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Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án 
1400 órakor tartott közmeghallgatásán, 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 
 
Tóth Andrásné polgármester: Köszöntöm a képviselő-testületet, a tanácskozási joggal 
megjelent Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyzőt, a lakosság és az oktatási intézmény részéről 
megjelenteket. Évente egy alkalommal, előre meghirdetett időpontban kötelező a képviselő-
testület részére a közmeghallgatás. A közmeghallgatás határozatképes testületi ülés, amelyre a 
település polgárai, valamint az önkormányzat illetékességi területén működő társadalmi és 
egyéb szervezetek képviselői a képviselő-testülethez intézve tehetik fel közérdekű kérdéseiket 
és javaslataikat. Közérdekű ügyekben szólalhatnak fel, egyedi hatósági ügyeket kivéve. A 
közmeghallgatást a polgármester vezeti, a hozzászólások időtartamáról a képviselő-testület 
dönt. A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül. A közmeghallgatáson elhangzott kérdéseket, 
javaslatokat a képviselő-testület amennyiben helyben nem tud választ adni válaszát az ülést 
követő 15 napon belül a jegyző útján írásban teszi meg. A 7 megválasztott képviselőből 7 
jelen van, így a közmeghallgatás határozatképes. A lakosság részéről közérdekű témának 
számít az, ami a település fejlesztésével, közrend, közbiztonságával, igazgatásával 
foglalkozik. Ezekben lehet feltenni a kérdéseiket, kérdezhetnek a jelenlévőktől. A 
közmeghallgatásról és a testületi ülésről kép és hangfelvétel készül. A magáncélra készített 
hang és képfelvételeket kérem mellőzni. Diktafonnal és egyéb más eszközzel felvételt az 
ülésről nem készíthet senki, mert a rejtett felvétel készítése törvénysértő ott, ahol az 
ülésteremben felvétel készül. A képviselő-testület várja azokat a kérdéseket, javaslatokat, 
amiket be tud építeni az önkormányzat következő évi feladataiba. 
Fischer Attiláné lakos: Nekem a jegyző asszonnyal volt egy telefonbeszélgetésem, mert a 
szomszédommal van egy vitám, aki levágta a kerítésemnél a sövényt. Erre a problémámra a 
jegyző asszony azt mondta, hogy nem tartozik rá. Telefonáltam a hivatalba is, ahol azt 
mondták, hogy ez a jegyzőre tartozik. Akkor most kire tartozik? Menjek ügyvédhez? A 
jegyző asszony megígérte, hogy bejön és megnézi a problémám. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Telefonon adtam választ önnek a kérdésére, 
ismertettem a szabályokat is, de ezt az ügyet nem a közmeghallgatás során kell tisztázni. A 
problémája nem a hivatal hatáskörébe tartozik. Amennyiben a telefonon történő 
tájékoztatással nem elégedett, akkor kérem szíveskedjen befáradni a hivatalba. Ez nem 
közérdekű kérdés. 
Tóth Andrásné polgármester: A holnapi napon a jegyző asszonyhoz be lehet jönni a 
hivatalba. 
Fischer Attiláné lakos: A kommunális adót fenyegetéssel, joggal követelik, de azt nem 
tudjuk, hogy mi lakók mit kérhetünk, mit követelhetünk. Kérek egy olyan választ, amit el 
tudok fogadni. 
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Argyelánné Józsa Györgyi lakos: Az utak állapotáról szeretnék érdeklődni. Tervbe van-e 
véve az utak javítása? A Csákány úton és a Petőfi út végénél életveszélyes gödrök vannak az 
úttesten. Úgy tudom, ha az autómban emiatt valamilyen kár keletkezik az önkormányzathoz 
kell benyújtanom a kárigényemet. Tehát a kérdésem az lenne, hogy van-e terv ezzel 
kapcsolatban? Mint volt önkormányzati képviselő tudok arról, hogy 16 millió Ft fejlesztési 
hitelt vett fel az önkormányzat. Azt szeretném tudni, hogy ennek a törlesztése megkezdődött-e 
már? 
Tóth Andrásné polgármester: A hitel törlesztésére egy év átütemezést kért a képviselő-
testület. Úgy gondolom a testületi üléseken a lakosság részéről állandóan jelenlévő 
állampolgárok ezt nagyon jól tudják, Argyelánné Józsa Györgyi lakos pedig itt van az 
üléseken. Az utakkal kapcsolatban azt tudom mondani, hogy amint az önkormányzat bizonyos 
gondjai megoldódnak, illetve az intézményfenntartással kapcsolatos dolgok lezajlanak, az 
állami kézbe kerül, onnantól kezdve tudunk az utakra forrást biztosítani. Jelenleg a 
működéshez szükséges számlákat fizetjük. Sokkal fontosabb a munkabért biztosítani a 
dolgozóknak, mert ha ilyen jellegű elmaradásunk keletkezik a munkaügyi bírósághoz 
fordulnak nem nézve azt, hogy esetleg a munkahelye elveszhet sok dolgozónak, 
pedagógusnak. Volt egy testületi ülés, amelyen a könyvvizsgáló úr is elmondta, hogy sokkal 
drasztikusabb lépésre van szükség, mint amit a képviselő-testület eddig meglépett. 
Argyelánné Józsa Györgyi lakos: A későbbiekben milyen forrásokra számít a polgármester 
asszony az út felújításával kapcsolatban? 
Tóth Andrásné polgármester: Ha az intézményt átveszi az állam, akkor az a pénz illetve 
még amit mellé tesz az önkormányzat az felhasználható lesz. 
Dorkó Ottóné lakos: Örömmel szembesültem azzal, amit 4 évvel ezelőtt javasoltunk, hogy 
az önkormányzaton belül megtakarítást csak létszámleépítéssel lehet megoldani, más forrás 
nem lehetséges. Ezt most kezdte el az önkormányzat, amikor már a település elvérzett. Már 
probléma van a gázzal, az ivóvízzel, kifizetetlen számlák tömkelege halmozódott fel. Miért 
nem lehetett ezeket az intézkedéseket hamarabb megtenni? Miért kellett erre 4 évet várni, 
hogy a település teljesen tönkremenjen? Én jobban örültem volna annak, hogy ha falugyűlés 
van, és nem pedig közmeghallgatás. Szerettük volna hallani azt, amint beszámol a 
polgármester asszony az egy éves munkáról, mivel már nincsen hátráltató a képviselők között, 
akik a munkát akadályozták. Legalább elmondta volna, hogy milyen munkát végeztek a 
település érdekében. Röplapon a polgármester asszony közölte a választás előtt a lakosokkal, 
hogy milyen tervei vannak. Mit szeretne ebből megvalósítani: általános iskola felújítása, az 
elkezdett munkák folytatása, nyílászáró csere, fűtéskorszerűsítés, homlokzatszigetelés, külső 
homlokzat rekonstrukció, orvosi rendelő felújítása, a faluban az orvosi rendelő felújításának 
folytatása, a buszmegállók felújítása, közmunkaprogram átgondolása, hatékonyabbá tétele, 
Egercsehi belterületi úthálózata 9 km hosszú, szükséges felújítások elvégzése, járdák 
felújítása, létesítése, csapadékvíz-elvezető árkok tisztítása, rendbetétele, közösségi és 
szabadidőpark kialakítása az ifjúsági ház körül, hulladéklerakó telep rekultivációja, környezeti 
rehabilitációja. Mikor fog ez elkészülni? Hány évre van ez tervezve, 15-20 évre? Szeretném 
azt is, hogy ha a polgármester asszony felállna már, és végignézné az újtelepet, az utakat és a 
járdákat, hogy hogyan néznek ki. Az ülés helyett ezt is megtehetné. A település az állami 
támogatásból elég sokat áldozott a polgármester asszonyra, mert a jó fizetést minden 
hónapban megkapja, cserébe ezt elvárnák. 
Tóth Andrásné polgármester: A szórólapon feltüntetett tervek előre nem vetítették azt, 
amiről most a parlamentben döntöttek. Az intézmény felújítás tervezésekor nem tudtuk azt, 
hogy államosítani fogják az iskolákat, és nyilván abba már nem fektetünk bele. Nem tudjuk, 
hogy mit vesz át az állam, és mit nem. A későbbiekben tudunk ezekkel foglalkozni. Jelenleg 
nem tudunk ezekbe a munkákba belefogni. Valóban sokan hátráltatták a munkát, és még az 
idei évben is hátráltatják az elmúlt ciklus képviselői. 1.750 eFt lett kifizetve az elmaradt 
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tiszteletdíjakra azoknak a volt képviselőknek, akik ezt kérték. A jelenlegi képviselők közül 
egy kivételével senki nem vette fel a pénzét, mivel a működés biztosítása a szükséges. 
Természetesen a fizetésen kívül más sem vett fel egyéb juttatást. Ha ez a közérdekű javaslat a 
jövőre nézve, akkor annak örülök, mert ehhez az önkormányzat keményen hozzájárul. Én már 
több, mint 2,3 millió Ft-ot nem vettem fel, de más viszont felvett. Akik innen elmentek egy 
fillért nem hagytak az önkormányzatnál. Az sokkal tisztességesebb, ha az ember eldönti azt, 
hogy mit tesz hozzá azért, hogy a település működjön. Kérdéseket és javaslatokat kérek. A 
képviselő-testület fog arról dönteni, hogy milyen munkákat végezzünk, valamint a 
költségvetés és az új önkormányzati és köznevelési törvény fogja behatárolni a kereteket. Ma 
nem lehet jósolni. Az önkormányzatok nem tudják azt, hogy januártól mi fog történni, mert 
nincsenek elfogadott törvények, amire alapozni lehet a döntéseket. 
Dorkó Ottóné lakos: A polgármester asszony mondta, hogy nem vett fel juttatásokat. Ez 
igaz, de nem mondott le róla, tehát azt bármikor felveheti, kérheti. A tiszteletdíjat valóban 
felvettük, mert az egyik képviselő megkérdezte, hogy kifizetik-e az elmúlt ciklusban dolgozó 
képviselők tiszteletdíját, és a polgármester asszony azt mondta, hogy nem. Ekkor fordultunk 
ügyvédhez, mert mi az, hogy nem. Az az idő már elmúlt, hogy elől járunk a harcban, és bátran 
támadunk. Nem a polgármester asszony szabja meg azt, hogy ki veheti fel a tiszteletdíjat. 
Tóth Andrásné polgármester: Közérdekű kérdéseket várok a lakosság részéről. Van a 
lakosság részéről kérdés a település jövőjére vonatkozóan? A képviselő-testület részéről 
észrevétel? A hulladéklerakó rekultivációja a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási 
Társulás keretében elnyert pályázat útján valósul meg, jelenleg folyik a közbeszerzési 
eljárása. Ez 83 településen 38 lerakót érint. Ez nem az önkormányzaton múlik, ezt a régió 
bonyolítja. Ez önerő nélküli, ha pedig olyan munka adódik, akkor azt a társulás költségén 
végzik el. Ivóvizünk van. Gáz a polgármesteri hivatalban és az orvosi rendelőben nincs. 
Villanyunk is van. Bár azt terjesztik, hogy semmi nincs. Végig kellene menni az 
intézményeken, és meggyőződni róla, hogy mi a helyzet. Az intézményekben zavartalanul 
folyik az ellátás. Az orvosi rendelőben is megoldottuk, hogy a betegek ellátása a védőnőnél és 
a háziorvosnál megoldott legyen. Nem egyedüli helyzetben vagyunk az országban, ha valaki 
mégis azt mondja, akkor a rosszindulaton kívül más nem munkálkodik benne. A napi 
hírekben szerepel, hogy az önkormányzatok nem bírják tovább, 120 milliárd forintot vontak el 
2009-től folyamatosan. A településen semmilyen bevételi forrás nincs, az adóbevétel pedig 
minimális. 
Dorkó Ottóné lakos: A közkút le van zárva a felsőtelepen. 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, és le is lesz zárva, mert a lakosság egy része nem úgy 
használta ahogy kell. A közkút azoknak van, akiknél nincs bevezetve az ivóvíz. Vannak 
olyanok is, akiktől a vízmű levágta, mert nem fizették. De miért nem fizették? A közkutakra 
az önkormányzatnak 500 eFt-ot kellene kifizetnie. Többször szóba került már a képviselő-
testületi üléseken, hogy megszüntetjük a kutakat, és csak az marad meg, amit 
mintavételezésre használnak. Tehát ezt az önkormányzat kezdeményezte, és nyilván a vízmű 
is partner volt ebben. Sokan más célra használták a közkutat, lovat itattak, mostak, stb., 
kímélték a vízórájukat, viszont az önkormányzat közpénzét nem kímélték. 
Surányi Lászlóné lakos: Voltam az orvosi rendelőben. A polgármester asszony azt mondta, 
hogy ott minden rendben van, van villany, fűtés, víz. De ez nem így van. Vizsgálatra mentem, 
és jéghideg volt a szobában. Az orvossal nem lehet négyszemközt beszélni, mert a szobába 
állandóan jönnek-mennek az emberek, és ott van az asszisztensnő is. Egy szoba van befűtve a 
rendelőben. Hol van ez rendben? Most jött be a ködös idő, a Május 1. út és a Petőfi út közötti 
lépcső tiszta levél. Ezt nem lehet letakarítani? Ha ott elcsúszik valaki, akkor mi lesz? Mindig 
csak a rendelő előtt kell takarítani? A telep tovább tart, mint a hivatal és a központ. 
Dorkó Ottóné lakos: Akinek nincs vize, nem köttette be az ivóvizet, vagy kikötötték neki az 
a településen honnan tud vizet venni? Az önkormányzat szakfeladata az ivóvíz biztosítása. 
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Tóth Andrásné polgármester: Ahonnan leszerelték a kutat egy embernek nem volt 
bevezetve az ivóvíz, ő megoldotta a problémát. A többiektől levágták a vizet. Ha az 
önkormányzat nem tudja kifizetni a számlát, akkor tőlünk is levágják. Ugyan abban a 
helyzetben vagyunk. A gyerekek a kúton pancsoltak, kővel támasztották ki, a köz el volt 
árasztva vízzel az ősszel is és a nyáron is, folyt a víz világba. Erre nincs szükség. Az ivóvíz 
nem erre való, azzal másképp kell bánni, ha vannak olyanok, akik rászorultak. Pont a 
rászorulók gyerekei pancsolták a vizet. Ha szükség lett volna a kútra, akkor sokkal jobban 
odafigyeltek volna rá. 
Dorkó Ottóné lakos: Többen hordják a vizet a faluból a forrásról. Ki lesz ezért a felelős? 
Mert a magas nitrát tartalma miatt az a víz nem fogyasztható, csecsemőknek különösen nem 
ajánlott. 
Tóth Andrásné polgármester: Nem tudom ki lesz érte a felelős, mert a faluban van közkút. 
Dorkó Ottóné lakos: A telepen akkor miért nincs? A lakosság részéről is lehet valakinél 
csőtörés, ami el is húzódhat. Hová lehet akkor vízért menni? 
Tóth Andrásné polgármester: A lakosok miért nem kérdezték meg azoktól, akik engedték ki 
a vizet a közkútról, hogy mi lesz akkor, hogy ha azt elzárják? Oda kellene figyelni azoknak, 
akik ennyire szem előtt tartanak dolgokat, hogy ezeket ne csinálják, mert előbb-utóbb ez lesz 
a következmény. 
Fischer Attiláné lakos: Volt a településen vöröskeresztes adománycsomag osztás. Milyen 
címen lett elosztva? Kinek járt ez a csomag? Akkor még én nem voltam egyedülálló, 
leszóltam a hivatalba, tudom a választ, csak most kíváncsi vagyok, hogy milyen választ 
kapok. 
Tóth Andrásné polgármester: Nem tudom, nem én osztottam. Megvannak a rászorultsági 
adatok. 
Fischer Attiláné lakos: Nekem azt válaszolták, hogy azok kaptak csomagot, akiknek két 
gyerektől több van, szociálisan regisztrálva van, és aki egyedülálló. Nem akartam neveket 
mondani, de most már mondok, mert tudom, hogy kik kaptak, és házhoz szállították nekik a 
csomagot, anyagilag pedig nem állnak rosszabbul, mint mi, akik nem kaptak. Én nem 
irigylem senkitől, de az embernek van egy kis önérzete. Itt lakom a bányatelepen már nagyon 
régóta, és nem veszik észre az embert, de aki közel van a tűzhöz az mind kap, sőt házhoz 
viszik nekik. Miért van ez a kivételezés? Nem kellett volna lejönni érte, be van téve a kocsiba, 
és visszük. Ez az ember önérzetét sérti. 
Puskásné Pekk Beáta lakos: Hallottam, hogy pályáztak játszótérre. 
Tóth Andrásné polgármester: Nem pályáztunk, rossz az információ. Az előző ciklusban 
terveztük az ifjúsági háznál egy szabadidőpark kialakítását. De azt tudják a volt képviselők is, 
hogy ez a pályázat nem nyert. 
Puskásné Pekk Beáta lakos: Azért kérdeztem, mert mind a mai napig úgy van az emberek 
tudatában, sőt a hivatali dolgozók tudatában is – mert én onnan tudom, hogy ez a játszótéri 
pályázat él. Azt szerettem volna javasolni, hogy nem tartom jó ötletnek ott a játszóteret, mert 
azt olyan helyre kellene tenni, ahol felnőtt emberek rálátnak. Azért, hogy ne tegyék tönkre, ha 
valamilyen baleset történik, akkor felnőttek tudjanak segíteni. 
Tóth Andrásné polgármester: Nincs játszótér pályázat, nagyon régóta nincs. Jelenleg élő 
pályázat az IKSZT, a művelődési ház felújítása, ha vissza nem vonták, de erről nem 
tájékoztattak. 
Argyelánné Józsa Györgyi lakos: A képviselőket kérdezném, hogy falugyűlés miért nem 
volt ebben az évben, ahol hallhattuk volna az éves munkáról a beszámolót? A vöröskereszt 
által kiosztásra kerülő adományról, ha nem a polgármester asszony döntött, akkor gondolom a 
szociális bizottság döntött. A szociális bizottság elnöke kérem tájékoztasson minket erről. 
Vagy akkor ki döntött ebben? 
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Ficzere Gábor képviselő: A szociális bizottság nem döntött ezeknek a csomagoknak az 
elosztásában. 
Argyelánné Józsa Györgyi lakos: Akkor a polgármester asszonyt kérdezem arról, hogy ki 
döntött ebben az ügyben? 
Tóth Andrásné polgármester: Elmondtam az előbb, hogy megvannak a feltételek. Akik 
valamilyen ellátást kapnak az önkormányzattól azok kaptak, közgyógyellátottak, rendszeres 
segélyezettek, gyermekvédelmi kedvezményben, lakásfenntartási támogatásban részesülők. 
Ezek az elsődleges szempontok. Amennyiben ezek kimerülésre kerülnek, akkor kapnak a 
kisnyugdíjasok, és egyéb rászorulók, amiről itt döntenek. 
Fischer Attiláné lakos: Akkor csak van egy olyan személy, aki ezt elosztja. 
Tóth Andrásné polgármester: Nem tudom, mennyi volt az a csomagszám, ami elosztható 
volt. Én valóban nem foglalkoztam ezzel a dologgal. Éppen ezért nem foglalkoztam vele. A 
kolléganőimet is elég nagy támadás érte. Egy önkéntes munkával nem biztos, hogy itt ilyen 
módon foglalkozni kellene. Azért éri őket támadás, mert egy dolgot saját maguk felvállalnak. 
Ezt már pár éve csinálják, de úgy gondolom innentől ezt a továbbiakban a vöröskereszt fogja 
végezni Egercsehiben. De ha van olyan önkéntes, aki ezt csinálná, akkor az bemegy a 
vöröskereszthez, és jelzi. 
Fischer Attiláné lakos: Konkrétan tudom, hogy Joó Györgyné nem kapott még egyszer sem 
csomagot. Pedig ő is a kisnyugdíjasok közé tartozik, ő valahogy mindig kimarad. Most már 
mondok neveket is, nem érdekel. Pálinkásék, Morvai Miklósék, az újtelepen Bakosék, 
Bajzáthék kaptak csomagot. Én nem akarok személyeskedni, nem akartam neveket mondani. 
Én még nem vagyok abban a helyzetben, de ez nem magyarázat, hogy eztán más lesz. Ez 
akkor tény, amikor az emberek sírnak, hogy olyan kap csomagot, akinek 2-300 eFt a 
nyugdíja, és van akinek 70.000 Ft a nyugdíja, és nem kap. Konkrétan tudom, láttam a két 
szememmel, hogy a mazda vitte haza nekik a csomagot. Erről nem tud senki itt a hivatalban, 
mindenki mossa a kezét? A jegyző asszony megsértett azzal, hogy azt mondta, nem ígérte 
meg nekem, hogy kijön megnézni a problémám. Megmondtam neki, hogy hány szám alatt 
lakom. A szomszédaimnak is mondtam, hogy jönni fog. Nem szoktam hazudni. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Nem ígértem biztosra, hogy ki fogok menni önhöz, 
mivel elmondtam a telefonban is, hogy ez az ügy nem tartozik a hivatal hatáskörébe. Tanácsot 
kért tőlem, amit adtam. Az ügy egyéni, nem közérdekű, ha befárad a hivatalba,  
jegyzőkönyvet veszünk fel és hatósági ügyként kezeljük a problémát. 
Fischer Attiláné lakos: Nem akarok ebből ilyen nagy ügyet csinálni. Egy hivatalos személyt 
szerettem volna, aki megnézi, hogy mi a helyzet. 
Beraxa Krisztina képviselő: Az előző lakossági hozzászóláshoz szeretnék hozzászólni. 
Kérdezték, hogy miért nincs falugyűlés. Ezt én is többször kérdeztem a polgármester 
asszonytól írásban és szóban is, és az volt a válasz, hogy amikor a gazdálkodási előadó 
összeírja a dolgokat, akkor lesz. Ez egy éve tolódik, és most lezárult az egy év, amikor muszáj 
volt közmeghallgatást tartani. De erre a kérdésre én sem kaptam választ. Szerettem volna, 
hogy ha tudják, hogy képviselőként én is kérdeztem ezt. A csomagok elosztásában a szociális 
bizottságnak van hatásköre. Nem értem, hogy miért mondja azt a bizottság elnöke, hogy nem 
ők döntik el. Voltam bent a hivatalban, megkérdeztem, és azt mondta a szociális előadó, hogy 
ezt a szociális bizottság dönti el, olyan alapon, ahogy szokták. Felhívtam a budapesti 
vörökeresztet, és ott azt a tájékoztatást kaptam, hogy a szociális bizottságnak kellene lennie 
egy határozatának, ami alapján kiosztják ezeket a csomagokat. Ez egy szabály. Én azt 
gondolom, hogy a lakosok részéről a probléma az, hogy nincs szabály. Ha lenne egy szabály, 
akkor ahhoz tudnánk magunkat tartani, és azt megérti mindenki. Én úgy érzem, hogy itt nincs 
megfelelő határozat – én azt az információt kaptam, hogy nincs erre vonatkozó határozat – és 
nincs szabály, és ezért van ez a káosz az emberek fejében, és ezért jelzik a problémát az egri 
vöröskereszt felé is. A polgármester asszony mondatára reagálva, hogy önkéntesként 
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csinálják, és innentől kezdve lehet, hogy nem lesz olyan, aki ezt a tevékenységet végzi, én ezt 
nagyon szívesen magamra vállalom. De ettől függetlenül az eddigi munkájukat is meg kell 
köszönni a szociális bizottságnak, és azoknak, akik ezt önkéntesként vállalták. 
Tóth Andrásné polgármester: Falugyűlést a képviselő-testület döntése alapján tartunk, nem 
a polgármester dönti el. 
Beraxa Krisztina képviselő: A polgármester asszony hányszor terjesztette be ezt a 
képviselő-testületnek? 
Tóth Andrásné polgármester: A képviselő-testület döntött, hogy nem kíván ebben az évben 
falugyűlést tartani, majd jövőre. Most közmeghallgatást tartunk. Ez az év volt az, amikor nem 
lehetett tudni, hogy a törvények milyen változásokat hoznak, nem lehetett felkészülni a 
dolgokra. Ez az év arról szólt, hogy működtünk, és amennyire tudtuk fizettük a számláinkat. 
Puskás András képviselő: Tavaly év végén megszavaztuk, hogy fog a képviselő-testület 
falugyűlést tartani. 
Dorkó Ottóné lakos: Mikor történik meg a 800.000 Ft értékű földterület telkekké történő 
alakítása? Megvenni nagyon fontos volt, mert kell a fiataloknak az építési telek, ami most ott 
áll gazosan. Nem kevés pénzbe került, az önkormányzat már akkor is bukdácsoló félben volt, 
de meg kellett vásárolni azt a telket. 
Tóth Andrásné polgármester: Akkor fog megtörténni, amikor erről a képviselő-testület 
dönt, és a pénzügyi feltételek meglesznek hozzá. 
Surányi Lászlóné lakos: A szegény embereknek lesz karácsonyi csomag adva? Hallottam, 
hogy más településeken kaptak csomagot. Minden hónapban itt állnak segélyért az emberek. 
Nekik is lesz karácsonyuk? Miért nem rendeltek csomagot, hogy ha lehet? Itt soha nem lehet 
semmit sem csinálni? Nekem nem kell. Furcsa dolog ez. Ha a vörökereszttől akarnának 
rendelni, akkor kapna csomagot karácsony előtt a hivatal. Miért nem használják ki ezt? Ez 
munka, utána kell telefonálni. Egy cigány asszonynak meghalt a férje, és egy fillért sem 
tudtak neki adni. Ez milyen dolog? 
Tóth Andrásné polgármester: A család kapott nem kevés pénzt a temetésre. 
Surányi Lászlóné lakos: Nagyon sok szegény ember van, ha lehet ilyen csomagokat kapni, 
akkor azt a lehetőséget ki kell használni. Se mikulás, se karácsony nem volt. Semmi nincs már 
itt. Én szerettem itt lakni, de már utálom ezt a falut. 
Puskásné Pekk Beáta lakos: Érdeklődnék, hogy az elkövetkezendő években, de inkább 
tavasszal újból lesz-e labdarúgás Egercsehiben? 
Tóth Andrásné polgármester: Szerintem nem, de ha a képviselő-testület tud rá pénzt 
elkülöníteni – mert a költségvetést a képviselő-testület készíti, nem a polgármester – akkor 
lehet. Jobb helyzetben lévő önkormányzatok is szüneteltetik a labdarúgás működését. Nálunk 
is a szüneteltetés van bejelentve. Ha lesz pénz, lesznek támogatók, szervezők, és nem 3 
egercsehi játékos lesz a csapatban a 16 játékosból, akkor lesz foci. 
Dorkó Ottóné lakos: Mire a szüneteltetésnek vége nem lesz futballpálya, mert a gaz kiöli a 
fűt. Hol fognak játszani, hogy ha vége lesz a szünetnek? Nincs a pálya kezelve. Régen sokat  
költöttünk a pályára, de teljesen tönkrement. Minden megy tönkre, az ifi ház, a tekepálya, 
minden az enyészeté. 
Tóth Andrásné polgármester: Az enyészetre annyit szeretnék elmondani, hogy jó lenne, 
hogy ha a szülők többet foglalkoznának a gyerekeikkel, mert az enyészetet előidézik a 
gyerekek. Voltunk az ifi háznál, a kultúrháznál, a csirkésnél, és láttuk, hogy 3-4 gyerek tiszta 
erőből vert szét mindent. A gyerekeknek és a szülőknek lett már szólva, a rendőr is 
intézkedett már, és a gyermekjóléti szolgálat felé is éltünk a megkereséssel, hogy próbáljanak 
meg odafigyelni a gyerekekre. A Bányász Baráti Kör által felújított emlékparkban az asztalt 
felgyújtották. Mindent tönkretettek már. A gyerekek szabadon vannak engedve, nincsenek 
kioktatva arról, hogy miért vigyázzanak különböző dolgokra, nem hiszem, hogy így az 
önkormányzat bármit is tud tenni. Ezekkel a dolgokkal nap mint nap lehet találkozni. A 
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buszmegállót is rendbetettük, a vakolat már fel van hasogatva, úszik a szemétben, nem 
győzzük takarítani. A lakosságnak is nem csak elvárásainak, hanem igényeinek is kellene 
lennie a környezetükkel szemben. 
Puskásné Pekk Beáta lakos: Surányi Lászlóné karácsonyi csomaggal kapcsolatos felvetésére 
reagálnék. Miért nem lehet kiírni olyat a szülőknek, akinél már nagyok a gyerekek, és nem 
kellenek a játékok, hogy azokat a rászorulóknak összegyűjtsék? 
Tóth Andrásné polgármester: Volt már itt ruha és egyéb tárgyak gyűjtése, nem is egyszer, a 
ruhát el kellett égetni, ki kellett vinni a szemétre. Olyan hagyatéki és egyéb régi dolgok jöttek 
össze, amit nem hord senki. Azért, hogy megszabaduljanak a dolgoktól odaadják, mert nincs 
hová rakni. A játékokat pedig a védőnő szokta kérni. De ezt a szülői munkaközösség is 
felvállalhatná. Nem minden az önkormányzat feladata. Egy település életében vannak 
közösségek, akik ilyenekkel is foglalkozhatnak. 
Fischer Attiláné lakos: A kommunális adóval mit kapnak a lakosok? Korábban azt mondta a 
polgármester asszony, hogy majdnem fedezi a szemétszállítás díját. Az árkot és a 
környezetemet én tisztítom. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A kommunális adóból befolyt összeget az 
önkormányzat a lakosságnak nyújtott kommunális szolgáltatásra fordítja, pl. közvilágítás, út, 
járda fenntartás.  
Tóth Andrásné polgármester: Közterületek, parkok rendben tartása. 
Dorkó Ottóné lakos: Kérdezték tőlem, de nem tudtam rá válaszolni, mert nem vagyok 
képviselő, hogy az orvosi rendelőben miért van lezárva a WC? Talán egy van nyitva. 
Tóth Andrásné polgármester: Ezt a doktor úrtól kellene megkérdezni. Annyit tudok, hogy a 
kulcs náluk van, mert rendszeresen leszerelték a csapot, ellopnak mindent, és az 
önkormányzat ezt nem tudja rendszeresen pótolni. Hozzánk ilyen panasz nem érkezett. 
Bentről kell kérni a kulcsot. Ezt nem mi szabályozzuk, és azt sem mi szabályozzuk, hogy 
vizsgálat alatt bemehet-e valaki. Ezt a doktor úrnak kell rendeznie. Ez az ő felelőssége, hogy 
vizsgálat alatt ne menjen be senki. De ennek utána fogok nézni. A doktor úrék vállalták, hogy 
így rendelnek inkább, minthogy bemenjenek a faluba rendelni, mert ott van gáz. Abba a 
helyiségbe nem tudtunk kályhát rakni, mert teljesen le van csempézve. 
Surányi Lászlóné lakos: Azért nem lehet négyszemközt beszélni a doktor úrral, mert a másik 
szobában hideg van. Csak egy szobában van meleg. Az is milyen dolog, hogy az orvos leül, a 
betegnek pedig állnia kell. Ez az orvos vállalkozó? Hogy dolgozik ő itt? 
Tóth Andrásné polgármester: Az Országos Alapellátási Intézettel van szerződésünk, az ő 
közalkalmazotti dolgozójuk nem az önkormányzaté. Az önkormányzatnak az ellátásra van 
szerződése, ennek keretében biztosították a doktor urat. Jelenleg a háziorvosi licencet végzi. 5 
év alatt leteheti a háziorvosi vizsgáját, és utána dönthet az önkormányzat arról, hogy tovább 
foglalkoztatja, vagy vállalkozásba adja a praxist. Tehát 5 évig nem a mi alkalmazottunk, de itt 
végzi a tevékenységét. 
Puskásné Pekk Beáta lakos: A közeljövőben lesz-e helyben fogorvos? 
Tóth Andrásné polgármester: A közeljövőben várhatóan nem lesz, mert ha meghirdetjük 
nincs rá jelentkező. Már az Egészségbiztosítási Pénztárral is egyeztettünk, ha lenne fogorvos, 
aki keresne praxist, akkor nekünk van, de azt mondták, hogy ettől jobb körzetekben sincs 
fogorvos. Ez a praxis a kereset szempontjából a fogorvosnak kevés. Egy-két napot vállalnak 
be, amikor kijönnek, de a többit a magánpraxisban dolgozzák. 
Puskásné Pekk Beáta lakos: Az az egy-két nap is csak jobb lenne, mint most, hogy Egerbe 
kell utazni. 
Tóth Andrásné polgármester: Jelenleg ilyen sincs, mert aki volt az is elment, mert 3 helyen 
végezte a munkáját. Azt én sem tudom elhinni, hogy két körzetet visz, helyettesít, és még a 
magánrendelését is viszi. Egy évig van most ez a fogorvosnő, mert azt mondta, hogy 
amennyiben nem bírja, akkor nem csinálja. Bevállalta, mert a népegészségügy 
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kényszerkijelölést alkalmazott. Ecsédi doktor úr is kényszerkijelöléssel lett Egercsehi 
fogorvosa. A népegészségügy sem tud segíteni. Megköszönöm a lakosság részéről az 
észrevételeket. A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül, ha esetleg volt olyan kérdés, amire 
nem volt válasz, vagy konkrétabb választ tudunk adni, akkor az ki lesz küldve. 
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