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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 20-án 1400

órakor tartott ülésén, a hivatalban

Határozatok száma és tárgya:

40/2011. (IV. 20.) Független könyvvizsgálói jelentésről
41/2011. (IV. 20.) Gazdasági programról 2011-2014.
42/2011. (IV. 20.) Közoktatási feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési
intézkedési tervről 2011-2013.
43/2011. (IV. 20.) Szolgáltatástervezési koncepcióról 2010-2012. és szakmai programról

Rendeletek száma és tárgya:

4/2011. (IV. 20.) Egercsehi Önkormányzat 2010. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló
1/2010. (II. 23.) rendelet módosításáról
5/20111. (IV. 20.) Egercsehi Önkormányzat 2010. évi költségvetési gazdálkodásának
zárszámadásáról
6/2011. (IV. 20.) Az egyes szociális ellátásokról

Napirendi pontok:

1. 2010. évi költségvetési beszámoló és zárszámadási rendelet elfogadása
    Előterjesztő: polgármester
2. Szociális rendelet módosítása
    Előterjesztő: körjegyző
3. Egyéb ügyek, indítványok
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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 20-án 1400

órakor tartott ülésén, a hivatalban

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

Jelen van tanácskozási joggal: Barcsainé Dr. Érsek Rita körjegyző

Meghívottak:                                Dr. Holló István könyvvizsgáló
    Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó
    Barócsi-Bozsik Katalin iskola igazgató

Tóth Andrásné polgármester: Köszöntöm a képviselő-testületet, a tanácskozási joggal
meghívott Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyzőt, dr. Holló Istvánt az Eger Audit Kft.
könyvvizsgálóját, Barócsi-Bozsik Katalin intézményvezetőt, Martonné Sinkó Judit
gazdálkodási előadót, valamint a lakosság részéről megjelenteket. Megállapítom, hogy a 7
megválasztott képviselőből 7 jelen van, így a testületi ülés határozatképes. Állandó
jegyzőkönyv hitelesítőket korábbi ülésen választottunk. A meghívóban kiküldött napirendi
pontokat javaslom tárgyalni azzal a kiegészítéssel, hogy az 1. napirendi pont a 2010. évi
költségvetési beszámoló és zárszámadási rendelet elfogadása előtt az előirányzat módosítás az
önkormányzat 2010. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelet módosítása, 2. napirendi
pont a szociális rendelet módosítása, 3. napirendi pont egyéb ügyek, indítványok. Van más
javaslat? Amennyiben nincs, javaslom a napirendi pontok elfogadását.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadta a
napirendi pontokat.

1. napirendi pont:

Tóth Andrásné polgármester: Az Egercsehi önkormányzat 2010. évi költségvetési
gazdálkodásáról szóló rendelet módosítása, ami az előirányzat módosítását foglalja magában.
Ehhez az anyagot a képviselők írásban megkapták. Az eredeti előirányzatot, és az évközbeni
változásokat kell a zárszámadás elfogadása előtt a képviselő-testületnek elfogadni ahhoz,
hogy a zárszámadás a valós képet mutassa. A módosított előirányzatot be kell emelni a
költségvetés bevételi és kiadási oldalába. A pénzügyi bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
kérem az elnököt ismertesse a bizottság javaslatait.
Ökrös Imre képviselő: Április 18-án a pénzügyi bizottság ülést tartott a mai napirendi
pontokkal kapcsolatban. Az előterjesztést és a rendelettervezetet a bizottság átnézte, ezzel
kapcsolatban minden kérdésre választ kaptunk. A könyvvizsgálói jelentést a pénzügyi
bizottság elfogadásra javasolja. A jelentés tartalmazza, hogy a zárszámadási rendelettervezet a
jogszabályi előírásoknak megfelelően került összeállításra. A zárszámadási rendelettervezetet
a bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolja. Kérem a képviselő-testületet az
előterjesztés megtárgyalására és elfogadására.



113

Tóth Andrásné polgármester: Először  az  előirányzat  módosítását  majd  ezt  követően  a
zárszámadási rendelet elfogadását javaslom. Kérem dr. Holló István könyvvizsgálót tegye
meg a szóbeli kiegészítését.
Dr. Holló István könyvvizsgáló: A képviselő-testület megkapta a könyvvizsgálói jelentést,
abban le vannak írva a számok, és a vizsgálatról a véleményünk. A szóbeli kiegészítésemben
szeretném felhívni a figyelmüket, és a jelenlévőkön keresztül a község lakosságának a
figyelmét is arra, hogy az önkormányzat meglehetősen rossz pénzügyi helyzetben van. Már a
tervezéskor is kiderült, hogy olyan mértékű hitellel tervezték a költségvetést, amelyet a
jogszabály szerint nem tudnának felvenni, és nem is kapnák meg. Látszik már a 2010. évi
beszámolóból is, hogy milyen mértékű hitelt terveztek, amit ugyan nem vettek fel, de ettől a
tartozások fennállnak, és ezért ragaszkodtam ahhoz, hogy tegyük bele a szállítónak való kb.
10 millió Ft-os tartozást, és még kb. ugyanennyi egyéb tartozást, amit jogszabály előír, de
még nincs kifizetve. Tehát ezek a tartozások valós, kifizetendő tartozások. 2011. január 1-én
25 millió Ft-os hiánnyal indult a település. Ez tükröződik a 2010. évi beszámolóból is.
Javaslom, hogy gondolják át azt, hogy mit fognak csinálni. Nagyon sürgősen javaslok egy
újra számítást a 2011. évi költségvetésükre, amivel biztosítható lesz egy sokkal kisebb
költségű hiány, mert különben jön a pénzügyi biztos, és akkor már nem a képviselő-testület
fog ezekről a dolgokról dönteni. A beszámoló illetve a zárszámadási rendelet összeállítása a
jogszabályoknak megfelelően készült. Javaslom a beszámoló elfogadását. De ezzel nem
nyugodhatnak meg, mert tenni kell valamit, hogy a település ne egy pénzügyi biztos kezébe
kerülve gazdálkodjon a jövőben.
Tóth Andrásné polgármester: Van a képviselő-testületnek kérdése az előterjesztéssel
kapcsolatban?
Beraxa Krisztina képviselő: A zárszámadást a képviselő-testületnek el kell fogadni, mert
ezek tények. Én véleményezni szeretném a pénzügyi bizottság munkáját, illetve a pénzügyi
bizottságot. Eddig minden pénzügyi bizottsági ülésen részt vettem, és hangsúlyozni
szeretném, hogy most szakmaiságról beszélek. Én úgy érzem, hogy a képviselő-testület
pénzügyi bizottsága szakmailag alkalmatlan arra, hogy a testület elé terjesszen bármilyen
zárszámadási rendeletet, vagy költségvetési rendeletet. Az alakuló ülésen javasoltam egy
külsős szakember felvételét, ami nem történt meg, mert a polgármester asszony azt mondta,
hogy nem javasolja. Én abba is belementem volna – gondolom más is - hogy ha nem az én
általam javasolt szakember ül a pénzügyi bizottságba, hanem valaki más által javasolt. Úgy
érzem, hogy a képviselő-testület pénzügyi bizottsága nem alkalmas arra, hogy ezeket a
számadatokat megértse, és megértesse. Én nem bízok ebben a pénzügyi bizottságban annyira,
hogy teljes bizalommal el tudja fogadni a véleményét. Én most a könyvvizsgáló úrra
hagyatkozva fogom elfogadni a zárszámadást. De úgy érzem, hogy itt vannak szakmai
hiányosságok. Felírtam egy-két dolgot, amit ha megkérdeznék akkor a pénzügyi bizottságból
tudnának-e rá válaszolni a tagok. Nekem nem tisztem senkit megalázni azzal, hogy ezekre a
kérdésekre ne kapjak választ. Ezt mindenkinek át kellene gondolni, és a saját képességeit
felmérni. Mondta a könyvvizsgáló úr, hogy nagyon nagy bajban vagyunk, és én még mindig
nem nagyon látom azt a tervet, hogy milyen megszorításokkal tudnánk élni, hogy a
költségvetésünk azt az egyensúlyt mutassa, amit kellene. Tudom, hogy elkezdődött az
iskolánál egy átszervezés, de úgy érzem, hogy van hiányosság, és a polgármesteri hivatalnál is
lehetne leépítéseket végrehajtani. Ez egy vélemény, természetesen megszavazom a
zárszámadást, mert értem, hogy ezt meg kell tenni. Továbbra is javaslok egy külsős, független
pénzügyi szakembert, aki szakemberként tudja ezeket a táblázatokat áttekinteni. Ez nem én
vagyok, mert én sem értek hozzá, de nyilván lenne olyan, aki ezt jobban értené, mint ez a
pénzügyi bizottság.
Puskás András képviselő: Ha a képviselő asszony nem pénzügyi szakember, akkor rólunk
nem mondhat ilyet. Ha a képviselő asszony úgy gondolja, hogy jobban tudja, mint mi, és érti
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az egészet, akkor elmondhatja ezt rólunk. De egy olyan ember, aki pletykák alapján mindenkit
vádol, az engem ne vádoljon. A képviselő asszony minden áron pénzügyi bizottsági tag akart
lenni. Ne vádoljon engem a képviselő asszony, aki ugyan olyan laikus, mint én. De ettől
függetlenül idejövünk, és megpróbálunk valamit csinálni. Az pedig végképp nem tetszik, amit
pletykákra alapozva beszélget a képviselő asszony.
Tóth Andrásné polgármester: Ezt a képviselő-testületi ülés után kellene megbeszélni. A
könyvvizsgáló úrnak a mai nap még más elfoglaltsága is van. Egyetértek azzal, hogy
véleményezni  akkor  lehet  a  másik  munkáját,  hogy  ha  valaki  szakmailag  tisztában  van  a
dolgokkal. Nem minősítünk valakit alkalmatlanná úgy, hogy ha ő ülne ott ugyan olyan
alkalmatlan lenne. Én sem vagyok pénzügyi szakember. Nem véletlenül van könyvvizsgálónk
és van gazdálkodási előadónk, akiknek az együttműködésével illetve a könyvvizsgáló úr
felelősségével történnek ezek a szakmai dolgok. Tudjuk, hogy egy kis településen a pénzügyi
bizottságban nem mindenhol vannak szakemberek. Nem a polgármester dönti el egy
személyben, hogy alkalmaz-e a képviselő-testület külsős szakembert. Attól, hogy a
polgármester nem javasolta a képviselő-testület javasolhatott volna valakit, és választhatott
volna külsőst. A munkánkat maximálisan próbáljuk elvégezni, és máson sem dolgozunk
megválasztásunk óta, és a költségvetést követően, mint azon, hogy milyen lépéseket tegyünk
azért, hogy az elmaradt kötelezettségeinket kifizessük illetve egyensúlyba helyezzük az idei
költségvetést. A beszámoló tényszámokat tartalmaz, a 2010. december 31-i állapotnak
megfelelően. Ezen változtatni, módosítani nem tudunk. Az előírásoknak megfelelő szakember
véleményezte. Vitát az okozhat majd, amikor az idei költségvetés módosítására sor kerül,
amikor az intézkedésekre sor kerül. Átszervezések, intézkedések fognak előtérbe kerülni,
amik már el is indultak. Javaslom elfogadásra az elmúlt évi gazdálkodásunkról szóló
beszámolót. Amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban más vélemény nincs úgy egymást
sértegetni felesleges, nem ez viszi előre a munkánkat. Az előző négy év bebizonyította, hogy
sokat tud ártani az, hogy ha nem azzal foglalkozunk, ami a napirend. Kérek mindenkit, hogy a
testületi ülésen kívül, vagy az ülés végén rendezzük az ilyen jellegű kérdéseket.
Puskás András képviselő: Egy dolgot még el kívánok mondani. Beraxa Krisztina képviselő
asszony azon kívül, hogy a száját jártatja még semmit nem tett a faluért. Engem most nagyon
megsértett. Semmit nem tett a faluért azon kívül, hogy minden pletykát meghallgat, és
mindenkit megsért.
Ökrös Imre képviselő: A beszámolóban szereplő adatok tények. A pénzügyi bizottság
oldalanként nézte át a beszámolót. Az összeállítása a jegyző és a polgármester feladata. A
könyvvizsgálói jelentés is valós adatokat tartalmaz. A bizottsági ülés végén megkérdeztük
Beraxa Krisztina képviselő asszonyt, hogy van-e hozzáfűzni valója, azt a választ kaptuk, hogy
most nincs, de valószínűleg lesz az ülésen.
Puskás András képviselő: Így tudja lejáratni a képviselő asszony az embert.
Beraxa Krisztina képviselő: Az miért baj?
Ökrös Imre képviselő: Nem baj. Két lehetőség van, elfogadjuk, vagy nem. Megtárgyaltuk,
elfogadásra javasoltuk a beszámolót. Most is azt mondom, hogy el kell fogadni.
Beraxa Krisztina képviselő: Én nem mondhatom el a véleményemet? Lehet, hogy Puskás
András képviselő úr ezzel nem ért egyet, nem szimpatikus, de az még lehet az én
véleményem.
Tóth Andrásné polgármester: Ezt napirendi ponton kívül kellene megbeszélni. A képviselő-
testület utólag eldöntheti, hogy megfelelő-e a pénzügyi bizottság, szeretnék-e másképp
felállítani. De ez most nem ennek a napirendnek a kérdése. Próbáljuk már meg a napirendi
pontokat betartani. Majd az egyéb ügyek, indítványok napirendi pontban el lehet mondani azt,
hogy ki mivel nem ért egyet, lehet javaslatokat tenni. De nem most, ezzel a napirendi ponttal
kapcsolatban, mert ezzel nem lesz jobb a helyzet. Bízzunk a gazdálkodóban és a
könyvvizsgálóban, akik a munkájukat befektették, és felelősséget vállalnak azért, hogy ezek
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valós számok, tényeken alapulnak. Ezt megkérdőjelezni nem lehet. Véleménye lehet
mindenkinek  a  képviselő társáról,  de  az  nem  ennek  a  napirendnek  a  témája.  Javaslom  az
Egercsehi önkormányzat 2010. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló 1/2010. (II. 23.)
rendelet módosítását elfogadni.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 tartózkodás szavazattal
az alábbi rendeletet alkotja.

Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011. (IV. 20.)
önkormányzati rendelete
Egercsehi Önkormányzat 2010. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló 1/2010. (II. 23.)
rendelet módosításáról

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2010. évi költségvetési
gazdálkodásáról szóló 1/2010. (II. 23.) rendelet módosításáról szóló rendeletét.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.

Tóth Andrásné polgármester: A zárszámadási rendelethez kapott egy előterjesztést a
képviselő-testület. Ebben az önkormányzati feladatellátás általános értékelése illetve az
önkormányzat bevételei és kiadásai kerültek meghatározásra, bemutatásra. A rendelethez
kapcsolódnak különböző mellékletek, amik részletesen bemutatják a bevételi és a kiadási
oldalt, azt, hogy a tavalyi évben hogy gazdálkodtunk, és idénre mit hoztunk magunkkal.
Javaslom a 2010. évi gazdálkodás zárszámadásáról szóló rendelet elfogadását.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 tartózkodás szavazattal
az alábbi rendeletet alkotja.

Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2011. (IV. 20.)
önkormányzati rendelete
Egercsehi Önkormányzat 2010. évi költségvetési gazdálkodásának zárszámadásáról

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2010. évi költségvetési
gazdálkodásának zárszámadásáról szóló rendeletét.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.

Tóth Andrásné polgármester: A független könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatban van a
képviselő-testületnek kérdése? Nincs. Javaslom az önkormányzat 2010. évi költségvetése
végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelettervezet és a 2010. évi egyszerűsített összevont
éves költségvetési beszámolóhoz készített független könyvvizsgálói jelentést elfogadásra.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 tartózkodás szavazattal
az alábbi határozatot hozza.

Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (IV. 20.)
önkormányzati határozata
Független könyvvizsgálói jelentésről

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2010. évi költségvetése
végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet és a 2010. évi egyszerűsített összevont éves
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költségvetési beszámolója könyvvizsgálatáról és hitelesítéséről szóló független
könyvvizsgálói jelentést.
A jelentés a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

2. napirendi pont:

Tóth Andrásné polgármester: Az önkormányzat szociális rendeletét kell módosítani az
aktív korúak ellátásának szabályozásával. Ez már egyszer előterjesztésre került, de
átdolgozásra visszaadta a képviselő-testület, mert nem értett egyet a nagyon részletes
előírásokkal. Az ellátottak számára vannak előírások, ez nem csak azokat érinti, akik be
vannak hívva, vagy be tudják mutatni a 30 nap munkaviszonyt. A törvényben meghatározásra
került, és helyi rendeletben kell szabályozni azt, hogy a bérpótló juttatásra való jogosultság
egyik feltétele az, hogy a lakókörnyezetének a rendezettségét biztosítsa, a rendeletben
meghatározott feltételeket biztosítsa. Ezt a hivatal dolgozóinak ellenőrizni kell. Aki nem a
rendeletnek megfelelően tartja rendben a környezetét az felszólításra kerül. Határidőt kap a
rendbetételre, amit utóellenőrizni kell. Ha nem tesz eleget a felszólításnak, akkor megvonható
a bérpótló juttatás. A rendeletben a feltételek lettek kevesebbek a korábbi változathoz képest.
Van módosító javaslata a képviselő-testületnek? Javaslom az Egercsehi önkormányzat
szociális rendeletének az aktív korúak ellátásának szabályozásával történő módosítását.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
rendeletet alkotja.

Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (IV. 20.)
önkormányzati rendelete
Az egyes szociális ellátásokról

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az egyes szociális
ellátásokról szóló 5/2010. (VI. 29.) rendelet módosításáról szóló rendeletét.
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete.

3. napirendi pont:

Tóth Andrásné polgármester: Gazdasági programot kell az önkormányzatoknak készíteni,
amiben a következő 4 év lehetőségeit kell meghatározni, egy iránymutatást adni. Mit
szeretnénk csinálni, milyen lehetőségeink vannak, mit szeretnénk kihasználni. Vannak benne
olyan dolgok, mint ipari terület fejlesztése, amire sok lehetőségünk nincs, mert nincs ilyen
ingatlanunk ahová ipari területet lehetne létrehozni. Sokat kellene dolgozni az
idegenforgalomért is, ami jelen pillanatban Egercsehinek nem lehet egy nagy lehetősége, mert
vannak hiányzó infrastrukturális feltételek. A belföldi turizmusban nincs kínálatunk. De az
elkövetkező években a település arculatát kis léptékben lehet változtatni. Talán lesznek olyan
jogszabályi lehetőségek, amik elősegítik a kis települések fejlesztéseit.
Beraxa Krisztina képviselő: Ezek nagyon szép tervek, csak pénz kellene hozzá. EU-s
szabványnak megfelelően át kell alakítani a játszótereket, ez is csak egy terv. Az egész
gazdasági program egy terv.
Tóth Andrásné polgármester: Igen, ez azt takarja, hogy ha a 4 év alatt olyan pályázati
lehetőség adódik, vagy olyan célt határozunk meg, amit meg szeretnénk valósítani, azt a
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gazdasági programmal összhangban lehet megtenni. Ez a kis településeknek egy
keretprogramot ad, és azon belül kell az önkormányzatoknak saját magukra formálni.
Beraxa Krisztina képviselő: A gazdasági program tartalmazza azt is, hogy szorgalmazni kell
a településen az elfogadói kedvezmények rendszerét. Ez a hideg, meleg étkezési utalványok
elfogadóhelyét jelenti?
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Azt is jelentheti, de a törzsvásárlói kártyákra is lehet
gondolni, mert az is közkedvelt.
Tóth Andrásné polgármester: Az adópolitikára vonatkozóan is van benne javaslat. 55,7 %-
ban folynak be a helyi adók, amire fejlesztést lehetne építeni. A lakosság felé is ezt kellene
szorgalmazni, hogy fejlesztéshez szükséges az a pénz, amit befizetnek. Működésre az a pénz,
amit ad az állam nem elég. De ha azok a pénzek sem jönnek be, amivel a település saját magát
tudná fejleszteni akkor ezek a célkitűzések csak tervek maradnak, lehetőség sem lesz arra,
hogy valahonnan bevételei forrást találjunk ezekre. A gazdasági program egy olyan képet
mutat, amit ha lenne pénze az önkormányzatnak meg tudna valósítani. Idén nyilván át kell
dolgozni a költségvetést, és csökkenteni kell a kiadásainkat, erről szól most a gazdasági
program. Ez a gazdasági program 2011-2014-ig tart, ezt az önkormányzati ciklust öleli át, és
próbáltuk benne a lehetőségeket megjeleníteni. Javaslom a gazdasági program elfogadását.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.

Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 41/2011. (IV. 20.)
önkormányzati határozata
Gazdasági programról 2011-2014.

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2011-2014. évekre
vonatkozó gazdasági programját.
A gazdasági program a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Tóth Andrásné polgármester: Döntött a képviselő-testület arról, hogy 2011. május 1-től
melegítőkonyhaként üzemeltetjük a konyhát. Ezzel kapcsolatban a Mester és Fia Kft.
megküldte a vállalkozási szerződést. A szerződés 2011. május 2-től 2011. december 31-ig
kerül megkötésre. Az önkormányzatnak ahhoz, hogy hosszabb távon tudja szállíttatni az ételt
közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia, mert nettó 8 millió Ft-ot meghalad a
szolgáltatásvásárlás. Közbeszerzési szakértőt kell megbíznunk, aki lebonyolítja az eljárást, és
módosítani kell a közbeszerzési tervet. Most 2011. december 31-ig biztosítva van a szállítás,
de január 1-től gondoskodni kell a további szállításról. A következő testületi ülésre
előkészítjük az ezzel kapcsolatos anyagot. A közbeszerzési szakértő kiválasztására kérünk be
árajánlatokat. Sajnos a közbeszerzési eljárás költséges. Ismertetem a Mester és Fia Kft-vel
kötendő vállalkozási szerződést.
Grósz Ilona alpolgármester: Mennyi a közbeszerzési eljárás lefolytatásának ideje?
Tóth Andrásné polgármester: Általában 60 nap alatt le lehet bonyolítani, de 90 nap alatt
biztos lebonyolódik. De csak akkor ilyen hosszú, hogy ha az ajánlattevők közül valaki
megtámadja az eljárást.
Grósz Ilona alpolgármester: Amikor szünet van akkor nincs szolgáltatás? Szünetekben
működik az óvoda, és egyéb étkezők is vannak.
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Tóth Andrásné polgármester: A szünetek ideje alatt az étkeztetési szolgáltatás szünetel,
ettől való eltérést az intézmények vezetői egy héttel az igényelt étkeztetés időpontját
megelőzően írásban jelezhetik a szolgáltatónak. A szociális étkeztetés, az óvodai étkeztetés az
iskolai szünetek alatt is megy. Tehát egy héttel a szünet előtt az intézményvezető kérheti arra
az időszakra az ellátást. Vendégétkezést is fogadnak. Tárgynapon 830-ig lehet lemondani az
étkezést.
Gál István képviselő: A tegnapi napon volt egy másik jelentkező is, aki szállítaná az ételt.
Tóth Andrásné polgármester: Egerből jelentkezett egy vállalkozó, aki ki szeretné venni a
konyhát üzemeltetésre. Tegnap pedig a Szikla Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. vezetője
keresett meg Felsőtárkányból, aki kedvezőbb árajánlatot adott, mint a Mester és Fia Kft.
Tájékoztattam, hogy már tárgyalásokat folytatunk más szállítóval, hogy május 1-től
indulhasson a szállítás. Valamint arról is tájékoztattam, hogy közbeszerzési eljárást kell
kiírnunk, amire jelentkezhet. A Mester és Fia Kft-nek bővítenie kellett a vállalkozását ezzel,
hogy nekünk szállít. Nem tudom, hogy így hogy tudunk elállni a szállítástól, mert a Szikla
Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. jóval kedvezőbb árajánlatot adott. A szállításért sem kér
semmit,  mert  a  szállítási  útvonalába  esik  Egercsehi.  A  Mester  és  Fia  Kft.  690  Ft-ot  kér,  a
Szikla Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. 588 Ft-ra tett ajánlatot. Tegnap én ezt már elmondtam
a képviselő-testület azon tagjainak, akikkel együtt voltunk az iskolában. Aztán
végiggondoltam az egész dolgot, egy vállalkozó mellett már döntöttünk, hogy december 31-ig
szállít nekünk, nem lenne korrekt elállni ettől. A közbeszerzési eljáráson pedig mindenki
indulhat. Nem szeretném, hogy ha ebből egy peres ügy lenne. Ha a közbeszerzési eljárás után
eredményt hirdetünk, és esetleg más fogja szállítani, abba nem lehet belekötni.
Beraxa Krisztina képviselő: Ez 100 Ft/fő különbséget jelent, plusz az 1.500 Ft/nap
kiszállítási díjat. Decemberig ez milyen költség?
Tóth Andrásné polgármester: Ez attól függ, hogy hány adag ételt esznek. Átlag 180
adag/nappal lehet számolni. Ki kell venni belőle a nyári szünetet. Nem tudjuk azt, hogy
melyik hogy főz. Mind a kettő a másikról elmondta a véleményét.
Puskás András képviselő: Egyeztetni kellene a Mester és Fia Kft-vel, hogy kaptunk egy
kedvezőbb ajánlatot, és nem tudnának-e esetleg engedni az árból.
Tóth Andrásné polgármester: Megpróbálunk egyezkedni, hogy tud-e az eladási árból
engedni. A holnapi napon meg fog keresni, mert meg akarja nézni a konyhát. Gondolkodjunk-
e azon, hogy kiadjuk bérbe a konyhát, vagy úgy fogunk járni, mint mások, akik kiadták, és
utána nem engedik be a konyhába. A Szikla Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. szállítaná az
ételt, de a pékárut nekünk kellene a pékségből rendelni, és azt nekünk számláznák. Legalább
egy-egy hónapig ki kellett volna próbálni mind a két szállítót, hogy a minőséget megtudjuk.
Más önkormányzattól sem tudjuk a minőséget megkérdezni, mert nem mondják meg.
Hevesaranyosra a Szikla Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. szállít, Egerbocsra és Szúcsra a
Mester és Fia Kft. Egyik település sem mondta, hogy nincs vele megelégedve. Az ár az, ami
meghatározó, mert az ingyen étkezők után a normatíván felüli részt az önkormányzat fizeti ki.
A Mester és Fia Kft. árajánlatában ami magas az a tízórai, ebéd, uzsonna ára, a többi az
nagyjából azonos.
Beraxa Krisztina képviselő: Nekünk a pénzügyi lehetőségeinket kell nézni. Meg kell
próbálni a Mester és Fia Kft-vel alkudni, csak sajnos szorít a határidő, és nehogy az legyen,
hogy megsértődik, és nem fog szállítani.
Tóth Andrásné polgármester: A holnapi napon, ha kijön megnézni a konyhát, akkor
tárgyalok vele.
Beraxa Krisztina képviselő: Abba nem lát bele a könyvvizsgáló, hogy nem az alacsonyabb
árat választjuk, nem a költségvetés egyensúlyára törekszünk?
Tóth Andrásné polgármester: Most érkeznek az ajánlatok. Már bérbe is kivennék, amire
eddig nem volt jelentkező. A bérbeadáshoz a népegészségügy is csak az edények és az asztal
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cseréjét írta elő a többi rendben van a konyhán. Ez nem lenne egy nagy költség. Ha azt
nézzük, hogy kevesebb legyen a hiány, akkor az olcsóbb megoldásra kell törekednünk. A
lényeg, hogy a minőség és az adag meglegyen. Olyan szerződést kell kötni, amit fel lehet
mondani könnyen, hogy ha nem megfelelő a minőség. A közbeszerzési eljáráshoz össze kell
ülnie majd a képviselő-testületnek, hogy milyen feltételeket szabjunk. A Szikla Kereskedelmi
és Szolgáltató Bt. vezetőjével beszélek, hogy írja le konkrétan a szállítási feltételeket, a
Mester és Fia Kft. vezetőjével pedig megpróbálok egy olcsóbb árban megegyezni. Össze lesz
hívva egy képviselő-testületi ülés, hogy melyik szerződést írjuk alá.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A Bélapátfalvai Kistérség kéri elfogadni a közoktatási
intézkedési tervet, ami a 13 településre vonatkozik, illetve a szolgáltatástervezési koncepciót
és a szakmai programot, amit a szociális ellátáshoz kell elfogadni. Mind a kettőt tárgyalta már
a társulási tanács, és el is fogadta.
Tóth Andrásné polgármester: A Társulási Tanács döntését minden önkormányzatnak meg
kell erősítenie azzal, hogy elfogadják. Javaslom a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás
közoktatási feladatellátási intézményhálózat működtetési és fejlesztési intézkedési tervének
2011-2013. évekre történő elfogadását.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.

Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 42/2011. (IV. 20.)
önkormányzati határozata
Közoktatási feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési intézkedési
tervről 2011-2013.

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Bélapátfalvai Kistérség
Többcélú Társulás közoktatási feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési
intézkedési tervét 2011-2013. évekre vonatkozóan.
A terv a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Tóth Andrásné polgármester: Javaslom a 17/2011. (III. 24.) társulási határozattal
jóváhagyott szolgáltatási tervezési koncepciót 2010-2012 évekre szólóan és a szakmai
programot a szociális ellátásra elfogadni.

Egercsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 43/2011. (IV. 20.)
önkormányzati határozata
Szolgáltatástervezési koncepcióról 2010-2012. és szakmai programról

Egercsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Bélapátfalvai Kistérség
Többcélú Társulás szolgáltatástervezési koncepcióját 2010-2012. évekre vonatkozóan és a
Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ szakmai programját.
A koncepció és a program a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
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Tóth Andrásné polgármester: Gondolkodjon azon a képviselő-testület az önkormányzatnál
lévő összes technikai és fizikai állomány egybeszervezésének lehetőségén. Javaslom a
közalkalmazotti státuszuk megszüntetését, és munka törvénykönyvesként történő
alkalmazásukat. Amennyiben a létszámkeret megfelelő a feladatellátáshoz, akkor marad a
létszám, de ha tudunk létszámcsökkentést végrehajtani, akkor megnézzük, hogy ez hol
lehetséges. Az önkormányzatnál 3 fő karbantartó volt, most már csak 2 fő van, mert az egyik
más munkahelyet talált magának. Így ott létszámleépítést már nem kell végrehajtani.
Ésszerűsítésképpen a közalkalmazotti státuszokat szüntessük meg. Ebben majd dönteni kell,
mert 30 nappal előtte a dolgozót értesíteni kell az átszervezéséről és a munkáltató
változásáról, illetve a létszámleépítésről. Az intézménynél a gazdálkodás megszűnik, az
önkormányzathoz kerül le, a konyha létszáma 2 fővel csökken. Az önkormányzatnak kell így
is gondoskodni arról, hogy ha kiesnek fizikai dolgozók. Elhangzott már képviselő-testületi
ülésen is többször, hogy közcélúakkal kellene a takarítókat helyettesíteni. A közcélú
foglalkoztatás már nem úgy működik, mint korábban, amikor gyorsan be tudtunk hívni egy
kiesett dolgozó helyére közcélú alkalmazottat. A szakács bejelentés nélkül elment. A múlt
hétfőtől nem tudtuk, hogy hol tartózkodik. Tudjuk már, hogy hol tartózkodik? Hivatalosan
szólt már az igazgató asszonynak?
Barócsi-Bozsik Katalin intézményvezető: Igen, táppénzes papírt is hozott már. Április 19-
én szólt, de nem nekem. Írásban kértem, hogy tájékoztasson arról, hogy hol tartózkodik.
Grósz Ilona alpolgármester: Milyen jogszabályok vonatkoznak arra, hogy a dolgozónak
meddig kell bejelenteni azt, hogy hol tartózkodik?
Barócsi-Bozsik Katalin intézményvezető: Az élelmezésvezetőnek április 11-én szólt, hogy
aznap orvosnál van, és majd fog szólni, hogy mi lesz. Nem szólt, én ezért küldtem neki
levelet.
Tóth Andrásné polgármester: Nem  az  élelmezésvezetőnek  kell  szólni,  nem  ő a
munkáltatója.
Beraxa Krisztina képviselő: Otthagyott  ennyi  gyereket.  Ezért  nem volt  számon kérve?  Az
igazgató asszony írt neki egy levelet, hogy tájékoztassa arról, hogy hol tartózkodik.
Barócsi-Bozsik Katalin intézményvezető: Számon kértem, írtam neki, hogy tájékoztasson.
Tóth Andrásné polgármester: Bejelentés nélkül ment el. Ha nem vállalja el valaki a főzést,
akkor a gyerekek ott vannak étel nélkül. Nincs ellátva a munkaköre. Nem jelenti be, hogy
elmegy. Tehát mindent elkövet a munkáltatójával szemben, mert megteheti. Ezért is kellene
az önkormányzathoz áthozni a munkáltatást, hogy ilyen ne fordulhasson elő. Ez így
felelőtlenség.
Beraxa Krisztina képviselő: Az igazgató asszony milyen intézkedést kíván tenni ez ügyben,
hogy nem jelent meg a szakács?
Barócsi-Bozsik Katalin intézményvezető: Én azokat az intézkedéseket hajtottam végre, amit
kért tőlem az önkormányzat.
Beraxa Krisztina képviselő: A szakáccsal szemben milyen intézkedést kíván tenni?
Barócsi-Bozsik Katalin intézményvezető: A szakács a mai napon hozta be a táppénzes
papírját. Azt mondta, hogy huzamosabb ideig táppénzen van. Én már korábban megírtam
neki, hogy megszüntetésre kerül az állása, de mivel jelenleg táppénzen van nem lehet
megszüntetni a jogviszonyát.
Beraxa Krisztina képviselő: Utána ment el táppénzre, hogy a munkaviszony
megszüntetéséről megkapta a tájékoztató levelet?
Barócsi-Bozsik Katalin intézményvezető: Április 1-én értesítettem arról, hogy megszűnik a
munkaviszonya, de ezt a levelet nem vette át. Ajánlott levélként feladtam postára, hogy április
5-én döntött arról a képviselő-testület, hogy nem veszi át az önkormányzat munka
törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozónak. Ezt április 8-án szerettem volna neki
személyesen a konyhán átadni, de akkor már nem volt itt, és ismét postára adtam. A mai
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napon pedig behozta a táppénzes papírját. Tegnap ebben az ügyben jártam ügyvédnél, hogy
ilyenkor mi a teendő. Addig, amíg keresőképtelen nem lehet megszüntetni a munkaviszonyát.
Beraxa Krisztina képviselő: A képviselő-testület április 5-én hozta a határozatot arról, hogy
nem veszi át. Április 11-én ez már életbe lépett.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A döntést közölni kell a munkavállalóval.
Tóth Andrásné polgármester: 3 napon belül pedig a munkavállalónak kell közölni a
munkáltatóval, hogy miért volt akadályoztatva abban, hogy ellássa a munkáját. Ebben az
ügyben majd egy döntésnek kell születni. Meg lehet sértődni, de eddig sem volt az
önkormányzat a szíve csücske. Pedig a munkájáért megkapta a fizetését. A munkáltatóval
szemben tette meg ezt a lépést, erre pedig valamilyen intézkedést kell tenni.
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Fegyelmit nem lehet ellene indítani, amíg
betegszabadságon van.
Tóth Andrásné polgármester: Igaz, amíg táppénzen van nem lehet ellene intézkedést tenni.
Azt követően lehet vizsgálni azt, hogy jogos volt-e az, hogy több mint egy hétig nem jelezte a
munkáltatójának azt, hogy nem jön dolgozni.
Gál István képviselő: Április 5-én hozta a képviselő-testület ezt a határozatot, április 8-án
megkapta a levelet. Mikor ment el táppénzre?
Tóth Andrásné polgármester: Április  8-án nem vette át  a levelet,  az egy pénteki nap volt,
április 11-én hétfőn pedig elment táppénzre.
Puskás András képviselő: Az igazgató asszonynak, mint munkáltatónak nem jelezte, hogy
táppénzre megy. Milyen szankciókat tett az igazgató asszony? Ezt már akkor meg kellett
volna lépni rögtön.
Barócsi-Bozsik Katalin intézményvezető: Jelezte az élelmezésvezetőnek, aki szólt nekem,
és én jeleztem a hivatalban, hogy nem lesz szakács.
Tóth Andrásné polgármester: Ezek a dolgok itt így nem működhetnek, hogy mindenki azt
csinál, amit akar. Ezt egy intézményben sem lehet megtenni. Korábban szabadság alatt 3
napig hiányzott egy dolgozó, akit rögtön kirúgtak. Érdekes helyzetek vannak itt. Semmiért
nem lehet szólni, mindenki azt csinál amit akar, és csodálkoznak rajta, hogy másképp nem
lehet rendet tenni csak úgy, hogy megszüntetjük ezeket a munkahelyeket.
Barócsi-Bozsik Katalin intézményvezető: Én ami feladatot írásban megkaptam annak
megfelelően mindent megcsináltam. Elkezdtem a létszámleépítést. A szakács is engem tett
felelőssé, hogy idáig fajult a dolog. Annak megfelelően jártam el, ahogy döntött a képviselő-
testület. A két konyhai dolgozó tudomásul vette a döntést, átvette a levelet. A szakács elment
táppénzre, ha visszajön azt követően tudok intézkedni.
Tóth Andrásné polgármester: Igen, amikor visszajön akkor a rá vonatkozó jogszabályokat
meg kell nézni. Mindenért megsértődik, és 200 emberrel szórakozik. Ha nem erről a
helyzetről lenne szó, akkor gondolom szólt volna, hogy előreláthatóan nem tud jönni. De ez
nem történt meg.
Beraxa Krisztina képviselő: Én szeretnék arra reflektálni, amit Puskás András képviselő úr
mondott az ülés elején.
Ökrös Imre képviselő: Kérem  a  képviselő-asszonyt,  hogy  zárt  ülést  rendeljünk  el,  és  úgy
tárgyaljunk erről a dologról. Tehát vagy ne tárgyaljunk erről, vagy zárt ülésen tárgyaljunk.
Beraxa Krisztina képviselő: De engem támadás ért ebben az ügyben.
Tóth Andrásné polgármester: Nem csak a képviselő asszonyt érte támadás. Amennyiben a
képviselő-testület úgy dönt, hogy zárt ülést kér, akkor zárt ülésen kell ezt megtárgyalni.
Beraxa Krisztina képviselő: Megszűnt a szilvásváradi állatorvossal a szerződésünk?
Tóth Andrásné polgármester: A képviselő-testület döntött ebben a kérdésben. Erről, illetve
a kormányhivatal törvényességi észrevételéről értesítve lett a doktor úr. Így költségtérítés és
megbízási díj neki nem számlázható.
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Beraxa Krisztina képviselő: Írtam e-mailben, hogy fogadóórát szeretnék tartani minden
hónap utolsó keddjén, és megoldható lenne-e, hogy valaki kinyitja és bezárja nekem az ajtót.
Erre a kérdésemre nem kaptam választ.
Tóth Andrásné polgármester: Kettőtől négyig tudjuk biztosítani a helyet, de négytől hatig
nem. Kit rendeljünk be erre az időre? Hivatali időben kellene ezt megoldani.
Beraxa Krisztina képviselő: Kértem már a polgármester asszonytól, hogy a PEVIK Kft-vel
lakossági fórumot szervezzünk, mert sokan szeretnék hallani a lakosok azt, hogy miért kell
fizetniük.
Tóth Andrásné polgármester: A városi kapitány úr is lakossági fórumot szeretne tartani, és
úgy kellene összeegyeztetni az időpontot, hogy mind a két félnek megfelelő lenne. Az időpont
egyeztetés alatt áll.
Miklós József lakos: Nekem lenne kérdésem Beraxa Krisztina képviselő asszonyhoz.
Tóth Andrásné polgármester: Ha a képviselő asszony személyét érinti a kérdés, akkor zárt
ülést kell elrendelni.
Miklós József lakos: Beraxa Krisztina képviselő asszonyhoz lenne kérésem. Feltenné azt a
kérdést, amit a pénzügyi bizottsági ülésen feltett.
Beraxa Krisztina képviselő: Nem kérek zárt ülést. A pénzügyi bizottsági ülésen semmilyen
kérdést nem tettem fel. A pénzügyi bizottsági ülésnek már vége volt, amikor én
megkérdeztem Gál István képviselő urat arról, hogy én azt hallottam, hogy Miklósné Kovács
Szilvia másfél év felfüggesztettet kapott egy bírósági eljárás során, és ez igaz-e. Ezt azért
kérdeztem, mert Gál István a polgárőr egyesület elnöke. A lakosság részéről kérdezték meg
tőlem, és ezért tettem fel ezt a kérdést.
Ökrös Imre képviselő: Hogy lehetséges az, hogy mindig csak a képviselő asszonyt keresik
meg?
Miklós József lakos: Már az egész telep ezt fújja, és nem tudom, hogy van-e erre bizonyítéka
a képviselő asszonynak? Ha nincsen rá bizonyítéka, akkor miért nem jön oda a képviselő
asszony személyesen megkérdezni? Ez már a második eset, ami velünk így történik. Én a
legutóbbi eset után is megakartam személyesen beszélni a dolgokat, de a képviselő asszony
letagadta magát, nem tudtam vele beszélni.
Beraxa Krisztina képviselő: Nem tagadtam le, nem voltam itthon.
Miklós József lakos: Akkor, amikor a legelső eset történt otthon voltam, és nem volt
hajlandó a képviselő asszony megkeresni.
Beraxa Krisztina képviselő: Miért kellett volna megkeresnem?
Miklós József lakos: Mert egy olyan ingatlanra akart bejutni, amihez közünk van.
Beraxa Krisztina képviselő: De ezt nekem honnan kellett volna tudnom?
Miklós József lakos: Minket vádoltak meg - állítólag pletyka útján – és a képviselő asszony
jött intézkedni. A képviselő asszony tudta, hogy ez rám és a feleségemre tartozik. De nem
kerestél meg. Ez pedig megint ugyan így zajlott le. Azért jöttem most el a képviselő-testületi
ülésre, hogy személyesen mondjam meg a képviselő asszonynak, hogy ezért megfogom tenni
a feljelentést. Mert ha a képviselő asszony nem rendelkezik olyan szintű bizonyítékkal,
amivel ezt alá tudja támasztani, ez megüti a rágalmazás szintjét.
Beraxa Krisztina képviselő: Ez nem egy kijelentés volt részemről, hanem kérdés. Kérdezni
ezek szerint máshogy is lehet. Valószínűleg elrontottam ezt a kérdést. Megszeretném
kérdezni, hogy folyik-e eljárás Miklósné Kovács Szilvia ellen?
Miklósné Kovács Szilvia lakos: A képviselő asszonynak ehhez mi köze van? Nem folyik
ellenem semmilyen eljárás.
Beraxa Krisztina képviselő: Határozottan kijelenti, hogy nem folyik ellene eljárás?
Gál István képviselő: A képviselő asszony nem vonhat felelősségre senkit. Meg sem
kérdezheti, mert semmilyen joga nincs rá.
Beraxa Krisztina képviselő: Engem akarnak rágalmazni.
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Miklós József lakos: Mi nem, a képviselő asszony rágalmaz minket. Ezért jöttem el az ülésre.
Megkérdezhette volna személyesen is ezt. Ha annyira képviselő akar lenni, akkor
személyesen megkérdezhetett volna, hogy ezt hallotta, igaz-e, és nem akármilyen pletykának
hisz.
Beraxa Krisztina képviselő: Nem mondtam, hogy ez pletyka
Miklós József lakos: Azt mondta a képviselő asszony, hogy lakossági bejelentés alapján
kérdezte meg. Kinek jelentették be? A hivatalban bejelentették? A képviselő asszonynak
jelentették be.
Beraxa Krisztina képviselő: Nem bejelentették, nekem szólt egy lakos. Ezzel mi a baj, hogy
én megkérdezem?
Miklós József lakos: Az, hogy nem az érintettől kérdezte meg a képviselő asszony.
Beraxa Krisztina képviselő: Amikor a fogorvossal probléma volt azt mondták nekem, hogy
jöjjek ide le, és ne üljek fel annak, hogy ki mit mond, ott kérdezzem meg, ahol valószínűleg
azt a választ kapom, ami az igazság. A fogorvossal kapcsolatban is rosszul jöttem ki, mert azt
mondták, hogy pletykát terjesztek. Pedig én beszéltem a fogorvossal. Lehet, hogy hibáztam,
és nem jöttem le ide megkérdezni. Én azt gondoltam, hogy ha egy autentikus személyt
megkérdezek, jelen esetben a polgárőrség egyik tagját, akkor tud ebben segíteni. Ezt nem
hivatalos ülésen kérdeztem meg. Lehet, hogy most megint tévedtem, hogy nem kérdeztem
meg attól a személytől, akit ez érint. Most nekem támadtak ennyien, mint egy koncepciós
perben, hogy csak én hibázhatok. Úgy érzem, hogy a becsületét senki ne rajtam keresse.
Mindenki ott keresse, ahol elhagyta. Megtehetik természetesen a feljelentést, állok bármi elé,
de úgy érzem engem ugyan úgy rágalmaznak, mint ahogy önök gondolják. Azt mondják,
hogy önöket kellett volna megkeresnem a Dorkó Henrik ügyében. De én azt nem tudtam,
hogy ki az, akivel a bácsi szerződésben áll.
Tóth Andrásné polgármester: Tisztázzuk le azt, hogy vannak a képviselőnek jogai és
kötelezettségei. Nincs joga beletaposni senkinek a magánéletébe, senki becsületébe. Nagyon
rosszul csinálja a képviselő asszony. Úgy csinálja a képviselő asszony, mintha információkat
próbálna elhinteni, ami ezen a szinten az emberek rágalmazása. Ha a képviselő asszony ilyet
kérdezett, akkor teljesen biztos benne, és papírja is van róla. Nem kell bejönni ezzel a
hivatalba. Egercsehi önkormányzata nem nyomozószervezet, hogy ide be kell jönni kérdezni.
Itt kérdezni csak az önkormányzat dolgáról lehet. A fogorvost a képviselő-testület választotta,
az önkormányzat alkalmazza, azt itt kell megkérdezni. De azt, hogy egy lakos, vállalkozó,
bárki mit csinál, azt tőle kell megkérdezni. Az önkormányzatnak nincsenek feljegyzései,
nyilvántartásai. A képviselő asszony saját magára húzza az önkormányzat vagy ezeknek az
embereknek a haragját, akik feljelentést tehetnek becsületsértés miatt. Napi szinten hallja az
ember azt a pletykát, ami folyik a településen. Ha a lakosság észrevételezi azt, hogy valakivel
valamilyen probléma van, akkor szólni kell a hivatalban vagy a bélapátfalvai családsegítőnek
vagy a jegyző asszonynak, a gyámügyesnek, és ők intézkedhetnek.
Beraxa Krisztina képviselő: Én ezt tettem.
Tóth Andrásné polgármester: Nem, a képviselő asszony előbb volt lent a lakosnál, és utána
jött a hivatalba. Az önkormányzat sohasem fogja kiküldeni a képviselőt intézkedni, mert a
képviselőnek nincsen ilyen hatásköre. Ha lakossági bejelentés van, akkor azt a képviselő
behozza a hivatalba, elmondja a problémát, szól azoknak az embereknek, akik jogosan tudnak
intézkedni.
Beraxa Krisztina képviselő: Így is történt kiment az illetékes, és mindent rendben talált.
Miklósné Kovács Szilvia lakos: De a képviselő asszony előbb volt lent a lakosnál. Ki kérte
meg, hogy lemenjen oda?
Tóth Andrásné polgármester: Tiszteletben kellene tartani minden embernek a jogait.
Beraxa Krisztina képviselő: A januári ülésen, amikor minden képviselő itt volt, csak én
nem, akkor senkinek nem jutott az eszébe, hogy meg kellett volna hívni engem is.
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Puskás András képviselő: Lehet, hogy nem is akartuk meghívni a képviselő asszonyt.
Barátokként ültünk le beszélgetni.
Grósz Ilona alpolgármester: Megkérdeztem a polgármester asszonyt, hogy a képviselő
asszony nem jön, azt mondta, hogy nincs itthon a héten.
Beraxa Krisztina képviselő: Gondoltam, hogy ezt fogják mondani, de senki nem kérdezte
meg, hogy itthon vagyok-e.
Tóth Andrásné polgármester: A megbeszélést nem én kezdeményeztem.
Beraxa Krisztina képviselő: Telefonáltam, hogy lesz-e valamilyen ülés, mert lehet, hogy
elmegyek Budapestre. Ettől függetlenül meg lehetett volna kérdezni. Ez nekem rosszul esett.
Én a saját pénzemből vettem az óvodásoknak karácsonyi ajándékot. Felvittem karácsonykor
az iskolásoknak dekoranyagokat. Bent hagyom a tiszteletdíjamat, mint más képviselő. Tehát
ezzel is hozzájárulok a költségvetés csökkentéséhez. Hoztam egy független szakértőt, aki nem
kért egy fillért sem rám való hivatkozással, mert azt mondta, hogy nehéz anyagi helyzetben
van az önkormányzat. Én azt visszautasítom, hogy semmit nem tettem a településért.
Természetesen meg lehet tenni a feljelentést. Nem fogok elnézést kérni senkitől, mert nem
érzem magam bűnösnek. Úgy gondolom, amit mondtam nem hivatalos testületi ülésen
hangzott el. Lehet, hogy tévedek. Sokkal jobban oda fogok figyelni arra, hogy mit, hol, kinek
mondok. Nem testületi ülésen mondtam, hanem az ülés végén kérdeztem. Én is hibáztam, de
azt nem fogom eltűrni, hogy az egész történetből én jövök ki rosszul. Egy dolgom van, a
becsületem, és a tisztességem. Lehet, hogy a képviselő úr ezt úgy hívja, hogy pletyka, én nem
úgy hívom.
Puskás András képviselő: Hát  mi?  Meghallotta  a  képviselő asszony  valakitől,  és  már  úgy
hozta ide ezt a témát, mintha egy bűnözőről lenne szó.
Beraxa Krisztina képviselő: Nem azt kellene megkérdőjelezni, hogy miért engem keres meg
mindenki, hanem azon kellene elgondolkodni, hogy miért nem a többi képviselőt keresik meg.
Tóth Andrásné polgármester: Az elmúlt 4 évben ezt hallottuk állandóan, hogy bizonyos
képviselőket többen, sokan megkeresték.
Beraxa Krisztina képviselő: Jó, akkor én innentől kezdve semmit nem fogok kérdezni.
Tóth Andrásné polgármester: Az önkormányzatot érintő kérdéseket meg lehet kérdezni, de
egy magánszemélyét nem.
Gál István képviselő: A  képviselő asszony  úgy  tette  fel  azt  a  kérdést,  hogy  az  már  közlés
volt.
Puskás András képviselő: Azt is mondta a képviselő asszony, hogy nem lehetne kizárni a
polgárőrségből. Eldöntötte, hogy egy bűnözőről van szó.
Gál István képviselő: Elmondtam már, hogy addig, amíg jogerős bírósági döntés nem
születik addig semmilyen lépést nem tehetünk. Az ítélet után kizárható a polgárőr. Ez az
alapszabályzatban le van fektetve. Vagy ha olyan dolgot tesz, amit a polgárőrség
alapszabályzata  tilt,  akkor  is  ki  lehet  zárni.  Ebben  az  esetben  egyik  helyzet  sem áll  fenn.  A
polgárőrnek közölnie kell, hogy ha ez a dolog fennáll. Kérdezni pedig nyugodtan lehet, de
nem lehet átlépni bizonyos dolgokat, csak azért, mert valaki képviselő.
Beraxa Krisztina képviselő: Ez ügyben elnézést kérek, ha gondolja megteszi a feljelentést.
Nyilván az után is lesz jogorvoslatom nekem is.
Ökrös Imre képviselő: Mindenkinek a maga dolga a magáé. Nem követett el
törvénytelenséget, senkinek semmi köze hozzá.
Beraxa Krisztina képviselő: Történik bármi a településen, ezzel megkeresik a lakosok. Mit
kell akkor tenni?
Tóth Andrásné polgármester: Be kell jönni a hivatalba, el kell mondani, hogy mi történt, és
az illetékesek intézkednek.
Beraxa Krisztina képviselő: De én bejöttem ide, és ezt tettem.
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Tóth Andrásné polgármester: Igen bejött a képviselő asszony, de már azután, miután kint
volt a lakosnál.
Beraxa Krisztina képviselő: Én nem értem, hogy ez miért baj.
Puskás András képviselő: A képviselő asszony nem a hivatalba hozta be ezt a problémát,
hanem elmondta mindenkinek. Az egész falu tudott róla, hogy ott járt ennél a lakosnál.
Tóth Andrásné polgármester: A hallott információkat meg kell szűrni. Nem lehet mást
olyan helyzetbe hozni, hogy ráfogunk valamit. Utána majd bizonygatni kell, hogy nem így
volt.  Az  ilyen  információ  nagyon  jól  terjed,  és  akarják  is,  hogy  terjedjen.  Ez  a  suttogó
propaganda a legaljasabb, amikor embereket akarnak tönkretenni.
Ficzere Gábor képviselő: Egy képviselőnek meg kell szűrnie az információkat. Ha tőlem
valaki személyről vagy magánügyről kérdez valamit, akkor én arra mindenkinek azt mondom,
hogy nem tudok rá válaszolni. Ha az önkormányzattal kapcsolatban kérdeznek valamit, akkor
annak utána nézek. Sok haragost fog így a képviselő asszony magára húzni, és sok ilyen
vitába fogunk belefutni. Magánügyben ne húzza magára a képviselő asszony az emberek
haragját. Nyugodtan kérdezzen, az nem baj, de a megfelelő időben, helyen és a megfelelő
dolgot kérdezze, és akkor nincs baj. Bármilyen kényes témát meg lehet kérdezni, de tudni
kell, hogy mikor. Személyekről szóló dolgokba pedig ne folyjék bele a képviselő asszony.
Ökrös Imre képviselő: Januárban vagy februárban a Bányász Baráti Körnek volt itt az
önkormányzatnál ülése. Itt állt az épület előtt az én kocsim. Ezt valakitől megtudta a
képviselő asszony, és letelefonált a hivatalba, hogy milyen ülés van. Ha én elmennék az
épület előtt, és sok autó állna előtte nem telefonálnék ide, hogy engem miért nem hívtak meg.
Ez nekem rosszul esett. Kinek mi köze van hozzá?
Tóth Andrásné polgármester: Ökrös Imre képviselő úr az ülés elején zárt ülést kért.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal zárt ülést rendel
el.
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