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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 12-én 1700

órakor tartott falugyűlésén, a falusi Művelődési Házban

Jelen vannak:            Tóth Andrásné polgármester
Grósz Ilona alpolgármester
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő
Ficzere Gábor képviselő
Gál István képviselő
Kerekes József képviselő

Igazoltan távol vannak: Dorkó Ottóné képviselő
                                         Józsa Sándor képviselő
                                         Punka Sándor képviselő
                                         Surányi László képviselő

Jelen vannak tanácskozási joggal:  Barcsainé Dr. Érsek Rita körjegyző

Tóth Andrásné polgármester: Üdvözli az önkormányzat képviselő-testületének képviselőit,
a lakosság részéről jelen lévőket és a tanácskozási joggal jelen lévőt. Megállapítja, hogy a
képviselő-testület határozatképes, mert a képviselő-testület 6 képviselője megjelent, 4
képviselő igazoltan van távol. A falugyűlést megnyitja. A napirendi pont a falugyűlés, a
képviselő-testület munkaterve alapján. A jegyzőkönyv hitelesítésére Grósz Ilona
alpolgármestert és Argyelánné Józsa Györgyi képviselőt javasolja megbízni.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadja
jegyzőkönyv hitelesítőnek Grósz Ilona alpolgármestert és Argyalánné Józsa Györgyi
képviselőt.

Tóth Andrásné polgármester: Tájékoztatója írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Tompos Miklós lakos: A kommunális adó beszedése az önkormányzat részéről véleménye
szerint jogtalan, és a mértéke nagyon sok. A szemétszállításnak ingyenesnek kellene lennie.
Nem helyesli, hogy Egercsehi Szúccsal közösen vett részt pályázaton és közösen nyertek
pénzt. Szúcs jobban fejlődik, mint Egercsehi, holott kisebb település. Nem helyesli, hogy
Avar István lett a falu díszpolgára. Javasolja, hogy a képviselő-testület kérdezze meg a
lakosságot, hogy mire van szüksége, csak utána tervezze a fejlesztési elképzeléseit. Sajnos
már nincs meg a bánya, ami támogatta a falut, talán ezért is olyan rosszak az utak, járdák.
Tóth Andrásné polgármester: Avar Istvánon kívül nem volt más személy javasolva
díszpolgárnak. A díszpolgári címmel nem járt pénz, csak az elismerés. A szemétszállítás a
lakosság részére most ingyenes, mert az önkormányzat átvállalta a díj megfizetését. Sajnos
ebben valószínűleg lesz változás, mert, ha a regionális szemétszállítás beindul, a
szolgáltatóval kell a lakosságnak szerződést kötni, aki matricát biztosít a kukákhoz.
Egercsehinek több intézményt kell fenntartani, mint Szúcsnak, ezért a két települést nem lehet
összehasonlítani. Minden pályázati lehetőséget ki kell használni, mivel a beadott pályázatok
többsége nem nyer, tavaly hét beadott pályázatból csak három nyert. Sajnos csak arra tudunk
pályázni, amire pályázatot írnak ki. Minden pályázathoz önrész is kell, amit biztosítani kell.
Megalakult a közoktatási mikrotérség is, ebben a társulásban vannak olyan települések, akik
befizetők, és vannak olyan települések, akiknek pénz jár vissza. Sajnos a társulással is csak a
minimum működés van biztosítva, az is hiányosan, mivel a minimum felszerelés még nincs
biztosítva. Az önkormányzat gazdálkodását több szerv is ellenőrzi, az Állami Számvevőszék,
a Magyar Államkincstár, a belső ellenőrzés, a könyvvizsgáló stb. Az önkormányzat a faluban
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folytatni kívánja az épületek renoválását. Az út és a járda renbetétele pénzkérdés. Előbb meg
kell csináltatni a terveket rájuk, aztán, ha van pályázat ilyen célra kiírva, akkor pályázni kell.
Sajnos a népszavazás elutasította Egercsehiben a hulladéklerakó megépítését. A jövő a
regionális hulladéklerakóé, a jelenlegi hulladéklerakónkat be kell zárni, pályázni kell a
rekultiválására. A kábel televízió 2007. december 31-ig meg fog valósulni. A pályázatot az
Albacomp nyerte. Március 15-én az ünnepség az iskolában lesz.
Sütő Albinné lakos: Kérdezi, hogy mi a terv a temető vízellátására.
Ficzere Gábor képviselő: Sajnos  a  Vízmű véleménye  az,  hogy  a  vezetékes  víz  nem
vezethető ki a temetőbe. Szivattyút kell venni, mert az önkormányzat szivattyúja elromlott,
Szúcsnak pedig vissza kellett adni a kölcsönkért szivattyúját.
Ökrös Imre lakos: Nagyon örül, hogy az önkormányzat az orvosi rendelőt rendbe tette,
javasolja, hogy az épületben lakó család is cserélje ki a nyílászárót. Kéri, hogy az
önkormányzat  a  faluban  az  orvosi  rendelőt,  kultúrházat  és  könyvtárat  ne  zárja  be,  az  a
képviselő, aki ezt javasolta és itt van, indokolja meg a véleményét.
Tóth Andrásné polgármester: Az orvosi rendelőben lévő lakás lakója ki fogja cserélni a
nyílászárót, a lakbérben fogja letudni a költséget. Aki javasolta az intézmény bezárásokat a
faluban, valószínűleg azért tette, mert figyelemmel volt az önkormányzat szűkös
költségvetésére.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A falusi intézménybezárás azért vetődött fel, mert az
intézmények kihasználatlanok, az önkormányzat költségvetésében a takarékos megoldásokat
kell érvényesíteni.
Sütő Albinné lakos: A képviselők sajnos nem járnak a faluban, ezért nem tudják, hogy mi a
lakosság véleménye erről.
Pappné Bodó Szilvia lakos: Az egészségügyet nem lehet gazdaságossági szempontból
vizsgálni.
Papp József lakos: A faluban sok idős ember lakik, nekik nagyon rossz buszozni az
orvoshoz. Az orvosi rendelő kiadása nem sok, szükség van rá.
Ficzere József lakos: Szükség van a falusi orvosi rendelőre.
Kerekes József képviselő: A képviselő-testület nem akarja a bezárást, csak az a baj, hogy az
önkormányzat minden intézményt duplán tart fenn, a faluban és a telepen is.
Tóth Andrásné polgármester: Felkéri a képviselőket, hogy a képviselő-testületi ülésen
elmondott véleményüket vállalják itt a falugyűlésen is, mivel a képviselő-testületi ülésen a
falusi intézmények bezárásáról volt szó. Surányi László képviselő úr azt mondta, hogy a
falusi intézmények bezárását a falusi emberek kérték tőle.
Sütő Albinné lakos: A tanácson dolgozott sok éven át, de ilyen még nem volt, hogy a falu és
a telep lakossága összeveszik.
Ökrös Imréné lakos: Elmondja, hogy sajnos a kábel televízió kiépítéséből a falu kimaradt. A
temetőben a halottas ház csúnya, rendbe kellene tenni.
Tóth Andrásné polgármester: A ravatalozó felújítására van az idei költségvetésben pénz
betervezve.
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A falusi önkormányzati intézmények bezárása azért
lett felvetve, mert a képviselő-testület célja, hogy az önkormányzati költségvetési kiadásokat
csökkentse, takarékoskodjon.
Ficzere Gábor képviselő: Nincsenek itt azok a képviselők, akik ezt a képviselő-testületi
ülésen felvetették.
Bóta István lakos: Mindent nem lehet csak az anyagi velejárója után megítélni.
Papp József lakos: Javasolja, hogy a közmunkások szedjék össze a településen a szemetet,
tegyék rendbe a falut.
Tóth Andrásné polgármester: Olyan embereket hív be közmunkára, akik dolgoznak.
Ficzere Gábor képviselő úr a faluban nagyon jól kézben tartja a dolgokat. A telep egy kicsit
rendezetlenebb. Azt kell, hogy mondja, hogy erről a lakosok is tehetnek, mert a lakásuk
környezetével szemben igénytelenek, nem teszik rendbe, a vállalkozók sem vállalnak semmit
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ennek érdekében. Az önkormányzatnak nagyon sok épületet kell fenntartani, sajnos a
megfelelő gépekkel sem rendelkezik a munkák elvégzéséhez.
Ficzere Gábor képviselő: Az a véleménye, hogy a lakosságnak kell kézbe vennie a dolgokat.
Tóth Andrásné polgármester: Megköszöni a részvételt és a falugyűlést berekeszti.

K.m.f.

Tóth Andrásné                                                           Barcsainé dr. Érsek Rita
polgármester                  körjegyző

Grósz Ilona                                                                             Argyalánné Józsa Györgyi
alpolgármester (jegyzőkönyv hitelesítő)                                képviselő (jegyzőkönyv hitelesítő)


