? Abból is lehetne
fizetni.
Beraxa Krisztina képviselő: 500 Ft-os tagdíjat fizetnek a tagok.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A  Bélapátfalvai  Többcélú  Társulás  társulási
megállapodás módosítását kellene a képviselő-testületnek elfogadni. A Bélapátfalvai
Kistérség Gyermekjóléti Szociális és Szolgáltató Központ tevékenysége és ügyfélfogadása
nem volt részletezve a régi megállapodásban. A Társulási Tanács ezt a módosítást már
elfogadta.
Tóth Andrásné polgármester: Aki  egyetért  a  Bélapátfalvai  Többcélú  Társulás  társulási
megállapodás módosításával, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.

Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 128/2010. (XI. 29.)
önkormányzati határozata
Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodás módosítása

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Bélapátfalvai Kistérség
Többcélú Társulás társulási megállapodás módosítását.
A módosítás a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A Bélapátfalvai Többcélú Társulás belső ellenőrzése
megküldte a 2011. évi belső ellenőrzési tervet. Ez alapján 2011-ben 3 ellenőrzés lenne
Egercsehiben. 1. Normatív állami támogatások ellenőrzése, 2. a konyha működésének
ellenőrzése, 3. a 2011. évi közoktatási statisztika ellenőrzése. Ennyi ellenőrzési nap jutott
Egercsehire, mert 13 településre jut 2 ember.
Beraxa Krisztina képviselő: A belső ellenőrzés csak tervezetten jön?
Tóth Andrásné polgármester: Az igazgató asszonynak kellene évente egyszer ellenőrzést
tartania. Ilyen eddig még nem volt. Utána a fenntartó részéről is kellene ellenőrzés. Egy ilyen
ellenőrzés alkalmával megnézik, hogy a napköziben jogosan étkeztek-e a gyerekek.
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Előfordult már sajnos olyan eset, hogy ingyen étkező gyermek esetében – amit az
önkormányzat fizet – be volt húzva, hogy iskolában van, közben beteg volt, és az ebédet
valaki más ette meg.
Beraxa Krisztina képviselő: Azt, hogy került-e ki nyersanyag a konyháról azt is a belső
ellenőrzés vizsgálja?
Tóth Andrásné polgármester: Nem, azt az igazgató asszonynak kellene ellenőrizni műszak
végén. Ilyen esetről már én is hallottam. Ebben az anyagi helyzetben kértem az
élelmezésvezetőt, hogy két hetente tájékoztasson arról, hogy mit főznek a konyhán. Lehetne
spórolni a főzéssel úgy, hogy sok mindent helyben elkészítenének a napköziben. Nem érzem
azt, hogy a konyha spórolna valamilyen módon. Nem értem, hogy minden nap miért van 12
vödör ételmaradék. Ezt egy hónapban 500 Ft-ért bárki elviheti. Az igazgató asszonynak is
kellene lennie egy belső ellenőrzési tervének. Tavaly kértük a konyha ellenőrzését a belső
ellenőrzéstől, de nem volt rá kapacitás. A szakértő asszony is mondta, hogy a fenntartó
nevében lehet ellenőrzést kérni.
Beraxa Krisztina képviselő: Képviselőként is lehet ezt kezdeményezni? Azért kérdezem,
mert ha gondok vannak, akkor vagy megerősítést kapunk, hogy jó irányba haladunk, vagy
kiderül, hogy tényleg nem jól mennek a dolgok. Ad-hoc jelleggel lehetne ellenőrzést tartani.
Ha reform van, akkor kezdjük el. Lássák azt, hogy van tekintélye a képviselő-testületnek.
Becsületesen menjenek a dolgok. Azért ülünk itt, hogy dolgozzunk. Menjünk fel, és nézzük át
a konyha működését. Milyen jogi lehetőség van erre az ellenőrzésre?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A belső ellenőrzéssel összehangolt ellenőrzésre gondol
a képviselő asszony?
Grósz Ilona alpolgármester: Nem, a képviselők milyen módon ellenőrizhetnek a konyhán?
Beraxa Krisztina képviselő: A lakosság részéről is érkezett észrevétel a konyha
működésével kapcsolatban.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A képviselő-testület hoz egy döntést, amivel
felhatalmazást ad ennek az ellenőrzésnek az elvégzésére.
Beraxa Krisztina képviselő: Azt ellenőriznénk, hogy az a nyersanyag, ami a számlán van az
felhasználásra kerül-e. Hányszor lehet ellenőrzést tartani?
Tóth Andrásné polgármester: A fenntartó bármikor tarthat ellenőrzést az intézményében.
Beraxa Krisztina képviselő: Ha többször is tartunk ellenőrzést, akkor lehet viszonyítani,
hogy a korábbi ellenőrzéshez képest változott-e a helyzet.
Gál István képviselő: Ilyen  ellenőrzés  már  volt  a  korábbi  polgármester  idejében.  Akkor  az
élelmezésvezetőtől kértek egy kimutatást. Borzasztó dolgok derültek ki, és el is küldték az
élelmezésvezetőt. Nem azt az ételt főzték meg, ami papíron ki volt írva.
Tóth Andrásné polgármester: Nem hallomásra kell ellenőrzést tartani.
Beraxa Krisztina képviselő: Ami megmarad étel azt vigyék el, akik ott dolgoznak, de
nyersanyagot ne vigyen ki senki, mert az a gyerekekre van szánva. Olyan ételt kellene főzni,
ami gazdaságos.
Tóth Andrásné polgármester: Ilyen helyzetben azt is lehet tudni, hogy a gyerekek milyen
ételt szeretnek. Olyan ételt ne főzzenek már a konyhán, amit a gyerekek nem szeretnek. A
gyerekeknek az a lényeg, hogy jól lakjanak. Nem lehet mindig olyan ételt főzni, amit nem
tudunk kigazdálkodni. Ha nincs miből kifizetni, akkor az ott dolgozókra sincs szükség. Aki
egyetért a konyha ellenőrzésével, kérem, kézfelnyújtással szavazzon.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
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Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 129/2010. (XI. 29.)
önkormányzati határozata
Konyha anyagfelhasználásának ellenőrzése

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ellenőrzi a konyha
anyagfelhasználását, belső ellenőrzési terven túl. Az ellenőrzés végrehajtásával megbízza a
Polgármesteri Hivatalt.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző

Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A hivatalból két ember fog felmenni ellenőrizni a
konyha működését, és az eredményről tájékoztatják a képviselő-testületet.
Tóth Andrásné polgármester: Képviselő is felmehet az ellenőrzésre.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Nem javaslom, mert a döntést, ha lesz az ellenőrzésnek
valamilyen következménye azt a képviselő-testület fogja meghozni. Ha súlyosabb dolgot
találnak, akkor a belső ellenőrzéssel kell felvenni a kapcsolatot. A 2011. évi belső ellenőrzési
tervet kellene elfogadnia a képviselő-testületnek.
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért a Bélapátfalvai Többcélú Társulás belső
ellenőrzésének 2011. évi belső ellenőrzési tervével kérem, kézfelnyújtással szavazzon.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.

Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 130/2010. (XI. 29.)
önkormányzati határozata
2011. évi belső ellenőrzési terv

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2011. évi belső
ellenőrzési tervet.
A 2011. évi belső ellenőrzési terv a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Készült belső ellenőrzési stratégiai terv 2010-2014.
évre, amit már elfogadtak az önkormányzatok. Ebben változott a kockázatelemzési adattábla
tartalma. Ezzel módosul a belső ellenőrzési stratégiai terv. A módosítást már elfogadta a
Társulási Tanács, az önkormányzatoknak is el kell ezt fogadni.
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért a belső ellenőrzési stratégiai terv módosításával
kérem kézfelnyújtással szavazzon.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.
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Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 131/2010. (XI. 29.)
önkormányzati határozata
2010-2014. évi belső ellenőrzési stratégiai terv módosítása

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2010-2014. évi belső
ellenőrzési stratégiai terv módosítását.
A 2010-2014. évi belső ellenőrzési stratégiai terv módosítása a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Tóth Andrásné polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy 2010. december
21-én 15 órakor a Művelődési Házban lesz az iskola karácsonyi műsora. Megköszöni a
képviselő-testület részvételét, és az ülést berekeszti.

Kmf.

Tóth Andrásné Barcsainé dr. Érsek Rita
polgármester körjegyző

Gál István Puskás András
képviselő (jegyzőkönyv hitelesítő) képviselő (jegyzőkönyv hitelesítő)

Hajdu Erika
jegyzőkönyvvezető


