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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 14.00 
órakor tartott Közmeghallgatásán, a hivatalban 
 
Jelen vannak:            Tóth Andrásné polgármester 
 Grósz Ilona alpolgármester 
  Gál István képviselő 
 Ökrös Imre képviselő 
 Puskás András képviselő 
 
 
Távol van:   Beraxa Krisztina  képviselő 
   Ficzere Gábor képviselő 
 
 
Jelen van tanácskozási joggal: Dudás Róbert jegyző 
 
 
Jegyzőkönyvvezető: Barta Judit  közszolgálati ügykezelő 
 
 
Tóth Andrásné polgármester: Köszöntöm a Képviselő-testületet, a tanácskozási joggal 
résztvevő Dudás Róbert jegyzőt és a lakosság részéről megjelenteket. Megállapítom, hogy a 7 
megválasztott képviselőből 5 jelen van, így a testület határozatképes. Beraxa Krisztina és 
Ficzere Gábor képviselők távol vannak. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Grósz Ilona 
alpolgármestert és Gál István képviselőt megválasztani. Van más javaslat a hitelesítők 
személyére? Amennyiben nincs, kérem szavazzunk. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül elfogadta jegyzőkönyv hitelesítőknek Grósz Ilona alpolgármestert 
és Gál István képviselőt. 
 
Tóth Andrásné polgármester: A közmeghallgatás napirendje: Egercsehi település jelenével 
és jövőjével kapcsolatos közérdekű bejelentések, észrevételek, javaslatok. A hozzászólás 
hossza az SZMSZ-ben leírtakban meghatározott, vagy a Képviselő-testület által 
meghatározott idő, hogy egyszeri, vagy többszöri hozzászólást határoznak meg, kérem 
tiszteletben tartani, hogy egymás szavába nem vágunk, végighallgatjuk a másik hozzászólását.  
 
A testület nem szeretné meghatározni az észrevételek, bejelentések hosszát, sem azt, hogy 
egyszeri vagy többszöri lehet. 
Tóth Andrásné polgármester: Kérem, akinek közérdekű javaslata van, tegye meg, 
amennyiben nem tudunk most válaszolni, 15 napon belül írásban válaszolunk. 
Argyelánné Józsa Györgyi: Máskor, ha lehet egy későbbi időpontban legyen a 
Közmeghallgatás, mert aki Egerben dolgozik az nem tud ilyen korai időpontban részt venni. 

- A fogászattal kapcsolatban szeretnénk, ha legalább egy nap itt helyben lenne a 
rendelés. 
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- Érdeklődnék az Ifjúsági Házzal kapcsolatosan, milyen terve van a Testületnek, és a 
mellette lévő parkkal? 

- A településen lévő utak nagyon rossz állapotban vannak, tervezik-e a javítását, esetleg 
valami pályázat segítségével? A Május 1. út már el is tűnik.  

- A Tv-ben, a rádióban látjuk-halljuk, hogy a rászorulókat segítik állatok, burgonya, 
élelmiszerosztással, nálunk miért nem?  

Dorkó Ottóné: Sajnálatos, hogy nincs Falugyűlés, tájékoztatás az Önkormányzat, a Testület 
munkájáról. 

- Közkúttal kapcsolatban kérdezem, mikor lesz a településen? Mert a faluban vagy egy, 
aminek a minősége nem alkalmas csecsemők és kisgyermekek számára.  

- A Napközi konyhájának működtetésére hány pályázat érkezett? Fizet-e bérleti díjat? 
- Amelyik gyermek részesül Rendszeres Gyermekvédelmi támogatásban, azok fizetik-e 

a tízórait, uzsonnát?  
- A településen a polgármester miért nem jár ki kéthetente szétnézni? 
- A futballt vissza kellene állítani, mert a gyerekek részére ez az egyetlen szórakozási 

lehetőség. 
- Az Önkormányzat által lettek földterületek vásárolva, azzal, hogy majd 

megvásárolható építésitelkek lesznek. Miért nem valósult meg? 
- Jegyző úrhoz intéznék még egy kérdést: Az ároktisztítás kinek a feladata, a 

tulajdonosé, vagy az Önkormányzaté? 
Dobó Sándor: - Már két éve, hogy a Rózsavölgyi háznál kimosta a földet az eső, kb. 60 cm-
es gödör van. Mikor lesz helyreállítva? A kazánház is ott van, el fog süllyedni, akkor tűzijáték 
lesz.  

- A régi Presszó nagyon füves, semmit sem csinál a tulajdonos, szólítsák fel. 
Tóth Andrásné polgármester: Szeretnék sorban válaszolni a feltett kérdésekre. A fogászati 
álláshely úgy lett meghirdetve, hogy itt lesz a településen a rendelés teljes egészében. Viszont 
az átadási leltárnál derült ki, hogy több eszköz nincs meg pl. az amalgámtömő, a fóliahegesztő 
de van olyan eszköz is ami új volt és ki lett cserélve régire. Ezt előre látva az átadás-átvételnél 
jó lett volna egy szakember részvétele. A 2013. február 7-i Testületi ülésen részletesen 
tárgyaltuk, ahhoz, hogy itt legyen a rendelés, kell egy minimál eszköz az ellátáshoz, aminek 
pótlása közel 4-500eFt-ba kerülne. Bekölce a lakossági szám arányában segítene, viszont 
Szúcs ezidáig nem jelzett a segítségről. Az Önkormányzat jelenlegi finanszírozása csak a 
bérekre elég és minimális működési költségekre, még azt is pótolnunk kell. A Testület 
döntésének megfelelően 2013. december 31-ig próbáljuk beszerezni a hiányzó eszközöket. 
Ifjúsági Ház: Ezzel kapcsolatban nem tudunk mit mondani, régebben volt kiírva egy 
pályázat, ami sikertelenül zárult. Terveink vannak, de pályázati lehetőség nélkül nem tudjuk 
megvalósítani. A pályázathoz is a 27%-os ÁFA-t önrészként kellene biztosítani, amit nem 
tudunk. De a megvalósításnál is előfinanszírozás van, amit a jelenlegi helyzetben nem tudunk 
vállalni. 
Út: Tudjuk a településen az állapotokat, én is itt járok. Sajnos egyenlőre kiírt pályázat sincs 
ennek megoldására. 
Hátrányos helyzetűek részére élelmiszer csomagok osztása pályázat útján lehetséges, 
feltételei vannak, de civil szervezetek is pályázhatnak. Amikor pályáztunk durva támadás érte 
az Önkormányzatot és a dolgozókat. Kitétele volt, hogy aki valamilyen ellátásban részesül az 
Önkormányzatnál mindenképpen benne kell lennie. A vádaskodások miatt nem gondoltunk 
rá, hogy megint pályázzunk. Nem szeretném a dolgozókat, munkatársaimat megint ennek 
kitenni, azért sem, mert újak, a közigazgatást még most tanulják. Önkéntesként is lehet ezt 
kezdeményezni. Nem lenne az, hogy kinek, miért, neki miért nem? A reklamáció az Országos 
Vöröskeresztig elment. Ezt nem lehet úgy megoldani, hogy mindenki elégedett legyen, 
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mindig lesz valaki, aki úgy gondolja hogy nem jogosan lett osztva. Megnézzük, hogy van-e 
most rá pályázat, kik vehetnek részt benne.  
Falugyűlés: A Közmeghallgatással eleget teszünk a törvényi előírásoknak. Évente egyszer 
kötelező Közmeghallgatást tartani, a Testületi ülés szabályait kell alapul venni. Az 
időpontjáról annyit, amikor a Testület határozatképes létszámban tud részt venni, ez lehet 
bárhol, bármely időpontban, akár de.10 óra, vagy 11 óra is, a Testület dönti el. Itt is be lehet 
számolni a munkáról, a költségvetésről, hogy milyen költségvetés tervezetet fogadtunk el ez 
évre. A Testületi ülések nyilvánosak, bárki részt vehet rajtuk.  
Közkút : Más településen sincs. Előzőleg 500 eFt-ba került az Önkormányzatnak. Sajnos a 
lakosok nem becsülték meg, volt hogy kitámasztották a nyomó részét, s folyamatosan folyt a 
víz az utcára. Az ivóvíz ellátáshoz mindenki hozzáférhet. Sokan sajnos ott mosták a salátát, 
locsolták a kertet, vitték a vizet a disznóvágáshoz, gépkocsi mosáshoz, pedig volt vize otthon 
is, igaz azt mérőóra mérte. Ezt nem tudjuk felvállalni. 
Konyha: A pályázatra két ajánlat érkezett. Bérleti díjat jelenleg nem fizet, mert 
berendezéseket kellett beszerezni, átépíteni, csempét cserélni az ÁNTSZ előírásainak 
megfelelően. Ezt az Önkormányzat nem tudta volna kifizetni, ezért beszámoljuk a bérleti 
díjba, így majd az ősszel térünk vissza a bérleti díj tárgyalására. 
A GYEV -ben részesülő gyerekek a törvény előírásnak megfelelően egyszeri többfogásos 
meleg étkezést kapnak, ebédet. A napközisek háromszori étkezést, amit a Kincstár elfogadott. 
Nyilvántartásban vezetik, elszámolnak, hogy ne legyen probléma. 
Sétával kapcsolatosan, a településen végig szoktam menni, ismerem a kátyúkat meg a járdák 
állapotát is. De, ugyanezt megteszik a Képviselők is, a Karbantartóink is, s amennyiben 
bárhol probléma lenne, azonnal jelzik. 
Szabó Edina: A középső bolt tulajdonosa vagyok, a szállító autónk naponta kétszer kell, 
hogy végigmenjen a településen. Az út miatt másodszor megy tönkre az autónk futóműve, 
ami 67.500,-Ft/db javítási költség számunkra. Kérjek kárbejelentő lapot, hogy az 
Önkormányzat fizesse meg a károm? Mikor lesz útjavítás? 
Tóth Andrásné polgármester: Mi is tudjuk, megoldást keresünk, de aszfaltozni nem tudunk, 
az ára miatt, ami 1.500Ft/m2 az ára, ez több millió Ft-ra jönne ki. Jelenleg is a MÁK-tól 1,9 
mFt érkezik, amiből a bér 2,8 mFt, plusz a kötelező feladatok. De, nemcsak nálunk probléma 
az utak állapota. Most zúzalékot hoznak majd, de ezt a nagy autók  hamar kiverik majd belőle.  
Szabó Edina: Már ez is segítség lenne.  
Puskás András: Bekölce felé még rosszabb az út. 
Szabó Edina: Mikófalván lakom, s hiába új építésű a házunk, a kamion- és teherautók miatt 
beremeg a ház, úgy hogy még a csempe is megreped a falon. De a forgalom ellen nem tudunk 
mit tenni.  
Tóth Andrásné polgármester: Itt is több teherautó és kamion halad át Szúcs felé, ez ellen 
nem lehet mit tenni. 
Szabó Edina: Télen is beremeg a ház. Köszönöm a választ. 
Tóth Andrásné polgármester: Futball  visszaállítása: míg nem Csehi lakosok játszanak a 
pályán és nem látom a finanszírozás lehetőségét, addig nem kívánjuk visszaállítani. Jó lenne 
az iskolában elindítani egy utánpótlás csapatot, ami Csehi gyerekekből állna össze. 
Máshonnan nem szállítunk résztvevőket. Előzőleg mikor volt csapat, csak kedvtelésből jártak, 
edzésre nem jöttek, pedig fizettünk utánuk. Míg nem lesz szervezettség, akarat, addig nem 
lesz. Amennyiben lesz valamilyen plusz pénz, de az itt működő Civil Egyesületet sem tudjuk 
támogatni, ami fontos lenne a falu számára is a közbiztonság érdekében. A sportpályán 
viszont most is szabadon sportolhatnak a fiatalok. A közös önkéntes munkából több embernek 
kellene kivennie a részét. Telek: Épp most méri fel a Rendőrség, mennyi üresen álló ház van 
a településeken. Itt nagyon sok van, ezeket sem veszik meg. Kíváncsi lennék, ha kialakítanánk 
a telkeket, hány vevő lenne rá, mikor az üres lakások sem kelnek el. A svájci frank hitellel 
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történtek miatt az emberek óvatosak a hitelekkel. De a földterületeket nem viszi el senki, 
később ki lehet alakítani telkeket, rendezési terv is meg van hozzá. Földalapú támogatást sem 
kapunk, mint a magánszemélyek, de ennek ellenére rendben kell tartani valamilyen módon. A 
közfoglalkoztatásban is nagyon kevés ember van, aki Start-programos az csak az előírt 
munkára lehet alkalmazni. A Haldányon is kipusztították az akácfákat, derékban, de rendbe 
tenni nincs ember.  
Dobó Sándor: Ha a kimosott földet nem teszik rendbe, én mondom tűzijáték lesz. 
Tóth Andrásné polgármester: Megnézzük. A felső Presszó tulajdonosát Jegyző úr által 
felszólítjuk, ha nem történik semmi, akkor a szabálysértési eljárást kezdeményezünk Egerben. 
Nem lenne jó, ha mi tennénk rendbe, ő meg jól szórakozik rajta. 
Dobó Sándor: Azt mondták, ha eladják az anyós házát, rendbe teszik. A patakot mikor 
pucolják? 
Tóth Andrásné polgármester: Most teszik rendbe, közben javítják is. Négy közmunkás 
végzi. 
Dudás Róbert: Ároktisztítás: Mindenkinek magának kell tisztítani, amennyiben nem 
felszólítást lehet kiküldeni részükre. 
Dorkó Ottóné: Sár, víz 2 m-es árokban, kinek kell tisztítani? A GYEV-ben részesülő 
gyermek ebédet kap, és a Tanulószobás? 
Tóth Andrásné polgármester: A gazdálkodási előadónkat megkérdezem, tudom a napközis 
tanuló részesül háromszori étkezésben, a tanulószobásról nem tudom konkrétan. A Jegyző úr 
levélben történő válaszához hozzáírjuk ezt is. 
Amennyiben nincs más hozzászólás, a Közmeghallgatást bezárom. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Tóth Andrásné  Dudás Róbert 
       Polgármester Jegyző 

 
 
 
 Grósz Ilona     Gál István 
alpolgármester (jegyzőkönyv hitelesítő)  képviselő (jegyzőkönyv hitelesítő) 
 
 

 
 

Barta Judit 
jegyzőkönyvvezető  

 
 
 


