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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 10-én 1500 

órakor tartott ülésén, a hivatalban 
 
Jelen vannak:            Tóth Andrásné polgármester 

Grósz Ilona alpolgármester  
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő 
Dorkó Ottóné képviselő 
Ficzere Gábor képviselő 

 Gál István képviselő 
 Surányi László képviselő 
 
Távol van:  Liktorné Vargyas Marianna képviselő 
 Pálinkás Jánosné képviselő 
 Puskás András képviselő 
 
Jelen van tanácskozási joggal:  Barcsainé Dr. Érsek Rita körjegyző 
 Barócsi-Bozsik Katalin iskolaigazgató 
 Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó 
 Kátainé Bodó Zsuzsanna iskolaigazgató helyettes 
 Végh Mihályné gazdaságvezető 
 
Jegyzőkönyvvezető: Hajdu Erika igazgatási előadó 
 
Tóth Andrásné polgármester: Köszöntöm a képviselő-testületet, a tanácskozási joggal 
meghívott Barócsi-Bozsik Katalint, akit most köszönthetek először az ülésen. Bízunk benne, 
hogy a munkájában megtalálja azokat a lehetőségeket, amiket a pályázatában leírt. 
Köszöntöm Kátainé Bodó Zsuzsanna igazgató helyettest, az ő munkájához szintén kitartást 
kívánok. Köszöntöm a gazdaságvezető Végh Mihálynét, az önkormányzat részéről Martonné 
Sinkó Judit gazdálkodási előadót és Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző asszonyt. 
Megállapítom, hogy a 10 megválasztott képviselőből 7 jelen van, így az ülés határozatképes. 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Grósz Ilona alpolgármestert és Argyelánné Józsa Györgyi 
képviselőt javasolja megválasztani. Van a képviselőknek más javaslata a jegyzőkönyv 
hitelesítő személyére? Aki egyetért azzal, hogy Grósz Ilona alpolgármester és Argyelánné 
Józsa Györgyi képviselő legyenek a jegyzőkönyv hitelesítők kérem kézfelnyújtással 
szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadja 
jegyzőkönyv hitelesítőnek Grósz Ilona alpolgármestert és Argyelánné Józsa Györgyi 
képviselőt. 
 
Tóth Andrásné polgármester: A meghívóban kiküldött napirendi pontokat tárgyalja a 
képviselő-testület. Van más javaslat a napirendi pontokra? Aki egyetért a meghívóban 
kiküldött napirendi pontokkal kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadja a 
napirendi pontokat. 
 
 
 



1. Napirendi pont:  
 
Tóth Andrásné polgármester: Az első napirendi pont a 2009. évi munkaterv megtárgyalása. 
Annyit elmondanék ehhez, hogy ez egy tervezet. A falugyűlés időpontja húsvét hetére esik és 
nem biztos, hogy ez a megfelelő időpont. Az októberi ülésnél van a baromfifeldolgozó 
beszámolója. Tőlük már évek óta nem kapunk beszámolót, nem tudom, hogy ott folyik-e 
munka. Van a képviselőknek javaslata a munkatervvel kapcsolatban? 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A falugyűlés megtartását egy helyen javasolom, hogy 
ne kelljen befűteni, és helyileg ne a kultúrházban legyen, mert kevesen szoktak lenni, hanem 
itt a hivatalban. A decemberi ülés napirendi pontjai közül hiányzik a körjegyző 
teljesítményértékelése és a bizottságok beszámolója. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Nem működnek a bizottságok. Van pénzügyi bizottság, 
oktatási bizottság, szociális bizottság, ügyrendi bizottság. Dönteni kell abban, hogy melyikre 
van szükség. Amelyik bizottságra szükség van az működjön a többi pedig szűnjön meg. Az 
SZMSZ-t módosítani kell ennek megfelelően. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Javasolni szerettem volna a mai ülésen, hogy a 
bizottságok alakuljanak meg. 
Tóth Andrásné polgármester: A bizottságokra vonatkozó dolgokkal egyetértek. Mivel nem 
működnek nincs miről beszélni. Le van írva az önkormányzati törvényben, hogyan kell 
működnie a bizottságoknak. Én kérem, hogy minden bizottság ennek megfelelően működjön. 
Jó lenne, hogy ha a pénzügyi bizottság működne, mert eddig minden évben észrevételezték a 
költségvetést. Más bizottságok sem észrevételezték a költségvetést, pedig kellene. Kifogás 
volt az is, hogy ne a képviselő-testület válassza a bizottságokat. Ha nem az választja akkor 
nem működik, ez már bebizonyosodott. Azzal nem értek egyet, hogy a faluban ne legyen 
képviselő-testületi ülés. Ez már egy tradíció. Meg lehet a falugyűlést májusban is tartani. Nem 
javaslom, hogy a faluban ne legyen falugyűlés. Az emberek már megszokták, hogy mi 
odamegyünk, mert ők nehezen tudnak kijönni a telepre. Ne essen ez nekünk nehezünkre. A 
faluban elég szép számban elszoktak jönni az emberek a falugyűlésre. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Nem gondolnám, hogy nehezünkre esik. Én minden 
évben ott voltam. Tegyük át akkor tavaszra. Egy befűtés ott elég nagy luxus. Legyen olyan 
időszakban a falugyűlés, amikor nem kell fűteni. Nekem ezzel nincs problémám, én még 
mindegyik falugyűlésen ott voltam. Én csak takarékoskodni szeretnék. 
Tóth Andrásné polgármester: A munkatervben csak a fő szempontok vannak benne, a többi 
napirend a feladatoknak megfelelően alakul. A körjegyző teljesítményértékelése és a 
bizottságok beszámolója bekerül a napirendi pontok közé. A falugyűlés pedig olyan 
időpontban lesz, amikor nem kell fűteni. Aki ezzel egyetért kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 4/2009. (II. 10.) határozata 
2009. évi munkaterv 
 

 Egercsehi Önkormányzat elfogadja a 2009. évi munkatervét. 
 A munkaterv a jegyzőkönyv melléklete. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 



2. Napirendi pont: 
 
Dorkó Ottóné képviselő: Nekem egy észrevételem lenne. Az önkormányzat költségvetése 
meghaladja a 300 millió forintot és van hitele. Ebben az esetben könyvvizsgálónak is meg kell 
néznie a költségvetést. A könyvvizsgáló észrevételezését nem kaptuk meg. 
Tóth Andrásné polgármester: Beszéltünk a könyvvizsgálóval, és ő mondta, hogy nem kell 
észrevételeznie a költségvetést. De mondta, hogy ha ragaszkodunk hozzá 100.000Ft + ÁFÁ-
ért elvégzi a munkát. Kötelező a könyvvizsgálat a megyei jogú város, főváros és kerülete 
esetében. Mi egyikbe sem tartozunk bele. Tehát a könyvvizsgáló szívesen véleményezi a 
költségvetést, nem zárkózott el előle, de ezt ki kell fizetni. Ha oda jutunk fog róla véleményt 
adni. Az iskola költségvetését a szakértővel átnézettük. 
Dorkó Ottóné képviselő: Az internetről vettem le, hogy a polgármester csak olyan 
költségvetést terjeszthet a képviselő-testület elé, amit könyvvizsgáló átnézett. 
Tóth Andrásné polgármester: Egyeztettünk a könyvvizsgálóval, ezért mondta a 100.000 
Ft+ÁFA díjat. Minden könyvvizsgálói ellenőrzésnek van díja, a véleményezését pedig 
megküldi. 
Dorkó Ottóné képviselő: A bizottságoknak meg kell tárgyalni a költségvetést, a pénzügyi 
bizottság pedig véleményezi. Kérem a pénzügyi bizottság véleményét. 
Tóth Andrásné polgármester: 2.000 fő alatt nem kötelező a pénzügyi bizottság. 
Dorkó Ottóné képviselő: Meg lett választva. Hol van akkor? 
Tóth Andrásné polgármester: Hol van? Kérdezem én is a képviselőket. 
Dorkó Ottóné képviselő: A forráshiányon kívül szeretném tudni, hogy mennyi a kifizetetlen 
számla összege az iskolánál és az önkormányzatnál? 
Tóth Andrásné polgármester: December 31-i állapot szerint az önkormányzatnál 3.849.000 
Ft, az iskolánál 3.205.247 Ft. Ez az összeg módosult azóta, mert közben ki lettek fizetve 
számlák és jöttek új számlák is. 
Dorkó Ottóné képviselő: Ez a sok per, ami az önkormányzatnál folyik hol van betervezve a 
költségvetésben? A Kerekiné ügye már jogerős és ott van a Fischer ügy is. 
Tóth Andrásné polgármester: Milyen lezárult jogerős ítéletről van tudomása a képviselő 
asszonynak? 
Dorkó Ottóné képviselő: Fischerék perében 1.100.000 Ft az anyagi költség és még van rajta 
kamat. 
Tóth Andrásné polgármester: Örülök neki, hogy a képviselő asszony ilyen tájékozott. Még 
első fokú ítélet sem született az ügyben. 
Dorkó Ottóné képviselő: Miből fizetjük ki? Kerekiné pere már jogerős. 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, neki 240.000 Ft-ot kell fizetni. 
Dorkó Ottóné képviselő: Ki a felelős ezért? 
Tóth Andrásné polgármester: Az, aki ezeket intézte. Mert azt tudjuk, hogy nem magától 
kezdte el az ügyet. Ebben képviselők voltak benne. Szánt szándékkal ezt akarják a képviselők. 
Ha közlik az emberrel, hogy ki adta az ötletet, akkor elég egyértelmű a dolog. 
Dorkó Ottóné képviselő: Miről beszél a polgármester asszony? 
Tóth Andrásné polgármester: Megnevezték az illetőket. 
Dorkó Ottóné képviselő: Semmit nem jelent be a polgármester asszony. Mi nem tudunk 
semmiről. 
Tóth Andrásné polgármester: A képviselő asszony akkor kérdezett rá erre az ügyre, amikor 
még én sem tudtam semmiről. 
Dorkó Ottóné képviselő: Tudta a polgármester asszony, mert rosszul kötötte meg a 
szerződést. 
Tóth Andrásné polgármester: De nem látok bele senkinek sem a fejébe. Javaslom térjünk 
vissza az iskola költségvetésére. Az étkezési térítési díjakról kell tárgyalni. Ezt a képviselő-



testületnek kell megállapítania. Annyi változás van benne, hogy Egercsehire is megvan és 
Szúcs önkormányzatára is ki van számolva. A szúcsi önkormányzat a normatíva és a 
tényleges ár közötti különbséget is kifizeti. Egerbocsnál ez eddig is így működött. A norma és 
az ÁFA összege nem változott. Az óvoda esetében a norma+ ÁFA összeget lehet elkérni. Az 
alkalmazotti adagnál a norma+ÁFA+rezsi összeg kerül leszámlázásra. A szociális étkezőknél 
állami normatíva+ÁFA+rezsit fizetnek, de ezt különböző mértékben fizetik. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Az 50 %-os térítési kedvezményezettek 
normatívája ugyan annyi, mint az ingyen étkezőké. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Szúcs esetében is úgy kell megállapítani a térítési díjat, 
hogy norma+ÁFA+rezsi költség. A számítási módnál probléma lehet, hogy az 560 Ft a tavalyi 
önköltségi ár, nem az idei tervezett. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Mindenhol a tavalyi évi adatok alapján kell 
kiszámolni. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Csak a szociális étkezők esetében kötelező. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Nem, mindenhol. A szúcsi óvodások is ugyan 
annyit fizetnek, mint az egercsehiek. Eddig az volt a gond, hogy a szúcsi kedvezményezett 
gyerekek után Egercsehi fizette ki a különbözetet. Ez most így igazságos, hogy ezt a pénzt a 
szúcsi önkormányzat fizesse ki. 
Tóth Andrásné polgármester: Szúcs önkormányzata felé 560 Ft a térítési díj javaslat.  Tehát 
ők a normatíva és az 560 Ft közötti különbözetet fogják kifizetni. Egerbocs február 16-tól 
nem étkezik itt. Jelenleg 220 fő körüli létszámmal működik a konyha. 
Gál István képviselő: Maximum hány főre főzhetnek? 
Tóth Andrásné polgármester: 250 főre. 
Surányi László képviselő: Miért ilyen kevés a térítési díj különbség az alkalmazotti és a 
vendég adag között? 
Tóth Andrásné polgármester: Ez a javaslat. Ezt a képviselő-testület annyira emelheti, 
amennyiért úgy gondolja, hogy elviszik az ételt. Az alkalmazotti 560 Ft, a vendég 580 Ft. A 
szociális étkezésnél vannak sávok a jövedelemtől függően. Ebből nem tudunk plusz bevételt 
hozni. Az alkalmazotti díjra nem tettünk soha semmit. Ha valaki vendégétkezőnek jön, akkor 
fizet 580 Ft-ot. Egyedül a szociális étkezésnél nem tud változtatni a képviselő-testület. A 
szúcsi alkalmazotti és vendég étkezők ugyan ennyiért kapják az ételt, ezen lehet változtatni. 
Az a kérdés, hogy mennyi vendégétkező lesz, és ha emeljük a díjat, akkor elviszik-e az ételt. 
Javaslom fogadjuk el a 2009. évi térítési díjak összegét. Aki egyetért a gyermekétkeztetés 
térítési díjaival kérem kézfelnyújtással szavazzon. A 2009. évi térítési díj alkalmazotti étkezés 
estén 580 Ft/adag, szociális étkezés esetén 560 Ft/adag, vendég étkezés esetén 580 Ft/adag. 
Aki ezzel egyetért kérem kézfelnyújtással szavazzon. A szociális étkezés személyes térítési 
díja esetében az önköltség 560 Ft/adag. Itt vannak nyugdíj nagyságától függő sávok, amihez 
az állami normatíva jön. Ebből alakul ki a térítési díj. Ezt jogszabály állapítja meg, a 
képviselő-testületnek ezt el kell fogadnia. Egy képlet alapján kell kiszámolni a térítési díjat. 
Aki ezzel egyetért kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Az alkalmazotti, a gyermek, a szociális és a vendég 
étkeztetés térítési díjait rendeletbe kell foglalni 2009. március 31-ig. Ezt 2009. március 1-től 
kellene meghatározni. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: A szociális étkezőktől ezért nem lett még 
beszedve a térítési díj. 
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az étkezési térítési díjak 2009. 
március 1-től így legyenek meghatározva kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadja a 
2009. évi gyermekétkeztetés térítési díjait, 7 igen szavazattal elfogadja a 2009. évi 



alkalmazotti, szociális és vendég étkeztetés térítési díjait, 7 igen szavazattal elfogadja a 
szociális étkeztetés térítési díjait és 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja. 
 

Egercsehi Önkormányzat 1/2009. (II. 10.) rendelete 
Az étkezési térítési díjakról 
 
Egercsehi Önkormányzat elfogadja az étkezési térítési díjakról szóló rendeletet. 
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete 

 
Tóth Andrásné polgármester: Szúcs önkormányzata részére az étkezés rezsiköltsége az 560 
Ft/adag önköltségből lesz számítva. Aki ezzel egyetért kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 5/2009. (II. 10.) határozata 
2009. évi étkezés rezsiköltsége Szúcs Önkormányzat részére 
 
Egercsehi Önkormányzat a 2009. évi étkezés rezsiköltségét Szúcs Önkormányzat 
részére a konyha 2008. évi 560 Ft/adag önköltsége alapján állapítja meg. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Tóth Andrásné polgármester: A személyi térítési díjnál 75 Ft/alkalom kihordási díj van. A 
házigondozót Bélapátfalva munkáltatja. Neki nem kötelező az ebédet kihordania. Egrcsehiben 
10 főnek hordja a házigondozó az ebédet jelenleg ingyen. Mivel ezt külön szolgáltatás 
keretében végzi, ezért valamilyen díjat kellene érte szedni. Az ebédhordást közcélú munka 
keretében meg lehet oldani. Mi ezt a javaslatot terveztük be. Valamilyen térítési díjat kellene 
megállapítani. A szociális étkezést Bélapátfalvával közös társulásban kell megoldani, mert 
Egercsehinek és Szúcsnak nincs meg a 3.000 fős létszáma, mert csak ilyen létszámnál lehet 
normatívát lehívni. Arról kell gondoskodni, hogy milyen formában oldjuk meg a kihordást. 
Hevesaranyos és Egerbocs Felsőtárkányból hordatja az ételt. Bélapátfalva felajánlotta, hogy 
két hónapig nem kell fizetni, ennyit tudnak várni. Mi már lehívtuk a normatívát a régi 
társulásra, amit vissza kell fizetnünk. Tehát mindenféleképpen tásulni kell, a 75 Ft-ot pedig a 
kihordásért kellene fizetni. Természetesen ha magának hordja valaki az ételt, akkor nem kell 
fizetni, de ha az önkormányzattól kéri a kihordást, akkor kell fizetni. 
Surányi László képviselő: Ki hordja ki az ebédet? 
Tóth Andrásné polgármester: Közcélúak. Jelenleg Sipos Istvánné hordja az ebédet, de ő ezt 
nem csinálhatná. A gondozás mellett nem hordhatna ebédet. A közcélú foglalkoztatás 
keretében valaki hordhatja az ebédet. 
Surányi László képviselő: Ezt télen is meg lehet oldani? 
Tóth Andrásné polgármester: Igen. Ezeket az embereket itt az önkormányzatnál kell 
foglalkoztatni, vagy el kell irányítani őket valahová. Az önkormányzatnak most már 20 %-os 
rendelkezésre állási támogatást kell fizetni, az eddigi 10 % helyett. Ez a 75 Ft nem nagy 
összeg, nem olyan embereknek hordjuk az ebédet, akik ne tudnák ezt megfizetni. A 
normatívát úgy tudjuk leigényelni, hogy ha teszünk mellé költséget, ami azt jelenti, hogy erre 
a feladatra foglalkoztatni kell valakit. Aki egyetért a 75 Ft/alkalom kiszállítási díjjal kérem 
kézfelnyújtással szavazzon. 
 



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

Egercsehi Önkormányzat 6/2009. (II. 10.) határozata 
2009. évi ebédkiszállítás költsége 
 
Egercsehi Önkormányzat 75 Ft/alkalomban állapítja meg az ebédkiszállítás 
költségét, 2009. február 15-től a szociális étkeztetésben részesülők részére. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Tóth Andrásné polgármester: Az ebédkihordónak egészségügyi kiskönyvvel kell 
rendelkeznie. Illetve megbízható embernek kell lennie, akit az idősekhez be lehet engedni. 
Folytassuk az iskola költségvetésével. 
Barócsi-Bozsik Katalin iskolaigazgató: Szóbeli kiegészítés lenne a költségvetéshez. A 
szakértő két hiányosságra hívta fel a igyelmet. A 13. havi illetmény nem lett betervezve és 
szintén nem lett tervezve az 5.250 Ft/hó minőségi bérpótlék. Ezek a költségek mind a három 
települést érintik. Ez Egercsehi iskolánál 68.250 Ft, az óvodánál 21.000 Ft, Hevesaranyos 
iskolánál 36.750 Ft, óvodánál 10.500 Ft, Szúcs óvodánál 10.500 Ft. 
Grósz Ilona alpolgármester: Tehát ez az 5.250 Ft és a 13. havi fizetés összege. Ha ez be lesz 
tervezve, akkor az nagyon sok. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ez a bevételnél nem szerepel? 
Kátainé Bodó Zsuzsanna iskolaigazgató helyettes: Ez bevétel is lesz. 
Tóth Andrásné polgármester: A 13. havi fizetés sehol nem lett tervezve, mert még nem 
küldték meg róla az értesítést. Majd kereset kiegészítés címen fog megjelenni a 
költségvetésben. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Nincs még finanszírozási oldala. Lehet, hogy 
az országgyűlés újratárgyalja a költségvetést és eltörlik az egészet. 
Tóth Andrásné polgármester: Vagy az önkormányzatnak kell fizetnie, ha ki tudja 
gazdálkodni. Még nem tudjuk. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Majd ha kialakul a dolog, akkor be lesz 
tervezve. 
Gál István képviselő: Amit most számoltunk, az 1,5 millió Ft, az a kereset kiegészítés. 
Tóth Andrásné polgármester: A dolgozók 180.000 Ft-ig megkapják a kereset kiegészítést a 
fizetésük arányában. 180.000 Ft felett 15.000 Ft-ot kapnak. Van akinek pedig nem jár 
egyáltalán. A kincstár ezek alapján számfejti majd ki. Most tárgyalja majd az országgyűlés a 
költségvetést, és még nem tudjuk, hogy mire jutnak. Pótelőirányzattal ezt majd be lehet 
építeni a költségvetésbe. A minőségi bérpótlék azért nem került bele a költségvetésbe, mert 
nem mindenkinek jár, illetve a kollektív szerződésben kell ezt leszabályozni. 
Kátainé Bodó Zsuzsanna iskolaigazgató helyettes: A minőségi bérpótlék 5.250 Ft. A 
fenntartó eldönti ezt a költségvetésben és az igazgató osztja el a dolgozók között, hogy ha úgy 
gondolja, annak, aki megérdemli. Az állam létszámra adja, de feladatellátásra jár. December 
31-ig háromszoros bérpótlékot kapott a minőségbiztosítási csoportvezető, kétszeres 
bérpótlékot kaptak a tagok. Ezt Vásárhelyi Erikával így osztottuk el. 
Dorkó Ottóné képviselő: A költségvetésbe miért nincs tervezve az étkezési hozzájárulás? 
Barócsi-Bozsik Katalin iskolaigazgató: Ez adható kategória, és mivel nincs pénze az 
önkormányzatnak, így nem terveztük. 
Dorkó Ottóné képviselő: Tudom, hogy csak adható, de tavaly is volt. A pedagógusok 
megérdemlik. Javaslom, hogy ez legyen betervezve. Tudom, hogy az iskola felújítására 



pályázatot adtak be, de erről nincs információnk. Szeretném, hogy ha erre elkülönítenénk egy 
összeget. 
Tóth Andrásné polgármester: Tavaly elmondtam, hogy Hevesaranyos miatt nem fogadták 
be a pályázatunkat. 
Dorkó Ottóné képviselő: De módosítottunk a létszámon. 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, utólag. Az már őket nem érdekli. Mi panasszal éltünk, 
de elutasítottak. 
Surányi László képviselő: Liktorné Vargyas Marianna képviselő asszony is említett egy 
pályázatot. 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, de az még nincs kiírva. 
Dorkó Ottóné képviselő: Az önkormányzat költségvetéséből leveszünk valamit. 
Tóth Andrásné polgármester: Rendben különítsünk el egy kis pénzt. Ma volt kint az 
ÁNTSZ az iskolában. Azt kérték, hogy valamilyen lépéseket tegyünk meg a felújítás 
érdekében. Holnap tudom meg, hogy mit írtak elő és ennek függvényében teszünk lépéseket. 
Kátainé Bodó Zsuzsanna iskolaigazgató helyettes: Lényegében a WC felújítását írták elő. 
Surányi László képviselő: Akkor fel kell mérni, hogy milyen költsége van a felújításnak. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: December 16-án elfogadta a képviselő-testület a 
pályázat beadását. Történtek ezzel kapcsolatban valamilyen lépések? Mert ha nem, akkor az 
oktatási bizottság megteszi a szükséges lépéseket. Ennek a pályázatnak 10 % az önereje, ezt is 
be kellene tervezni. 
Tóth Andrásné polgármester: A 10 %-ot mire tervezi be a képviselő asszony? Arra a 
pályázatra, amit még meg sem nyertünk? Most is van beadva pályázat, amiről még nem 
tudunk semmit. Hiába tervezünk be 10 %-ot, lehet, hogy többet kell mellé tenni. Tudunk egy 
alapot képezni, ami arról szól, hogy ebből lesznek meg a felújítások. A költségvetést bármikor 
lehet módosítani. Látatlanba pénzt a költségvetésbe betervezni nem lehet. Mivel döntött a 
képviselő-testület ez a pályázat be lesz adva. Legutóbb is olyan pályázatban volt részünk, amit 
sokkal korábban be lehetett volna adni, hogy ha az egyik tagintézmény úgy áll hozzá. A 
kompetencia pályázatnál Hevesaranyos hónapokig vitatkozott azon, hogy szolgáltasson-e 
adatot. Nem tudom, hogy miért kell a pályázatírónak 5-10 %-ot kifizetni sikerdíjnak. Az 
iskola pályázatnál 8,5 % volt a sikerdíj. Valóban egyszerűbb az, hogy ha szólunk egy 
pályázatírónak. 
Surányi László képviselő: Ha megéri, akkor miért ne fizessünk. 
Tóth Andrásné polgármester: Ha pályázatíró írja a pályázatot, akkor biztos, hogy nyerünk? 
Surányi László képviselő: Nem biztos. Azért kapja a pénzét, hogy lobbizzon a pályázat 
mellett. Ha nem nyer, akkor nincs sikerdíj. Az a lényeg, hogy megérje az önkormányzatnak. 
Nem a mi dolgunk, hogy meg csináljuk a pályázatot. 
Tóth Andrásné polgármester: Sok önkormányzat magának csinálja, mert sajnálja kiadni a 
pénzt. Amit nyerünk, abból kell kifizetni a pályázatírót. 
Surányi László képviselő: A vállalkozó is haszonért csinálja a munkákat. Az iskola 
pályázatot megszavaztuk. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Az volt a pályázathoz írva, hogy a beadás folyamatos. 
Tóth Andrásné polgármester: Nem érti a képviselő asszony a folyamatos beadást. 
Valamikor megnyitják a pályázatot és amikor elfogy a pénz illetve egy bizonyos mennyiségű 
pályázat beérkezik, akkor lezárják. Az iskola pályázatot amikor beadtuk előtte módosították a 
pályázati kiírást. A kompetencia pályázatot háromszor módosították. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Az imént ajánlottam fel, hogy kézbe vesszük a 
pályázat irányítását. 
Ficzere Gábor képviselő: Biztos van, aki emlékszik rá volt nekünk egy pályázatírónk, akinek 
100.000 Ft-ot fizettünk havonta. Azt hittük, hogy így lesz pályázatunk. Csinálta is a 



pályázatokat, de azok nem nyertek. Hagyjuk már ezt a pályázatírást. Ha csinálják a lányok, 
akkor hagyjuk hadd csinálják. Az itt a baj, hogy valami jó az baj, de ha valami nincs az is baj. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ez nem így működik. Kapcsolatot kell tartani a 
pályázatíróval. Kijön, felméri a dolgokat, és megírja a pályázatot. 
Dorkó Ottóné képviselő: Az óvodánál is megbeszéltük, hogy kijön a pályázatíró. Nem jött, 
megcsináltam magam. Még most is rá várnék. 1.200.000 Ft-ot fizettünk ki neki. Az iskola 
felújítására kell pénzt elkülöníteni. 
Ficzere Gábor képviselő: Az étkezési hozzájárulást tavaly elvettük, előtte nem vettük el. 
Döntsük már el, hogy mi legyen. Én most is azt mondom, hogy nem kell az étkezési 
hozzájárulás. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Én azt javaslom, hogy legyen. Az önkormányzatnál is 
megkapják. 
Tóth Andrásné polgármester: Az önkormányzatnál a törvény erejénél fogva van. Itt adni 
kell, nem csak adható. 
Végh Mihályné gazdaságvezető: Nem arra gondolt a képviselő asszony, hogy a szúcsi 
óvodánál be lett tervezve az étkezési hozzájárulás. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Nem, én a körjegyzőségre gondolok. Volt olyan év, 
amikor nem kaptak itt sem étkezési hozzájárulást. 
Dorkó Ottóné képviselő: Igen, ruhapénzt sem kaptak. 
Tóth Andrásné polgármester: Az engem nem érdekel, hogy valamikor törvénysértő módon 
mentek itt a dolgok. 
Dorkó Ottóné képviselő: Akkor én kérem, hogy most is törvényesen működjön minden. 
Tóth Andrásné polgármester: El kell mondani konkrétan, hogy mire gondol a képviselő 
asszony. 
Dorkó Ottóné képviselő: Elmondtuk, a Közigazgatási Hivatalban is voltunk bent. 
Tóth Andrásné polgármester: Itt kell elmondani a dolgokat, nem a buszon. Nem kell 
rágalmazni senkit. Az iskolánál a vizesblokkot felmérjük. 
Barócsi-Bozsik Katalin iskolaigazgató: Meg is dicsérték azért az iskolát. Mondták, hogy a 
higiéniával nincs gond. 
Gál István képviselő: Az iskola vizesblokkjának a felújításához javaslom az alapítványnak, 
hogy különítsen el pénzt. 
Ficzere Gábor képviselő: Ez egy jó ötlet. 
Gál István képviselő: Tudom, hogy az alapítvány törzstőkéjéhez nem lehet hozzányúlni, de 
biztos tudunk egy kis összeget hozzátenni a felújításhoz. Lesznek közhasznúak is, akik 
segítenek. 
Surányi László képviselő: El kell dönteni, hogy milyen mértékben lesz felújítva. 
Kátainé Bodó Zsuzsanna iskolaigazgató helyettes: A vizesblokkot meg kell csinálni, mert 
nem sok híja van annak, hogy az emeletről a fiú WC lezuhanjon. 
Ficzere Gábor képviselő: Csak a legszükségesebb dolgokat kell megcsinálni. Én az 
alapítványi segítséget jó ötletnek tartom. 
Dorkó Ottóné képviselő: Nem csak a mosdót kell felújítani, hanem a külső vakolatot is. Ha 
lesznek közcélúak, akkor biztos lesz közöttük egy kőműves is. 
Tóth Andrásné polgármester: A közcélú munkát megszigorították, orvosi alkalmassági kell 
hozzá, és nem biztos, hogy azt a munkát végezhetik, amit éppen kellene. 
Dorkó Ottóné képviselő: Volt egy határozati javaslatom az étkezési hozzájárulással 
kapcsolatban. 
Tóth Andrásné polgármester: Úgy gondoltam, hogy összeírjuk a javaslatokat és a végén 
szavazunk. A felújításra is el kellene különíteni egy összeget. Úgy gondolom 500.000 Ft-ot 
betervezhetünk. 
Surányi László képviselő: Az kevés 800.000 Ft-ot tervezzünk be rá. 



Dorkó Ottóné képviselő: A külső vakolásra is be kellene tervezni 300.000 Ft-ot. 
Tóth Andrásné polgármester: Azt nem észrevételezték. 
Surányi László képviselő: Javaslom a vizesblokk felújítására szavazzunk meg 800.000 Ft-ot. 
Tóth Andrásné polgármester: Az sok arra, hogy utána szétverjük. Meg kell csinálni a fűtést 
is. 
Surányi László képviselő: Nem kell ott a fűtéshez nyúlni. 
Tóth Andrásné polgármester: De kell, mert az is elég rossz állapotban van. 
Surányi László képviselő: Én vállalom, hogy megnézem, de még jöhet velem valaki. 
Grósz Ilona alpolgármester: Mennyivel emeli meg ez a költségvetést? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Annyival, amennyit megszavaz a képviselő-testület. 
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az iskolában a pedagógusok kapják 
az étkezési hozzájárulást kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen, 3 nem és 2 tartózkodás 
szavazattal elveti a javaslatot. 
 
Tóth Andrásné polgármester: Akkor maradt az eredeti javaslat. Hevesaranyos 
önkormányzata befizető lesz a mikrotérségi társulásba. Onnan a pedagógusok közül egy fő 
megy nyugdíjba, az ő bére nincs betervezve a költségvetésbe, ezzel fog még módosulni az 
egész. 
Dorkó Ottóné képviselő: Az igazgató asszonytól kérdezném, hogy az óvodai nevelésnél az 
alapilletménynél 8 fő van betervezve. Ki ez a 8 fő? 
Végh Mihályné gazdaságvezető: Az egyik óvónő elmegy szülni, és a helyére terveztünk egy 
alkalmazott bérét. 
Dorkó Ottóné képviselő: Ezért mindig szóltam, mert 8 fő volt betervezve korábban is. 
Ficzere Gábor képviselő: 7 fő volt ide betervezve mindig. 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, az óvodához mindig 7 fő volt betervezve. 
Dorkó Ottóné képviselő: A statisztikai kimutatásnál 8 fő volt. 
Tóth Andrásné polgármester: A minőségi bérpótlékot bele kell venni a költségvetésbe a 
létszám alapján. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Elfogadtuk, hogy a szúcsi önkormányzat 560 Ft-ot 
fog fizetni az étkezésért. Így módosulni fog a költségvetés. 
Tóth Andrásné polgármester: Az iskola költségvetése is átdolgozásra kerül. 
Dorkó Ottóné képviselő: Szólok a Közigazgatási Hivatalnak is, de a körjegyző asszony itt az 
egyetlen jogi dolgokhoz értő személy, ezért tőle kérdezném, hogy a könyvvizsgáló írásos 
véleménye kell-e a költségvetés elfogadásához? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A Közigazgatási Hivatal tavalyi törvényességi 
észrevétele szerint kell, jogszabály értelmezésem szerint nem kell. Idézek egy segédanyagból, 
mely az Önkormányzati Tájékoztató 2009. évi 1. számában jelent meg, a tanulmány szerint is 
szükséges a könyvvizsgálat a költségvetéshez, mivel a könyvvizsgálatra kötelezett 
önkormányzatoknak kell a költségvetést is véleményeztetni könyvvizsgálóval. Egercsehinek a 
zárszámadást kell könyvvizsgáló által véleményeztetni, ezért szükséges a költségvetését is 
véleményeztetni kömnyvvizsgálóval. A szakma álláspontja ez. 
Dorkó Ottóné képviselő: Szóval kell. Köszönöm. 
Tóth Andrásné polgármester: Elmondtam, hogy 100.000 Ft+ÁFA-ba kerül, de lesz 
könyvvizsgálói vélemény. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A könyvvizsgáló véleményét a költségvetés 
elfogadásáig kell elkészíteni. 
Surányi László képviselő: Tárgyalni attól lehet? 
Tóth Andrásné polgármester: Igen. 



Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Folyamatosan kapcsolatban vagyunk a 
könyvvizsgálóval. Elkészíti a véleményét. 
Gál István képviselő: Addig nem lehet nekünk erről döntést hozni. Beszélni sem 
beszélhetünk a költségvetésről? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: De igen. A döntésig sok véleményt kell beszerezni, a 
diákönkormányzatét, a szülői szervezetét, az alkalmazotti közösségét, a kisebbségi 
önkormányzatét. 
Dorkó Ottóné képviselő: Eddig ez miért nem volt? 
Tóth Andrásné polgármester: Nem tudom. 
Surányi László képviselő: Mióta kell ezt véleményeztetni? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Ezt a közoktatási törvény tartalmazza, amely 1993-as 
jogszabály. Véleményeztetés korábban is volt. 
Tóth Andrásné polgármester: Tehát nem 2002-től kell. 
Dorkó Ottóné képviselő: Ezt nem a képviselőknek kell tudniuk. Nem gondoltuk, hogy nem 
tájékoztatnak bennünket. 
Tóth Andrásné polgármester: Úgy gondolom, hogy eddig ez nem volt probléma. 
Dorkó Ottóné képviselő: Úgy gondoltuk, hogy megfelelően vagyunk tájékoztatva. 
Gál István képviselő: Akkor eddig hogy fogadták el a költségvetést? 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Tavaly megnézte a könyvvizsgáló a 
költségvetést. 
Gál István képviselő: Előtte nem volt, mégsem büntettek meg miatta. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A könyvvizsgálat szükséges. 
Gál István képviselő: Akkor megnézi a könyvvizsgáló a költségvetést 100.000 Ft+ÁFA-ért. 
Tóth Andrásné polgármester: Az önkormányzat költségvetése a következő. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A települési hulladékkezelésnél a szeméttelep 
túratására nem kellene kevesebb összeget betervezni? 
Gál István képviselő: Javaslom, hogy a költségvetés tárgyalásakor haladjunk sorba, és 
mindenki tudja akkor, hogy hol tartunk. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A közvilágítási lámpák bérleti díja mit takar? 
Tóth Andrásné polgármester: Ezek a közvilágítási lámpák a közterületeken. 
Dorkó Ottóné képviselő: A közcélú foglalkoztatásra 60 fő van betervezve. Ez hogy alakul 
majd? 
Tóth Andrásné polgármester: A normatívában nincs benne, hogy mennyi pénz van rá, mert 
nyitott a felhasználási lehetőség. A szociális törvényben van meghatározva. Az 
önkormányzatnál 82 fő részesül rendszeres szociális segélyben. Most már csak azok 
kaphatják a támogatást, aki egyedül neveli a 14 év alatt gyermekét és nem tudja hol 
elhelyezni, és az 55 év felettiek. A 82 fő közül kb. 60 fő az, aki az előbbi kritériumnak nem 
felel meg. Őket 90 napra kötelező valamilyen munkára felvenni. Természetesen nekik 
maguknak is tenniük kell azért, hogy dolgozzanak, mert akkor kaphatják meg a rendelkezésre 
állási támogatást. A költségvetésbe a teljes összeget be kellett tervezni. A rendelkezésre állási 
támogatás 20 %-át az önkormányzatnak kell kifizetnie. Ha tudunk az embereknek munkát 
adni, akkor csak 5 %-ot kell az önkormányzatnak fizetni. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Ezt a költségvetésben a 9. oldallal együtt kell 
nézni, mert ott van a munkanélküli ellátásnál a 60 fő. Itt ugyan azok az emberek szerepelnek. 
A juttatásuknak a 20 %-át az önkormányzatnak kell kifizetni. Tehát érdemes őket 
foglalkoztatni, mert akkor nekünk csak 5 %-ba kerülnek. Rendszeres szociális segélyen csak 
azok az emberek maradhatnak, akik 55 év felett vannak, súlyos egészségkárosodottak, és 
akinek van gyermeke, de nem tudja hová tenni. 
Tóth Andrásné polgármester: Orvosi alkalmasságit kell csináltatni minden emberre, és ott 
kell őket foglalkoztatni, ahol az orvos engedi. 



Dorkó Ottóné képviselő: Az utak kátyúzására nem lehetne többet betervezni? Nem lehet már 
a Csákány úton közlekedni. 
Surányi László képviselő: Elég az rá, ami be van tervezve, csak embereket kell mellé tenni. 
Gál István képviselő: A szeméttelep felülvizsgálatára be van tervezve egy összeg. Ez 
szükséges? A felülvizsgálatot meg kell csinálni? 
Tóth Andrásné polgármester: Ha köteleznek rá, akkor igen. Most próbáljuk az időt húzni. 
Surányi László képviselő: Az állatorvosnak tavaly is volt betervezve egy összeg, de az 
kevesebb volt. 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, mert akkor még más állatorvos volt, aki Egerbocsról 
járt. Most viszont már egy szilvásváradi állatorvos látja el a körzetet. A tavalyi számlák 
alapján lett betervezve ez az összeg. Ez attól is függ, hogy mennyi kiszállása van az 
állatorvosnak. 
Gál István képiselő: Az egyéb bérrendszer alá ki tartozik? 
Tóth Andrásné polgármester: A karbantartók, Rácz Andy, Suhaj Ernő, Sulyok Zsolt. 
Sulyok Zsolt jelenleg GYED-en van, de bármikor visszajöhet dolgozni. 
Dorkó Ottóné képviselő: A betervezett összeg miért több, mint tavaly volt? 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: A minimálbér január 1-vel emelkedett, illetve 
a szakképzett munkavállalóknak garantált bért kell adni. 
Dorkó Ottóné képviselő: A kazánfűtői tanfolyam már 3. éve van betervezve a 
költségvetésbe. Mikor indul már ez a tanfolyam? 
Tóth Andrásné polgármester: Ha indul. Mi bejelentkezünk a tanfolyamra, de ha nincs elég 
jelentkező, akkor nem indítják el. 
Gál István képviselő: Ezt én is szerettem volna kérdezni, mert azt hittem, hogy Andynek már 
megvan ez a végzettsége. 
Surányi László képviselő: Képesítés nélkül hogy végezheti ezt a feladatot? Mi lesz, hogy ha 
lesz valami gond? 
Gál István képviselő: Az nem baj, hogy ha csinálja. Ha szakképzett embert veszünk fel, 
akkor azt meg kell fizetni. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A sportnál hallottam, hogy idegen edző van, akinek 
fizetünk. A helyi edzők eddig ingyen végezték ezt a feladatot. Nem lehetne most is helyieket 
alkalmazni? 
Tóth Andrásné polgármester: Az edzőnek útiköltséget fizetünk. Ezen kívül semmi más 
juttatást nem kap. Ez 20.000 Ft, ami az év végi beszámolóban is benne volt. Nem fizetjük 
neki például a telefonköltséget, amin szervezi a játékosokat. De az útiköltség térítést kérte. 
Most volt közgyűlés a sportnál, amire szép számmal eljöttek, de nem akart senki edző lenni. 
Ezt a feladatot valakinek el kell vállalnia. 
Gál István képviselő: Csak az lehet edző, akinek megvan az edzői minősítése. Egercsehiben 
ez csak Kocsis Józsefnek és Telek Józsefnek van meg. Kocsis József nem vállalta a feladatot, 
Telek József pedig az ifi csapatot edzi. Én sem lehetnék edző, mert ahhoz egy edzői 
tanfolyamot el kell végezni. Játékos edző is lehet a csapatnál, de neki is kell edzői 
tanfolyamot végezni. 
Surányi László képviselő: A sportgyűlésen szóba került az, hogy a településen élő játékosok 
nem játszanak a meccseken? 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, szó volt róla, de a játékosok elmentek máshová focizni. 
Egyik nap még ott voltak az edzésen, másnap pedig elmentek egy másik csapathoz. 
Surányi László képviselő: Ezt én is hallottam, de az volt a probléma, hogy a kispadon ültek. 
Tóth Andrásné polgármester: Az az edző dolga, hogy melyik játékost játszatja. Az edző 
véleményét kell figyelembe venni. 
Surányi László képviselő: Vezetőségben is volt váltás? 



Tóth Andrásné polgármester: Igen. A régi vezetőség egyhangúlag lemondott, és új 
vezetőség lett. 
Surányi László képviselő: Az lenne a lényeg, hogy a helyi játékosok játszanak a csapatban. 
Dorkó Ottóné képviselő: Csuhaj Róbert helyett ki lett az intéző? 
Tóth Andrásné polgármester: A férjem. Ennek én nem örültem, ezt a közgyűlésen is 
elmondtam. 
Surányi László képviselő: Az nem gond, hogy a polgármester asszony férje az intéző, csak 
legyen segítsége. 
Tóth Andrásné polgármester: Ő nincs benne a vezetőségben, csak szervezi a meccseket. 
Gál István képviselő: Csuhaj Róbertet nem küldték el a csapattól, ő azt mondta, hogy az 
anyagi helyzete romlott, és elment játékvezetőnek, mert azért fizetnek. Én már hallottam, 
hogy miért kellett elküldeni, ezért mondtam el, hogy nem küldte el őt senki. 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, bejelentette, hogy ez az indok. A vezetőség 7 tagjából 
állandóan csak 3 fő volt jelen a megbeszéléseken, ezért lett a közgyűlés összehívva. Az 
önkormányzat sok pénzt fektet a sportba, és ez a vezetőséget nem érdekli. Most a hangadók 
kerültek a vezetőségbe, akik reméljük aktívan részt vesznek a munkában. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A temetőfenntartást javasolnám közhasznúval 
megoldani. A ravatalozó felújításánál miért több a kiadás, mint a bevétel? 
Tóth Andrásné polgármester: A ravatalozónál az önerő miatt több a kiadás. Ez a pénz már 
biztos, aláírt támogatási szerződés van róla. 
Dorkó Ottóné képviselő: A temető fenntartást közcélú munkásokkal kell elvégeztetni vagy 
ki lehetne adni vállalkozásba, hogy nekünk ne kerüljön ennyi pénzbe. 
Gál István képviselő: Vállalkozásba már kiadtuk a Bélkő Kht.-nek. Lett is belőle galiba. Erre 
a régi képviselők emlékeznek. Közcélú munkás bevonása is felmerült már sokszor. Most 
vegyünk fel még egy embert? Utána néztem a környező településeken. Olyan nincs, hogy 
nincs temetőgondnok. Innen elvesszük ezt az embert, megbízunk egy közhasznút, aki három 
hónap múlva elmegy. A sírhelyeket ki kell jelölni, a temetésen meg kell jelenni. Közcélú és 
közhasznú munkásokkal ezt nem lehet csinálni, mert ehhez tanfolyamot kell végezni. 
Mindenhol úgy működik, hogy van egy temetőgondnok, és amikor sok munka van, akkor 
segítenek neki. A temetőgondnok nem azt várja a temetőben, hogy ki hal meg. Erre a posztra 
szükség van. Nem lehet mindig más emberre bízni a temetőt. A temető egy komoly feladat, 
nem lehet vele szórakozni. Ezt el sem tudom képzelni máshogy. Most teljesen mindegy az, 
hogy jelenleg ki a temetőgondnok. Minimálbérért dolgozik. Ezen kívül még csinál más 
munkát is. Legyünk őszinték, elég értékes ember, aki bármire befogható. Ne rontsuk már el 
azt, ami jó. Erre a feladatra egy megbízható ember kell. 
Surányi László képviselő: Szúcson hogy működik a temetőfenntartás? 
Gál István képviselő: Ott is van temetőgondok. 
Surányi László képviselő: Nekem azt mondta Egyed Zsigmond polgármester úr, hogy ő a 
temetőgondnokot nem tudja finanszírozni. 
Gál István képviselő: Akkor csinálja a polgármester asszony. Akkor is van Szúcson is 
temetőgondnok. Bekölcén is van ilyen ember, aki emellett mást is csinál. 
Grósz Ilona alpolgármester: Évek óta ez a véleményem, hogy temetőgondnokra szükség 
van. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Én továbbra is luxusnak tartom. Gál István képviselő 
úr is kimondta, hogy ha nem Ficzere Gábor képviselő úrról lenne szó, akkor már rég 
túlléptünk volna ezen a kérdésen. 
Gál István képviselő: Pont az ellenkezőjéről volt szó. 
Tóth Andrásné polgármester: Az embereket ki fogja irányítani? 
Surányi László képviselő: Ő a temetőt csinálja, de csinálja akkor rendesen, ne az embereket 
irányítsa. 



Tóth Andrásné polgármester: Akkor az embereket ki irányítsa? 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A polgármester. 
Tóth Andrásné polgármester: Ez nem a polgármester feladata. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Közhasznúak nyírják itt is a temetőt. 
Gál István képviselő: Én korán reggel a faluban járok, és látom, hogy Ficzere Gábor már 
megy ki a temetőbe. A közhasznú mellé pedig kell egy ember, aki figyeli, hogy elvégzi-e a 
munkát. 
Surányi László képviselő: Menjünk tovább, mert ez egy luxus. 
Dorkó Ottóné képviselő: Hány önkormányzati lakás nincs bérbe adva? 
Tóth Andrásné polgármester: Jelenleg kettő. 
Dorkó Ottóné képviselő: Egyet meg kellene tartani, és a másikat ki lehetne adni, mert ez is 
hasznot hozna. 
Tóth Andrásné polgármester: Annyit elmondanék, hogy társasházi lakásról van szó, és 
olyan embernek kellene kiadni, aki megbízható. Az önkormányzatnak ezt figyelembe kell 
venni, amikor meghozza a döntést. Adjuk ki, de ezt vegyük figyelembe. Nem hiszem, hogy 
lesz olyan orvosunk, aki majd ideköltözne. 
Surányi László képviselő: Van igény, jelentkező a lakásokra? 
Tóth Andrásné polgármester: Három jelentkező van, fel vannak írva. Mondtuk, hogy ha 
nem lesz az orvosnak igénye a lakásra, akkor kiadjuk. 
Gál István képviselő: A lakásvásárlási részlet a költségvetésben mit takar? 
Tóth Andrásné polgármester: Eladtunk egy lakást, és részletre vették meg. Jogszabály 
lehetővé tette, hogy a lakó 25 év részletfizetésre vásárolja meg. A háziorvosi ellátás a 
következő, ez úgy van tervezve, hogy mi kapjuk a finanszírozást a MEP-től, mert az ellátás az 
önkormányzatnál van. Ha az alapellátással szerződünk, akkor ez módosulni fog. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A bányatelepi orvosi rendelő dologi kiadásába a 
szúcsi önkormányzat beszáll? 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Most nem, mert a finanszírozás fedezi a 
kiadásokat. Ha más lesz a helyzet, akkor van a két önkormányzat között egy megállapodás, 
hogy beszáll a fenntartásba Szúcs is. 
Tóth Andrásné polgármester: A fogászatot Egerben a TB finanszírozásért látják el. 
Dorkó Ottóné képviselő: Mikor lesz fogorvos? 
Tóth Andrásné polgármester: Nem tudjuk. A pályázat fel volt adva. Biztattak azzal, hogy 
nagyobb körzetben sem találnak fogorvost. Pályázatokat adunk fel, mert az állás betöltéséért 
meg kell tenni mindent. 
Gál István képviselő: Több a kiadás a fogászaton. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Mert a telefon költséget nem fizeti a TB. Ez 
készenléti díj. 
Dorkó Ottóné képviselő: A baba-mama klub működik? 
Tóth Andrásné polgármester: Igen. 
Dorkó Ottóné képviselő: Mennyien veszik igénybe? 
Tóth Andrásné polgármester: Nem tudom. 
Surányi László képviselő: Ki finanszírozza? 
Tóth Andrásné polgármester: A szülők, akik odajárnak. 
Gál István képviselő: Az orvosi rendelőben a takarítónő 6 órás munkaviszonyban dolgozik? 
Dorkó Ottóné képviselő: Ez több, mint tavaly. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Igen, mert tavaly 4 órás volt. 
Dorkó Ottóné képviselő: Ki emelte ezt fel? 
Tóth Andrásné polgármester: A képviselő-testület. A baba-mama klub miatt lett felemelve. 
Surányi László képviselő: A védőnő részére a megbízási díjat ki finanszírozza? 
Tóth Andrásné polgármester: A TB finanszírozza, az iskola egészségügy ellátásáért kapja. 



Surányi László képviselő: Mikor látja el ezt a feladatot? Van munkaideje, amire kapja a 
fizetését. 
Grósz Ilona alpolgármester: Nem havonta kap ennyi pénzt. 
Surányi László képviselő: Mindegy, de havonta kap valamennyit. Mindenféleképpen jól jár, 
mert évente kap 58.000 Ft-ot. 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, és ebből adózik. Ezt a pénzt erre kell fordítani. Erről 
nyilvántartást kell vezetni. Gondolom jár rendszeresen az iskolába. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Nagyon meg vagyunk vele elégedve. Lenne egy 
javaslatom, amivel lehetne egy kicsit takarékoskodni. A falusi és a telepi kultúrházat egy 
embernek kellene ellátnia. Ez a gázenergia hatalmas összegbe kerül. Javaslom csak akkor 
használjuk a kultúrházat, amikor nem kell fűteni. A lakót el kellene helyezni valahová. A 
nyugdíjas klubot is el kellene onnan helyezni. 
Tóth Andrásné polgármester: Beadtunk egy pályázatot a kultúrház felújítására, amin 50 
millió Ft-ot lehet nyerni. Ez az integrált közösségi szolgáltató tér elnevezésű pályázat. Ebben 
szerepel a könyvtár leköltöztetése a földszintre. Ez a pályázat már be van adva. Talán a hónap 
végére eldől, hogy nyertünk-e. A beruházást követően 5 évig fenn kell tartani az ingatlant. Az 
épületet tartalommal kell megtölteni. Itt fognak működni a civil szervezetek. Ha azt az 
épületet bezárjuk, akkor előbb utóbb tönkre fog menni. Rendezvényeken tele van, ennyi 
embert nem tudunk hová elvinni. Karácsonyt nem lehet nyáron tartani. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ezt akkor kell megcsinálni, hogy ha megnyertük a 
pályázatot. Most megtakarítunk vagy sem? Vannak elég nagy helyiségeink. A pályázat 
biztos? Az iskolát sem lehet félretenni. Nem kell meghúzni a nadrágszíjat? 
Tóth Andrásné polgármester: De igen, de ehhez be kell mindent zárni? 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Nem kell bezárni, csak nyáron kell használni. A 
takarítást nem lehet megoldani egy fővel? 
Tóth Andrásné polgármester: Nem csak takarít az aki ott van. Részt vesz a rendezvények 
szervezésében, végrehajtásában. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Nem erről van szó. 
Dorkó Ottóné képviselő: Egercsehi községben mit kell takarítani? Nincs orvos, a kultúrház 
sem üzemel. Mit kell takarítani? A buszmegállót kell seperni? A bányatelepre is fel kell venni 
valakit. 
Tóth Andrásné polgármester: Az, hogy így van orvosi rendelés nem az ő oka. Minden más 
tevékenységet megcsinál. Meg kell kérdezni a faluban lakókat, hogy addig, amíg nem ő volt, 
addig hogy nézett ki a falu. Nem biztos, hogy az a drága, amikor ott dolgozik valaki. 
Surányi László képviselő: Hiába akarja 3-4 ember a spórolást, ha nem akarja 6. 
Dorkó Ottóné képviselő: Jó, akkor maradjon minden így. 
Tóth Andrásné polgármester: Ezzel kapcsolatban van még észrevétel? 
Dorkó Ottóné képviselő: Olyan jól állunk, hogy két takarítót fizetünk. 
Gál István képviselő: Ez egy javaslat. Van egy észrevétel, és mindenki tesz hozzá valamit. 
Tóth Andrásné polgármester: Olyan emberekre van szükség az önkormányzatnál, akik 
dolgoznak. 
Dorkó Ottóné képviselő: Persze, hogy olyanok kellenek, senki sem mondja, hogy munkaidő 
alatt üljön valaki. Az iparűzési adó hol van tervezve a költségvetésben? 
Tóth Andrásné polgármester: Az elején a bevételek között. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Átmeneti segély a rendkívüli élethelyzetre miért 
csökkent 100.000 Ft-ra? Tavaly 200.000 Ft volt. 
Surányi László képviselő: Tavaly sok volt. Mi rontottuk el, nem osztottuk ki. 
Tóth Andrásné polgármester: Tavaly is el lett mondva, hogy rendkívüli élethelyzetre szól 
ez a segély. 5.000 Ft-ból senki nem oldja meg a problémáját. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Volt akinek megoldotta. 



Surányi László képviselő: Nem ért semmit 5.000 Ft. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Úgy tudom, hogy ezt be kell tervezni. Volt olyan év, 
hogy nem volt betervezve. 
Tóth Andrásné polgármester: Akkor sem volt, amikor volt pénz az önkormányzatnál. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Tavaly erre 200.000 Ft volt, most pedig 100.000 Ft 
van rá tervezve. Miért? Ha van rá logikus magyarázat akkor elfogadom. 
Gál István képviselő: Köztemetés annak jár, aki nem tudja eltemetni a hozzátartozóját? 
Tóth Andrásné polgármester: Köztemetés annak jár, akinek nincs az eltemetésére 
kötelezhető személy. Temetésre kötelezhető személy a szülő, a gyermek, de a testvér nem. Jó 
példa erre az előbbi problémára Galyas Zsolt, aki megkapta a temetési segélyt, és az 
édesanyját az önkormányzat temettette el, illetve még nincs eltemetve. A kórházban 23 napig 
tárolták a holttestet napi 1.000 Ft-ért. Felvette a segélyt, és bejött a hivatalba ordítani. 
Hagyatéki teherként van a lakásra ráterhelve a temetés költsége. 
Gál István képviselő: Két főt terveztünk be első lakáshoz jutók támogatására. Nem lehetne 
ezt emelni. 
Surányi László képviselő: Most beszéltünk róla, hogy nincs pénz. 
Dorkó Ottóné képviselő: A polgármester asszony bére nagyon sok. 3.000 fő alatti 
településen társadalmi megbízásban is elvállalhatná a polgármesterséget. Lenne egy 
javaslatom. A polgármester asszony megbízásban látja el a feladatát, és mi képviselők 
mondjunk le a tiszteletdíjunkról. Ha ezt megteszi a polgármester asszony, hogy társadalmi 
megbízásban vállalja a tisztséget, még akkor is jó lesz a fizetése. Akkor én is lemondok a 
tiszteletdíjról, és gondolom a többiek is. 
Tóth Andrásné polgármester: Én főállású polgármesterként indultam, és így is választottak 
meg. Volt olyan képviselő, aki úgy kampányolt, hogy lemond a tiszteletdíjáról. Ezt a feladatot 
nem lehet másképp csinálni. Nekem köztisztviselői  munkaviszonyom van. Én azt nem fogom 
itt hagyni. Én nem csapom be 4 órakor magam után az ajtót. Nem emelkedett a bérem, nem 
kapok 13. havi fizetést, 42.000 Ft-al csökkent a fizetésem. Én nem változtatom meg a 
tisztségemet. Soha nem volt azzal gond, hogy Egercsehiben főállású polgármester van. 
Dorkó Ottóné képviselő: Ezért mondtam azt, hogy ha elvállalja a polgármester asszony. 
Sokat jelent ez a tiszteletdíj is. Így is szép bére lenne a polgármester asszonynak. 
Tóth Andrásné polgármester: Nekem a főállásom itt van a hivatalban. Amikor polgármester 
lettem aláírtam egy papírt, hogy lemondok a köztisztviselői munkaviszonyomról, ahová ha 
nem választanak meg 30 nap után bármikor visszaülhetek. De nem ez a lényeg. Az összes 
szabadidőmet erre fordítom. Engem így fogadott el a lakosság. 
Dorkó Ottóné képviselő: A költségvetés miatt kérdeztem. Mi lesz akkor, hogy ha 5 falunak 
lesz egy polgármestere? Képviselő sem kell ennyi, csak a fele. 
Tóth Andrásné polgármester: Így van, ez lesz a jövő. 
Gál István képviselő: Van, amit én nem értek. Az illetményalap 38.650 Ft. A polgármester 
szorzója 10-es, a képviselőké 1-es. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ezt nem szavaztuk meg tavaly. 
Gál István képviselő: Ezt a törvény adja, a polgármesterét sem emeltük. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Egyszerre szavaztuk meg. A képviselőkét rendelettel 
kellett elfogadni, a polgármesterét határozattal. 
Gál István képviselő: Én a múlt évről beszélek. 
Tóth Andrásné polgármester: A gazdálkodó a koncepcióval tervezett. 
Gál István képviselő: Jó, akkor javaslom, hogy legyen 1 a szorzó. A lemondásra pedig csak 
annyit reagálnék, hogy ez nincs megtiltva. Erről bárki bármikor lemondhat. Itt van az 
alpolgármester asszony, akinek minden elismerésem, mert neki 4,5 és 6,5 között van a 
szorzója, és lemondott erről. Jelenleg 1,3 a szorzója. Ha ő ragaszkodna a magasabb 



szorzóhoz, akkor meg kellene neki adni. Emlékszem volt itt olyan alpolgármester, aki 
annyiért csinálta, amennyi a szorzó. Tehát aki erről le akar mondani az mondjon le. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Azt a képviselő úr is tudja, hogy ha egy ember mond 
csak le a tiszteletdíjról, az nem ér semmit. Az elég gyomorforgató, hogy most épp arról 
beszélünk, hogy emeljük meg a tiszteletdíjat. 
Gál István képviselő: Én nem ezt mondtam. Én azt mondtam, hogy ha a képviselők szorzója 
1-es, akkor mivel emelkedett az illetményalap, akkor emelkednie kellett a tiszteletdíjnak is. 
Arra hívtam fel a figyelmet, hogy a képviselők szorzója 1-es. Nem mi emeltük meg az 
illetményalapot. Illetve az alpolgármester asszony tiszteletdíjáról szóltam még. Én már 
mondtam le a tiszteletdíjamról. 
Dorkó Ottóné képviselő: Egercsehiben a polgármester szorzója 10, megyei jogú városban 
pedig 11-nél kezdődik a szorzó. Ez is gyomorforgató. Van olyan polgármester megyei jogú 
városban, akinek kevesebb a bére, mint az egercsehi polgármesternek. 
Tóth Andrásné polgármester: 2006-ban Habis Lászlónak Eger megyei jogú város 
pogármesterének 552.000 Ft volt az alapilletménye, és ez után vette fel a költségtérítést. Én 
ennek a töredékét veszem fel. 
Dorkó Ottóné képviselő: Én az alapilletményről beszélek. Nem tudom, hogy a polgármester 
úr milyen bizottságban van még benne. 
Tóth Andrásné polgármester: Polgármester nem lehet semmilyen bizottság tagja. 
Grósz Ilona alpolgármester: Feleslegesen beszélünk róla. Volt egy javaslat. A polgármester 
asszony reagált rá. Egyéni döntési joga van. Teljesen feleslegesen vitatkozunk rajta. 
Surányi László képviselő: A legközelebbi választáskor figyelni kell. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A kihelyezett lámpatestek itt mit jelentenek? 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Ezeket a lámpatesteket béreljük. Ezek az 
iskolában, óvodában, orvosi rendelőben és a hivatalban vannak elhelyezve. 
Surányi László képviselő: Ezeket béreljük? 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, részletekben fizetjük, mert egyben nem tudtuk kifizetni. 
Surányi László képviselő: Ezeket a lámpákat mind béreljük, ami itt van a hivatalban? 
Tóth Andrásné polgármester: Nem csak ezeket, az összes intézményben lévő lámpákat is. 
Surányi László képviselő: Mikor lett ez a szerződés megkötve? 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A több évre kihatással járó döntéseket nem lehetne 
összegyűjteni, hogy mi is lássuk? Az óvoda hitelt is fizetni kell. 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, az óvodát 2010. szeptember 1-ig kell fizetni. Ezért nem 
tud az önkormányzat önhiki-s lenni. Azt sem értem, hogy lehetett ugyan arra a talajra építeni 
az új óvodát. 
Surányi László képviselő: Talajvizsgálat volt. 
Tóth Andrásné polgármester: Persze. Mikor? Keresztbe van repedve az óvoda. 
Surányi László képviselő: Felelősségre kell vonni a statikust. 
Dorkó Ottóné képviselő: A számítógép vásárlásnál sok a különbözet. 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, 6 gépre pályáztunk, de mivel csúszott az elbírálás a 
számítógépek árai csökkentek, így 7 gépet tudtunk volna beszerezni a korábbi áron. A 
támogatási szerződés viszont csúszott, közbejött a gazdasági válság, és emelkedtek az árak. 
Már nem tudtunk rajta módosítani, így ilyen áron kellett beszerezni a gépeket. A tegnapi 
napon voltak kint ellenőrzésen, minden számlát, nyilvántartást átnéztek. Addig, amíg nem 
volt meg az aláírt támogatási szerződés nem mertük a gépeket elhozni. A víziközmű hitel 
visszafizetését be kellett építeni a költségvetésbe. Ez 5 millió Ft, amit be kell hajtani 
valamilyen formában. Ki lettek küldve a felszólítások. Van akinek megvan még a teljes 
összeg, mert nem fizetet semmit, van aki kifizette, és van akinek egy részösszeg van már csak. 
Surányi László képviselő: Hogy lehet ezt behajtani? 
Tóth Andrásné polgármester: Erre kell majd most ráhajtani, rá kell terhelni a lakásra. 



Gál István képviselő: Ha fizették volna a lakosok rendesen, akkor nem lett volna gond. A 
költségvetésben az egyéb szervek támogatásánál egy kicsit hazabeszélnék. A Polgárőrség 
most vásárolt 26 db téliesített mellényt 100.000 Ft-ért, 3 db táblát tettünk fel a település 
kivezető útjai mellé 15.000 Ft-ért, ezen kívül vettünk még elemlámpákat. Jelenleg a 
költségvetésbe 50.000 Ft van betervezve a Polgárőrség támogatására, szeretném, hogy ha ezt 
a képviselő-testület kipótolná. A 3 havi tiszteletdíjamat megkaptuk, ezt átutalta az 
önkormányzat. Az 50.000 Ft-ot, amit megszavazott a képviselő-testület nem kaptuk meg, de 
amennyiben van rá lehetőség szeretném, hogy ha kipótolnák. 
Dorkó Ottóné képviselő: Javaslom, hogy a Nyugdíjas Egyesület és a Polgárőrség 
támogatását 100.000 Ft-ra emeljük fel. 
Surányi László képviselő: A jótékonysági bál bevétele mennyi volt? 
Gál István képviselő: A jótékonysági bálra az óvoda befogadott minket, így a bevételből 20 
%-ot kaptunk. A tiszta bevétel 118.000 Ft volt, ennek a 20 %-át kaptuk meg. 
Surányi László képviselő: Akkor most mennyit szavazzunk meg? 
Gál István képviselő: Már elhangzott egy javaslat. 
Surányi László képviselő: Állítólag a lövészklub megszűnt. 
Tóth Andrásné polgármester: Bent volt nálam a lövészklub vezetője, és valóban szeretné, 
hogy ha megszűnne a klub. Viszont a megszűntetésnek is van költsége. Ezért most ameddig 
működnek meg kellene szavazni 10.000 Ft-ot, amiből megtudnák szüntetni a klubbot. 
Surányi László képviselő: Azt is mondta a klub vezetője, hogy most derült ki, hogy a lőtér 
nem az önkormányzat tulajdona, hanem egy egri magánszemélyé. Ez hogy lehetséges? 
Tóth Andrásné polgármester: Nem tudjuk, valószínűleg kárpótláskor lett a földterület 
odaadva. 
Surányi László képviselő: Ha ennyi évig használta valaki a földet, akkor a tulajdonjog 
rászáll a használóra. 
Tóth Andrásné polgármester: Automatikusan nem, elbirtoklást kell indítani. Úgy tudom, 
hogy az egri tulajdonos most elszeretné adni a földterületet. Kérem a képviselő-testületet, 
hogy a lövészklubnak 10.000 Ft-ot szavazzon meg. Aki ezzel egyetért kérem kézfelnyújtással 
szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 7/2009. (II. 10.) határozata 
Lövészklub támogatása 
 
Egercsehi Önkormányzat 2009. évben 10.000 Ft-tal támogatja az egercsehi 
lövészklubot. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Decemberben beszéltünk róla, hogy ne felejtsük el az 
árusok helypénzét felemelni. Az üdülőt mi törvényesen üzemeltetjük. 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, így, hogy a kiadás, bevétel egyensúlyban van. 
Surányi László képviselő: De most több a bevétel. 
Tóth Andrásné polgármester: De ezt rá is fordítjuk az üdülőre. A vis maior támogatásról 
megjelent egy újságcikk szeptemberben, hogy megkaptuk a 8.700.000 Ft-ot, amit igényeltünk. 
Ehhez képest 6.894.000 Ft-ról kaptunk támogatási szerződést. Ezért írtam levelet a Regionális 
Fejlesztési Ügynökségnek, Sós Tamásnak, a Gazdasági Minisztériumnak. Annyi válasz 



érkezett, hogy a beérkezett kérelmek alapján döntöttek így, hogy nekünk kevesebb pénzt 
adnak. Tehát nem változtattak a támogatási szerződésen, nem engedélyezték az igényelt 
összeget. Eddig 5 % önerő volt a kérelemben, ami 450.000 Ft-ot jelentett. Döntöttünk róla, 
hogy Horuczi István megcsinálja a beruházást, itt volt, felmérte újra a területet, és elkészíti a 
műszaki tartalom csökkentést. A kivitelezés mértéke nem fog csökkenni, csak más 
technológiát fognak alkalmazni. Tehát minőségileg ugyan azt fogjuk kapni. Annyi a probléma 
ezzel a felújítással, hogy egy vezeték megy keresztbe az árkon, amit nem tudnak, hogy kié. 
Valószínűsíthető, hogy emiatt nem tudott elfolyni a csapadékvíz, ezért kérjük, hogy ezt 
váltsák ki. Ha ez szennyvízcsatorna, akkor nem olyan egyszerű kiváltani. Szóval erről, hogy 
megkaptuk a pénzt már újságcikk megjelent, kaptunk levelet, és a szerződést nem erre az 
összegre küldték meg. Ha már nem lesz fagy, akkor az egész buszmegállót rendbe teszik. A 
hulladéklerakó rekultivációja során két olyan ingatlan van, amelyiken rajta van a szemét, de 
ezek az ingatlanok nincsenek az önkormányzat tulajdonában. Az egyik tulajdonos egri, aki 
nem akarja eladni a földterületet, de nem akadályozza meg a rekultivációt, ezért vele egy 
olyan egyezséget kötünk, hogy 5 éves visszafizetési garanciával átadja az önkormányzat 
tulajdonába a területet. A másik területnek 3 kiskorú tulajdonosa van, akik lajosmizseiek. Ők 
el kívánják adni a földterületet. Mivel kiskorúak a tulajdonosok, így gyámhivatali 
közreműködés szükséges az adás-vételhez. Ez egy 8 hektáros terület, amelyet 350.000 Ft-ért 
tudunk megvenni. Csak így tudjuk a hulladéklerakót rekultiváltatni. Az eljárást már 
elindítottuk, már sürgetnének, hogy minél gyorsabban kerüljön a tulajdonunkba a terület. 
Azért gondoltam, hogy nem probléma ez a földterület vásárlás, mert indul egy erdőtelepítő 
program, amelynek keretében uniós pénzből lehet erdőt telepíteni. Magánszemélyek is 
beléphetnek ebbe a programba úgy, hogy ha 10 évre átadják tulajdonba az ingatlanukat. Ezzel 
a vásárlással nekünk ott egy elég nagy területünk lesz, mert a Sós Béla – a másik ingatlan 
tulajdonosa – is partner az erdőtelepítésben. Ez a terület erre alkalmas lenne. Tehát az egyik 
földterület 5 éves visszafizetési garanciával 50.000 Ft-ért kerül a tulajdonunkba. Aki ezzel 
egyetért kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 8/2009. (II. 10.) határozata 
Földterület vásárlás Egercsehi 096/14. hrsz. 
 
Egercsehi Önkormányzat megvásárolja az Egercsehi 096/14. hrsz-ú ingatlant 
50.000 Ft vételárért, Sós Béla Eger, Csokonai V. M. u. 15. sz. alatti lakostól. A 
földterület megvásárlására az Egercsehi hulladéklerakó rekultivációja érdekében 
van szükség. A hulladéklerakó rekultivációját követő 30 napon belül Sós Béla a 
földterületet visszavásárolhatja 50.000 Ft vételárért az önkormányzattól. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Tóth Andrásné polgármester: A másik földterületet 350.000 Ft-ért vásároljuk meg. Aki 
ezzel egyetért kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 



 
Egercsehi Önkormányzat 9/2009. (II. 10.) határozata 
Földterület vásárlás Egercsehi 096/12. hrsz.  
 
Egercsehi Önkormányzat megvásárolja az Egercsehi 096/12. hrsz.-ú ingatlant 
350.000 Ft vételárért kk. Zsikla Gréta, kk. Zsikla Norbert és kk. Zsikla Attila 
Lajosmizse, Németh L. u. 5. sz. alatti lakosoktól. A földterület megvásárlására az 
Egercsehi hulladéklerakó rekultivációja érdekében van szükség.   
A képviselő-testület felkéri a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Dorkó Ottóné képviselő: Az önkormányzat a vadásztársaságnak 2017-ig odaadta a 
földterületeket. Illetve nem az önkormányzat adta oda, hanem a polgármester asszony. Mások 
ezért pénzeket kérnek el. 
Surányi László képviselő: Nem a földterületért, hanem a lesekért kérnek pénzt. 
Dorkó Ottóné képviselő: Hoztam magammal fényképeket is a parlagfüves területekről, amik 
az önkormányzat tulajdonában vannak, pedig fűkaszát is vásárolt az önkormányzat. 
Tóth Andrásné polgármester: Nem vásároltunk, hanem pályáztunk rá. 
Dorkó Ottóné képviselő: Az iparűzési adó miatt többen szóltak nekem, hogy nem lehetne-e 
eltörölni, vagy csökkenteni? 
Tóth Andrásné polgármester: Ha eltöröljük az iparűzési adót, akkor helyi bevételünk 
mennyi lesz? Ki lehet mutatni, hogy mennyi iparűzési adót fizetnek a helyi vállalkozók. 
Dorkó Ottóné képviselő: Tőlem ezt kérték, hogy kérdezzem meg. Épp eleget fizetnek 
máshová. 
Surányi László képviselő: Ha nem fizetnek iparűzési adót, akkor nincs bevétel. 
Dorkó Ottóné képviselő: Meg lehet csinálni a könyvelést úgy, hogy ne legyen. 
Tóth Andrásné polgármester: Ha eltöröljük az adót, akkor nem tudunk mire hivatkozni 
akkor, amikor a működésképtelen önkormányzatok támogatására kérünk pénzt. Így sem 
jönnek a befektetők a térségbe. Azért pedig felesleges megszüntetni bevételi forrásokat, mert 
van olyan vállalkozó, aki nem akar fizetni. Ez pont olyan, mint a szemétszállítás. Arra megy 
el a kommunális adóbevétel, és van aki nem fizet be egy forintot sem. Nem biztos, hogy csak 
a segéllyel támogatjuk az embereket, mert van olyan, akinek így milliókat adunk. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Igen, ha kivesszük az iparűzési adót a bevétek 
közül, akkor valóban nem tudunk a működésképtelen önkormányzatok támogatására pályázni. 
Dorkó Ottóné képviselő: Tőlem ezt kérték, hogy kérdezzem meg. Van olyan település, ahol 
egyáltalán nincs iparűzési adó. 
Tóth Andrásné polgármester: Az önkormányzat átmenetei gazdálkodásáról ki lett adva egy 
rendelettervezet. Ez arról szól, hogy addig, amíg nincs elfogadott költségvetés az intézmények 
működését biztosítani kell. Ebben meg van szabva, hogy csak a működéshez szükséges 
kiadásokat lehet kifizetni. Aki egyetért Egercsehi Község Önkormányzat 2009. évi átmeneti 
gazdálkodásáról szóló rendeletével kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
rendeletet alkotja. 
 
 
 
 



Egercsehi Önkormányzat 2/2009. (II. 10.) rendelete 
A 2009. évi átmeneti gazdálkodásról 
 
Egercsehi Önkormányzat elfogadja a 2009. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 
rendeletet. 

                  A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Tóth Andrásné polgármester: A költségvetés elfogadásakor minden évben dönteni kell a 
polgármester alapilletményéről, az alpolgármester tiszteletdíjáról és a képviselő-testület 
tiszteletdíjáról. Én írásban benyújtotta a költségátalányom igénylését. A költségvetésben a 
tavalyi tiszteletdíjak szerepelnek. Amíg nincs elfogadott költségvetés, addig nem lehet a 
tiszteletdíjakat kifizetni, illetve én sem kapom a költségátalányt. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A polgármester illetménye 386.500 Ft, az 
alapilletmény 10-es szorzóval számolva. Ezt csökkenteni nem lehet. A polgármester asszony a 
költségvetés elfogadásához írásban beadta a költségátalány kérelmét, ami 77.300 Ft/hó. Ez 
tavaly is ennyi volt, viszont idén, február 1-től 15 %-os adó terheli. A bruttó összegből ezt le 
kell vonni. Ebben kell a képviselő-testületnek dönteni. Aki egyetért a polgármester 
illetményével és költségátalányával kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 2 nem szavazattal az 
alábbi határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 10/2009. (II. 10.) határozata 
Polgármester illetménye, költségátalánya 
 
Egercsehi Önkormányzat a polgármester illetményét továbbra is havi 386.500 Ft-
ban, havi költségátalányát továbbra is 77.300 Ft-ban állapítja meg.   

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Az alpolgármester asszony mint minden évben idén is 
lemondott a 4,5-es minimális szorzóról, így a tiszteletdíja marad a tavalyi szinten. Aki ezzel 
egyetért kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 2 nem szavazattal az 
alábbi határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 11/2009. (II. 10.) határozata 
Alpolgármester tiszteletdíja 
 
Egercsehi Önkormányzat az alpolgármester tiszteletdíját továbbra is 50.250 Ft-ban 
állapítja meg. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A képviselők tiszteletdíja jelenleg 36.800 Ft. A 
képviselő-testület részéről érkezett javaslat a tiszteletdíj 38.600 Ft-ra történő emelésére illetve 
eltörlésére. 



Tóth Andrásné polgármester: Gál István képviselő úr az 1-es szorzót említette, 
észrevételezte, hogy miért így van meghatározva a képviselők tiszteletdíja. 
Grósz Ilona alpolgármester: A képviselő-testület azt szavazta meg, hogy a tiszteletdíj 
szorzója maradjon annyi, amennyi volt, az 1-es szorzó. Mi azt nem tudtuk, hogy az 
alapilletményt közben fel fogják emelni. A polgármester illetményét határozattal, a képviselő-
testület tiszteletdíját rendelettel kell elfogadni, de a rendelet elfogadásához nem lett meg a 
minősített többség. 
Gál István képviselő: De most 2008-ról van szó. 
Grósz Ilona alpolgármester: De a 2007-es illetményalap lett elfogadva. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Ha a képviselő-testület ezt nem kívánja módosítani, 
akkor marad a tavalyi mérték. 
Tóth Andrásné polgármester: Ezen lehet módosítani. Kérem a képviselő-testület javaslatait. 
Dorkó Ottóné képviselő: Nem kell ezen módosítani. 
 
3. Napirendi pont: 
 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A vízmű pályázatot szeretne benyújtani a 
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz, és ehhez kérik az önkormányzat támogatását. 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, a működési költségek csökkentéséhez kérik a 
támogatást. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Ilyen támogatást minden évben szoktak kérni. Az 
ivóvíz és csatornaszolgáltatás ráfordításának csökkentésére kérik a támogatást, és ehhez kérik 
a képviselő-testület hozzájárulását, hogy támogassa a pályázat beadását. A pályázat technikai 
lebonyolítását Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata végzi. 
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a támogató nyilatkozatot a Heves 
Megyei Vízműnek megadjuk kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 12/2009. (II. 10.) határozata 
Lakossági víz- és csatorna szolgáltatáshoz támogatási igény 
 
Egercsehi Önkormányzat a lakossági víz-és csatorna szolgáltatás támogatására a 
Heves Megyei Vízmű Zrt. Eger által benyújtandó 2009. évi igényt támogatja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási igény 
benyújtásához szükséges önkormányzati nyilatkozatokat adja ki. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Tóth Andrásné polgármester: Az étkeztetés szociális alapellátás ellátását egy társulási 
megállapodás keretében látjuk el bélapátfalvai központtal. Ha ebbe belépünk a bélapátfalvai 
önkormányzat felé a szociális étkezőktől beszedett pénzt le lehet számlázni, ők pedig átadják 
nekünk a normatívát. 
Grósz Ilona alpolgármester: Ez csak a szociális étkezőket érinti? 
Tóth Andrásné polgármester: Igen. Tehát onnan irányítják az egészet. Ehhez kellene 
csatlakozni, mivel mi semmilyen normatívát nem tudunk lehívni, mert nem érjük el a 3.000 
fős lakossági létszámot. Úgy gondolom, hogy mi is jobban járunk, hogy ha visszamondjuk a 
normatívát. 



Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Ezzel fog majd módosulni a költségvetés. 
Tóth Andrásné polgármester: Igen. Aki egyetért azzal, hogy mikrotérségi társulás keretén 
belül bélapátfalvai központtal lássuk el az étkeztetés szociális alapellátást kérem 
kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 13/2009. (II. 10.) határozata 
Étkeztetés szociális alapszolgáltatási feladat ellátására mikrotérségi társulás 
 
Egercsehi Önkormányzat csatlakozik a Bélapátfalva székhelyű étkeztetés szociális 
alapszolgáltatási feladat ellátására létrehozott mikrotérségi társuláshoz, 2009. 
március 1-jétől. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a társulási megállapodást írja 
alá. 
A társulási megállapodás a jegyzőkönyv melléklete. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Tóth Andrásné polgármester: A Rubicom biztosítja a kistérségben a kábel Tv, internet és 
telefon szolgáltatást. Az önkormányzat részére 30 %-os kedvezményt biztosítanak. A 
telefonon ingyen lehet beszélni a kistérségen belül azzal, akinek ilyen Rubicomos 
szolgáltatása van. Ezzel egy jelentős összeget lehet megtakarítani, mert elég sok telefonhívás 
bonyolódik itt a környező településekkel. Jelenleg az internet szolgáltatásért a hivatalban 
25.500 Ft-ot fizetünk, az új szolgáltatóval pedig 4.500 Ft-ot fogunk fizetni. Ezt itt minden 
intézményben meg kell csinálni, tehát a hivatalban, iskolában, óvodában, orvosi rendelőben, 
könyvtárban. Ezzel teljesen át tudunk állni a Rubicomos szolgáltatásra. Aki ezzel egyetért 
kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 14/2009. (II. 10.) határozata 
Átállás a Rubicom szolgáltatói rendszerére (internet, kábel televízió, telefon) 
 
Egercsehi Önkormányzat átáll a Rubicom szolgáltatói rendszerére (internet, kábel 
televízió, telefon). 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a jelenlegi szolgáltatók felmondására 
és az új szolgáltatóval való szerződés kötésre. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Dorkó Ottóné képviselő: Érdeklődnék, hogy falu tv. mikor lesz a településen? 
Grósz Ilona alpolgármester: Csak akkor, hogy ha bérelünk egy csatornát. 
Tóth Andrásné polgármester: Egyenlőre az a helyzet, hogy teletext oldalt kap minden 
település, és oda lehet feltenni közérdekű adatokat. 
Ficzere Gábor képviselő: Csak nem erről volt szó, amikor volt az első tájékoztató. 



Tóth Andrásné polgármester: Igen, és mi már ezt észrevételeztük, és még fogjuk is 
folyamatosan, mert mindenki fel van rajta háborodva. Megköszöni a képviselő-testület 
megjelenését és az ülést berekeszti. 
 

Kmf. 
 
 
 
Tóth Andrásné         Barcsainé dr. Érsek Rita 
polgármester körjegyző 
 
 
 
Grósz Ilona                                                                             Argyelánné Józsa Györgyi 
alpolgármester (jegyzőkönyv hitelesítő)   képviselő (jegyzőkönyv hitelesítő) 
 
 
 

Hajdu Erika 
            jegyzőkönyvvezető 


