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J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 13-án 1700

órakor tartott falugyűlésén, a telepi Művelődési Házban

Jelen vannak:            Tóth Andrásné polgármester
Grósz Ilona alpolgármester

                                    Argyelánné Józsa Györgyi képviselő
Dorkó Ottóné képviselő
Ficzere Gábor képviselő
Gál István képviselő

                                    Kerekes József képviselő
                                    Punka Sándor képviselő
                                    Surányi László képviselő

Igazoltan távol vannak: Józsa Sándor 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 9 képviselője megjelent, 1
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 9 igen szavazattal elfogadja
jegyzőkönyv hitelesítőnek Grósz Ilona alpolgármestert és Argyelánné Józsa Györgyi
képviselőt.

Tóth Andrásné polgármester: Tájékoztatója írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve.
Zimmermann András lakos: A Pataksoron az úton kátyúk vannak. A sportöltöző maradt,
ahogy volt, a szennyvizesek nem csinálták meg. A kultúrházat indokolt lenne bekeríteni.
Lakásfenntartási támogatást olyan személy is kap, akinek nincs lakása. Sajnos a szeméttelepet
a lakosság elutasította a népszavazáson. Az orvos a rendelési időt nem tartja. A lakások
környezetét, a csapadékvíz elvezetésüket a lakosság nem teszi rendbe. Gondot jelentenek a
kóbor kutyák, az, hogy szennyvíz folyik a patakban.
Tóth Andrásné polgármester: 2008. végére megépül Hejőpapiban a hulladéklerakó. Heves,
Borsod és Nógrád regionális hulladéklerakója lesz. A hulladéklerakónkat rekultiválni kell. A
szemétszállítás többe fog kerülni, 12 ezer Ft/év/háztartás lesz. A lakosság a szolgáltatóval fog
szerződni. A lakásfenntartási támogatást albérletre is lehet fizetni, törvény szabályozza a
támogatást. A szennyvíz csatornahálózat kiépítéséből kimaradt az Alsótelep 24. sz. A
szennyvíz csatorna kivitelezője elvégezte ennek a munkának ingyen a pótlását, ez 1 millió Ft-
ba került volna. Ezért maradt a sportöltöző. A kivitelező ezen túl is sokat segített, a
kultúrházhoz zúzott követ is szállított. A kultúrház kerítése tervbe van véve, csak pénzkérdés
a megcsináltatása. Sajnos az önkormányzatnak kevés a saját bevétele, a vállalkozók sem
fizetnek rendesen. A lakosság segítsége is kell a falu fejlődéséhez. A Pataksorra tudna az
önkormányzat ingyen intézni zúzott követ, csak valamelyik helyi fuvarozónak kellene
segítenie a szállításban. Az orvosnak már lett szólva a rendelési idővel kapcsolatban, de
sajnos most helyettesít is Bekölcén és Mikófalván. A kóbor kutyák befogásához altató puska
kellene, a közhasznúak nem vállalják a kutyák befogását. Olyan sintér nincs a környéken,
amelyik vállalná Egercsehiben a munkát. A lakosságnak is jobban oda kellene figyelni a
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kutyájukra. Akik nincsenek rákötve a szennyvíz csatornára, azoknak talajterhelési díjat kell
fizetniük.
Zimmermann Csaba lakos: Tervbe van-e az iskola konyha bezárása vagy felújítása, a
felújítás mennyibe kerülne?
Tóth Andrásné polgármester: Az iskola konyha épületének teteje javítva lett, zuhanyozó
lett kialakítva, a mosogatók ki lettek cserélve, székcsere és festés valósult meg. Sajnos az
iskola konyha ráfizetéses, ezért merült fel a bérbeadása. Bezárásról nincs szó, esetleg arról,
hogy melegítő konyha lesz. Ajánlatot kértünk a szállított élelmiszerre, de olyan cég
jelentkezett, amit az ÁNTSZ nem ajánlott. A konyha felújítása pénzkérdés, sütő és edények
beszerzése lenne szükséges. 20 millió Ft biztos kellene. A közoktatási mikrotérség 9
tagintézménnyel működik, az iskolai gyermeklétszám összesen 270 fő. Az iskola teljes
rekonstrukciójára van szükség, a tervek készen állnak, pályázni szeretnénk. Van esélyünk a
nyerésre, mert a fejlesztési cél szerepel a bélapátfalvai fejlesztési tervben. Szilvásvárad és
Bélapátfalva már kapott ilyen támogatást, most Egercsehi van soron.
Nagy István lakos: A  kommunális  adó  bevétel  2,5  millió  Ft,  ez  fedezi  a  felét  a  szemét
kezelésnek. Nem mindenki fizeti be a kommunális adót. Egercsehiben nem jók az adottságok
a mezőgazdaságra. Javasolja, hogy erdőtelepítéssel foglalkozzon az önkormányzat.
Deák János lakos: Az iskolára előtető kellene és rendes kapu, mindez 100 ezer Ft-ból
kijönne. A szennyvíz az ÉMÁSZ-al szemben folyik az utcára. Az étkezésért a legtöbb
gyermek nem fizet. Az árkok nincsenek rendesen takarítva, az utak, járdák rosszak. Orosz
János közterületre rakott mezőgazdasági gépei és a BÁÉP kerítése veszélyes.
Tóth Andrásné polgármester: A kommunális adó nem fedezi a szemétkezelést, korábban
pedig még kevésbé, mivel a mértéke sokáig nem lett emelve. Az erdőtelepítésnek előírásai
vannak, tervet kell rá készíteni, szakembert kell alkalmazni, szerződést kell kötni az Eger-
erdővel, a telepítés után is vannak a nyomon követéssel feladatok. Pályázni kell rá. Ahol a
szennyvíz nem megfelelő helyre folyik, be kell jelenteni. Törvény szabályozza a
kedvezményes étkeztetést. A lakosoknak a házuk előtti járdát, árkot tisztítani, rendben tartani
kell. Ehhez sajnos a lakosok részéről szemléletváltásra van szükség.
Szalmás János lakos: Nem szükséges, hogy hetente szállítsák a szemetet. Sokan nem fizetik
a kommunális adót. Javasolja a szemét szállításnál a matricás rendszert bevezetni.
Tóth Andrásné polgármester: A szemetet előírás szerint kell hetente szállítani. A
kommunális adó jogszabály szerint nem arra való, hogy a szemét kezelést fizessük belőle. A
matricás rendszert akkor lehet bevezetni, ha a lakosság már a szolgáltatóval szerződik a
szemét szállításra. A kommunális adó behajtása nem áll rosszul.
Deák János lakos: A csirkés üzem miatt nagy bűz van a szennyvíz tisztítónál.
Tóth Andrásné polgármester: A Vízműnek folyamatosan jelezzük, valószínűleg a túlfolyó
miatt van bűz.
Kerekes József képviselő: Korábban már volt erdőtelepítés a községben, sajnos később nem
lett karban tartva. A csirkés üzemről és a szeméttelepről Egercsehiben a többség döntött.
Tóth Andrásné polgármester: Megköszöni a részvételt és a falugyűlést bezárja.

K.m.f.

Tóth Andrásné                                                           Barcsainé dr. Érsek Rita
polgármester                  körjegyző

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


