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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 3-án 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 
 Pálinkás Jánosné képviselő 
 Puskás András képviselő 
 Surányi László képviselő 
 
Távol van: Liktorné Vargyas Marianna képviselő 
 
Jelen vannak tanácskozási joggal: Juhász Géza könyvvizsgáló 
                                                           Barcsainé Dr. Érsek Rita körjegyző 
                        Barócsi-Bozsik Katalin iskolaigazgató 
                        Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó 
 
Jegyzőkönyvvezető: Hajdu Erika igazgatási előadó 
 
Tóth Andrásné polgármester: Köszöntöm a képviselő-testületet, a tanácskozási joggal 
meghívott Juhász Géza könyvvizsgáló urat, Barócsi-Bozsik Katalint a mikrotérségi általános 
iskola igazgatóját, Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadót és Barcsainé dr. Érsek Rita 
körjegyző asszonyt. Megállapítom, hogy a 10 megválasztott képviselőből 9 jelen van, így az 
ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Argyelánné Józsa Györgyi és Pálinkás 
Jánosné képviselőket javasolom megválasztani. Van a képviselőknek más javaslata a 
jegyzőkönyv hitelesítő személyére? Aki egyetért azzal, hogy Argyelánné Józsa Györgyi és 
Pálinkás Jánosné képviselők legyenek a jegyzőkönyv hitelesítők kérem kézfelnyújtással 
szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal elfogadja 
jegyzőkönyv hitelesítőnek Argyelánné Józsa Györgyi és Pálinkás Jánosné képviselőket. 
 
Tóth Andrásné polgármester: A meghívóban kiküldött napirendi pontokat tárgyalja a 
képviselő-testület. Van más javaslat a napirendi pontokra? 
Dorkó Ottóné képviselő: A napirendi pontok előtt szeretnék általános dolgokról szólni egy 
pár szót, ami a költségvetéshez tartozik. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Én is a napirendi pontok előtt szeretnék szólni arról, 
hogy a bizottságok válasszák meg a bizottsági elnököt. 
Ficzere Gábor képviselő: Javaslom, hogy előbb a könyvvizsgáló urat hallgassuk meg. 
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért a napirendi pont előtti felszólalásokkal kérem 
kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 2 nem egyetért a 
javaslattal. 
 



Tóth Andrásné polgármester: Kérem Dorkó Ottónét tartsa meg napirend előtti felszólalását. 
Dorkó Ottóné képviselő: Tájékoztatást kérnék arra vonatkozóan, hogy a forráshiányon kívül 
mennyi az önkormányzat adóssága. Erről nem kaptunk tájékoztatást. Voltak javaslataink, de 
azok nem kerültek elfogadásra. Mennyi az adósságunk az AZ TOPKER, az ÉMÁSZ, a PÉK-
LACI Kft., a PEVIK Kft. felé. Az utóbbira Puskás András képviselő úr is tett már javaslatot. 
Mennyi a kifizetetlen jubileumi jutalmak összege? Minden települési képviselő felelős a 
településért, úgy kell ténykednie, hogy a települést szolgálja. Kérem a képviselőket, hogy 
nézzenek szét a településen. A költségvetés forráshiányának csökkentése érdekében kértem a 
polgármester asszonyt, hogy a feladatát lássa el társadalmi megbízásban, mert 3.000 fő alatti 
településeken ezt így szokták. 
Tóth Andrásné polgármester: Köszönöm. Argyelánné Józsa Györgyi képviselő asszony is 
napirend előtt szeretne szólni. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Mélységesen fel vagyok háborodva, mert nem kaptuk 
meg a könyvvizsgáló véleményét a költségvetésről. Összeültek a polgármesterek, amire 
engem, mint az Oktatási Bizottság elnökét meg kellett volna hívni. Most kaptunk egy 
összesített költségvetést, amit nem tudunk, hogy mi. Nagyon sok plusz pénz van, amit a 
polgármester asszonynak köszönhetünk. Például a hevesaranyosi volt iskolaigazgató 
munkaügyi perének kifizetése. A Fischer per is aggaszt, mert ha hamarabb megállunk, akkor 
meg tudunk egyezni. Földterületeket odaadunk ingyen. Embert vesz fel a polgármester 
asszony a hivatalhoz, amikor még elfogadott költségvetés sincs. 
Dorkó Ottóné képviselő: A költségvetés tárgyalása előtt jeleztem, hogy 300 millió Ft feletti 
költségvetésnél kell könyvvizsgálói vélemény. A jegyző asszony is mondta, hogy kell. Ha 
nem hozom fel ezt a kérdést az ülésen, akkor e nélkül kezdjük el a költségvetés tárgyalását. 
Puskás András képviselő: Úgy látom, hogy mi képviselők ezt a költségvetést nem akarjuk 
megszavazni. Átolvastuk az egészet. Nagyjából semmi nincs benne. Szavazzuk meg azt, hogy 
ha nem felel meg ez nekünk, akkor nincs miről szavazni. Arról nekem nincs kedvem szavazni, 
ami most lesz. Tehát ha ezt lehet, akkor szavazzunk először a költségvetésről. Ha elfogadjuk, 
akkor jó, ha nem, akkor nincs miről beszélni. 
Tóth Andrásné polgármester: Költségvetésről így nem szavazunk. A könyvvizsgáló úr azért 
van jelen, hogy véleményezze a költségvetést. Annyi tisztelet jár neki, hogy ha már elvégezte 
a munkáját, akkor a tapasztalatait elmondhatja. A véleményére kíváncsiak vagyunk. 
Gondolom, hogy vannak képviselők, akik szeretnék ezt hallani. Az előző képviselő-testületi 
ülésre be lettek terjesztve különböző dolgok, elég részletes költségvetéssel. Abban majdnem 
mindenki fizetése benne volt részletesen, pedig ezek nem nyilvánosak. Csak a polgármester 
bére, alpolgármester és a képviselők tiszteletdíja nyilvános. Most a napirend előtti 
felszólalásra fogok reagálni. Ebből nem mindegyik most rendeződik. A képviselők mindenről 
tudnak. 
Puskás András képviselő: Én tisztelem a könyvvizsgáló urat, de előbb szavazni szeretnék. 
Grósz Ilona alpolgármester: A költségvetést nem lehet így szavazni. Ez egy tervezet. Az 
elmúlt képviselő-testületi ülésen oldalanként néztük át. A képviselő úr azt akarja 
megszavaztatni, hogy tárgyaljuk-e most vagy sem? 
Dorkó Ottóné képviselő: A kimutatást megkaphatjuk arról, hogy mennyi az adósság? 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: El tudom mondani most is. 
Puskás András képviselő: Ez a költségvetés, amit kaptunk szerintem nem megfelelő. Ez 
nekem nem jó. Én szeretném, hogy ha megszavaznánk, hogy erről tárgyaljunk-e. 
Tóth Andrásné polgármester: A költségvetés tárgyalásának vannak szabályai. 
Puskás András képviselő: Nekünk laikusoknak ez nem átlátható. 
Surányi László képviselő: Amikor tárgyaltuk a költségvetést különböző javaslatokat adtunk 
be. Ebben a költségvetésben semmi törekvés nincs, amivel ezt a hiányt le tudnánk faragni. Itt 
nincs semmi, amivel ezt le tudnánk faragni. A hivatal ezt nem hajlandó tudomásul venni. 



Puskás András képviselő: A polgármester jogkörét kell szűkíteni. 
Tóth Andrásné polgármester: A költségvetés nem a polgármester jogköre. 
Dorkó Ottóné képviselő: Az beszélik az emberek, hogy recepcióst vettek fel a hivatalhoz. 
Még nincs elfogadott költségvetés. 
Tóth Andrásné polgármester: Annak a terhére lett felvéve az ember, hogy 2009. december 
31-ig rengeteg feladat van. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Közalkalmazottat veszünk fel határozatlan időre? 
Puskás András képviselő: Más ilyen létszámú település hivatalában nincs ennyi alkalmazott. 
Tóth Andrásné polgármester: Kérem a képviselő-testületet, hogy hallgassuk meg a 
könyvvizsgáló urat. Gondolom, hogy a képviselők szeretnék hallani a tájékoztatóját, hiszen a 
képviselők kérték. Kérem a könyvvizsgáló urat tartsa meg a tájékoztatóját. 
Puskás András képviselő: A költségvetés elfogadása a következő testületi ülésen lesz? 
Tóth Andrásné polgármester: Azt, hogy mikor lesz elfogadva a költségvetés a képviselő-
testület dönti el. 
Puskás András képviselő: Én a költségvetést a kiküldött papírok alapján nem tudom 
elfogadni. 
Grósz Ilona alpolgármester: Lehet, hogy a könyvvizsgáló úr segít a képviselő úrnak a 
költségvetést megérteni. 
Surányi László képviselő: A könyvvizsgáló úr csak a hibákat tárja fel. 
Grósz Ilona alpolgármester: Ezt honnan tudja a képviselő úr? 
Tóth Andrásné polgármester: Akkor kérem a könyvvizsgáló urat tartsa meg a 
tájékoztatóját. 
Juhász Géza könyvvizsgáló: Tisztelt képviselő-testület. Valóban megbízást kaptam arra, 
hogy a költségvetést véleményezzem. Az egyik képviselő asszony említette, hogy kötelező a 
könyvvizsgálat. A 300 millió Ft-os kiadást meghaladó és hitelállománnyal rendelkező 
önkormányzatoknál kötelező a könyvvizsgálat. Egyébként csak a megyéknél, megyei jogú 
városoknál, fővárosnál és fővárosi kerületnél kell. Amiatt, hogy a polgármester asszony ezzel 
megbízott vitánk is volt, de mivel a képviselő-testület ezt kérte, ezért én nagyon szívesen 
elvégeztem ezt a munkát. Megkaptam a költségvetést és a rendelet tervezetet. Én nem olyan 
véleményt fogok alkotni, amit önök szeretnének, mert én kimondottan a jogszabályokra 
hivatkozom. A rendelet tervezetet pontosítások alapján javaslom elfogadni. Ennek törvényi 
előírásai vannak. Pontosítások lesznek a számszaki adatokban. Ezeket a jegyző asszony végre 
fogja hajtani. Összességében a rendelet tervezet ezekkel a kiegészítésekkel, pótlásokkal 
elfogadható. Ebben a költségvetésben van hiány, de ezzel együtt elfogadható. Az ország 
államháztartási rendszerét ismerve a helyzet nem valami rózsás. Minden önkormányzatnak az 
a felelőssége, hogy a rendelkezésre álló forrásból a legkevesebb hiánnyal fogadja el a 
költségvetését. Én ezt a költségvetést javaslom elfogadni a képviselő-testületnek. 
Dorkó Ottóné képviselő: A költségvetésen kívüli forráshiány mennyi? Nem annyi, mint 
amiről az elmúlt képviselő-testületi ülésen tájékoztatott a polgármester asszony. Nem 5 millió 
Ft. 
Tóth Andrásné polgármester: 7 millió Ft-ról beszéltünk. 
Surányi László képviselő: Tavaly azt mondta a Közigazgatási Hivatal, hogy kötelező a 
könyvvizsgálat. Itt valami ellentmondás van. 
Juhász Géza könyvvizsgáló: Nem akarok a Közigazgatási Hivatallal és önnel vitatkozni. 
Nálam van a levél, amit a polgármester asszonynak írt a Közigazgatási Hivatal. Itt le van írva, 
hogy mikor kötelező a költségvetés könyvvizsgálóval történő ellenőriztetése. Ezeket az 
eseteket az előbb felsoroltam. Egercsehi önkormányzata a jogszabály 2. bekezdéséhez 
tartozik, azaz 300 millió Ft feletti költségvetés esetén csak zárszámadáskor kötelező a 
könyvvizsgálat. 
Surányi László képviselő: Minket nem így tájékoztattak. 



Juhász Géza könyvvizsgáló: Most már mindegy, a munkát elvégeztem, de nem kötelező 
önöknek a könyvvizsgálat. Ha önök kérik, akkor természetesen állok rendelkezésre. 
Surányi László képviselő: De így semmi értelme nem volt. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Dehogynem. Formailag megfelel a költségvetés, 
tartalmilag meg mi döntjük el, hogy mi legyen benne. 
Surányi László képviselő: Itt az a baj, hogy mindenki mást mond. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Én elmondtam az elmúlt ülésen is, hogy a 
könyvvizsgáló úr és én is úgy értelmezzük a jogszabályt, hogy a költségvetéshez nem kell 
könyvvizsgálat. Az Önkormányzati Tájékoztatóból felolvastam egy szakmai anyagot, abból 
levezethető, hogy mégis szükséges a könyvvizsgálat. Inkább legyen meg, mert tavaly is kérte 
a Közigazgatási Hivatal. 
Pálinkás Jánosné képviselő: Köszönjük a könyvvizsgáló úrnak, hogy biztosított minket 
arról, hogy ez a költségvetés megfelelő. Olyan kérdésünk szerintem nincs, amit mi fel 
tudnánk a könyvvizsgáló úrnak tenni. 
Dorkó Ottóné képviselő: A hitelekről és a költségvetésen kívüli kifizetetlen számlákról 
kapott-e tájékoztatást a könyvvizsgáló úr? 
Juhász Géza könyvvizsgáló: Korábban érkeztem, mint ahogy az ülés elkezdődött volna, és 
áttekintettem a beszámolót is. Az önkormányzatnak 2 hitele van, egy rövidtávú, ami 8 millió 
Ft körüli és egy középtávú. Van valóban szállítói állomány 3 millió Ft körüli értékben. 
Költségvetésen kívüli dolog nem lehet az önkormányzatnál. Ezért van a zárt rendszer. A 
jegyző asszony és a gazdálkodó intézkedik a kifizetésekről, ezeknek a számlatartozásoknak 
benne kell lennie a rendszerben ahhoz, hogy ki lehessen fizetni. Ha van olyan, ami nincs 
benne, az nem jó, mert a számlatartozás nem léphet ki a hatókörből. Szerintem ilyen az 
önkormányzatnál nincs, nem lehet. A beszámolóban tételesen tájékoztatni kell a képviselő-
testületet arról, hogy milyen olyan számlák vannak, amelyek a 2008-as költségvetési évet 
terhelik. 
Tóth Andrásné polgármester: Ha nincs a képviselő-testületnek kérdése a könyvvizsgáló 
úrnak, akkor én megköszönöm a munkáját. A napirend előtti felszólalásokra szeretnék 
reagálni. Kezdjük a Kormos Ferencnek járó pénzzel. A mikrotérségben lévő dolgozó 
munkaügyi peréből származik ez a kifizetés. Nem az Egercsehi önkormányzat dolgozója volt. 
Nem tudom, hogy az Egercsehi képviselők egy része miért támogatja ezt. Miért akarják ezt 
ránk hárítani, hogy mi fizessük ezt ki? Nem mi döntöttünk a felmentésében. Az 
intézményvezető döntött erről. Mi semmilyen kötelezettséget nem vállaltunk erre, hogy ezt 
kifizessük. Tegnap a hevesaranyosi polgármester úrnak is elmondtam. Ez az ő kompetenciája. 
Ebben az ügyben keletkezett egy ítélet, egy fizetési meghagyással, amit Hevesaranyos fog 
kifizetni. Ha valaki ezt a döntést meghozza, akkor vállalja a következményeit. A pogármester 
úr azt mondta, hogy nem érdekli hogyan, de nem akarja Kormos Ferencet ott látni az 
iskolában. A képviselő-testülete pedig nem  nézi jó szemmel ennek a következményeit. A 
Kereki perben Ficzeréné Tiszai Andrea GYES-en töltött idejére lett felvéve, határozott időre a 
dolgozó. Amikor valaki otthon van a kisgyerekkel több jogcímen kapja az ellátást. Mi nem 
írtuk oda ezt külön-külön. Tehát tág értelemben vettük azt, hogy éppen milyen időre vettük fel 
a helyettesítőt. Ez alapján több szerződést lehetett volna kötni. A szerződésben egy dátum 
szerepelt és egy megjegyzés, hogy a szerződés többi része nem módosul. A bíró szerint 
konkrétan le kellett volna írni mindent. 
Puskás András képviselő: Nálunk a könyvelő, ha csinál egy ilyen hibát, akkor szó nélkül 
kifizeti ezt a pénzt. Vagy olyan szerződést köt, ami jó, vagy szó nélkül fizet. Úgy gondolom, 
hogy egy Polgármesteri Hivatalban itt a jegyző, aki utána tud nézni, hogy veszik fel az 
embereket. 
Dorkó Ottóné képviselő: Emlékezhetnek rá a képviselők, akik itt voltak, hogy Dorkó Csaba 



felajánlotta, hogy kifizeti a 2,5 millió Ft-ot, hogy ha Egercsehi kifizeti az 1,2 millió Ft-ot, 
amivel tartozunk. Ez nem történt meg, még 500.000 Ft-al megtoldtuk. 
Puskás András képviselő: A hevesaranyosi polgármester úr ezt írásba adta? 
Tóth Andrásné polgármester: Hevesaranyosi önkormányzat határozata alapján lett 
felmentve Kormos Ferenc. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Hevesaranyos az 500.000 Ft-ot nem akarja kifizetni. 
Puskás András képviselő: Ezt a mikrotérségnek kell kifizetnie. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Egercsehi a gesztortelepülés. Itt van a pénz. A lényeg 
ez. 
Tóth Andrásné polgármester: A polgármester úr azt mondta, hogy ha kifizetjük a 2,5 millió 
Ft-ot és átadjuk a 1,5 millió Ft-ot, akkor ők ezt tudomásul veszik. Ha ezt a 4 millió Ft-ot 
átadjuk, akkor kinek nem adtunk volna fizetést? Ezt nem az önkormányzatnak kell kifizetnie, 
hanem az intézménynek. Meg kell nézni, hogy ha kifizetjük ezt a 4 millió Ft-ot, akkor mennyi 
marad nekünk? Jön a normatíva, leveszik a bért, ami ezután marad, abból tudjuk fizetni a 
számlákat. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ne térjünk el a tárgytól. Kormos Ferenc azt mondta, 
hogy részletekben is elfogadja a pénzt. 
Tóth Andrásné polgármester: Én a hevesaranyosi polgármester úrról beszélek. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Erről minket nem tájékoztatott a polgármester 
asszony. 
Tóth Andrásné polgármester: Itt volt a polgármester úr a képviselő-testületi ülésen. Egy 
összegben kellett volna átadni nekik a pénzt, a 4 millió Ft-ot. Aki tájékozódik az iskolában, az 
tájékozódjon itt is. Megvan határozva, hogy kinek kell finanszírozni az iskolát. A kifizetetlen 
számlák nem azért vannak, mert nem akarjuk fizetni. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Fogadjuk el a költségvetést, minden frankó, és itt 
ülünk a mínuszokban. Megkaptuk az új költségvetést, ami köszönő viszonyban sincs az 
előzővel. Én ezt nem értem. 
Tóth Andrásné polgármester: Ezért kell megkérdezni a dolgokat. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ez a költségvetés nem tervezet. 
Tóth Andrásné polgármester: A Bélapátfalvai Kistérség megküldte a finanszírozást. Ez 
alapján a korábbi 21 millió Ft helyett csak 17 millió Ft-ot adnak át. Nekünk ezt kell betervezni 
a költségvetésünkbe. Ennyivel már változott. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Persze, mert 4 tagintézménnyel kevesebb lett. 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, szeptember 1-től. Azt a normatívát már októberben 
lemondtuk. Amivel kevesebb a finanszírozás az a logopédia, mert a logopédust Bélapátfalván 
foglalkoztatják. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A művelődési háznál 5,1 millió Ft volt a költség most 
pedig 5,3 millió Ft. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Annyival többet adnak bérre. Ezt mondtuk az 
elmúlt ülésen, hogy amint a Kincstár megküldi a finanszírozást, ezt beépítjük a 
költségvetésbe. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A mikortérségébe is belekerült? 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Igen. 
Puskás András képviselő: Mi miért nem tudjuk ezt? 
Tóth Andrásné polgármester: Mert Bélapátfalva kapja meg a normatívát. Közben 
megegyeztünk a logopédiában, hogy ez itt nálunk egy státuszt ne kössön le. 
Puskás András képviselő: Akkor 3 millió Ft-ért van egy logopédusuk? 
Tóth Andrásné polgármester: Ezt mi nem dönthetjük el. 
Puskás András képviselő: Elvették a logopédusunkat. 
Tóth Andrásné polgármester: Nem a mi logopédusunkat vették el. A logopédust a 



kistérségen belül működő Pedagógiai Szakszolgálat keretén belül kell foglalkoztatni. 
Barócsi-Bozsik Katalin igazgató: A logopédiai ellátás nem alapfeladat, ezért kell ezt 
kistérségi szinten ellátni. A korábbi, február 15-i költségvetésben még benne volt, február 16-
tól már Bélapátfalvához tartozik, ezért nincs már benne. 
Puskás András képviselő: Mi nem is igényelhetünk rá pénzt? 
Barócsi-Bozsik Katalin igazgató: Nem. 3,8 millió Ft a visszafizetési kötelezettség emiatt, 
ezt tárgyaltuk meg legutóbb. 
Dorkó Ottóné képviselő: A jegyző asszonytól kérdezném, hogy látta-e a Kerekiné 
szerződésének megszüntetéséről az iratokat? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A megszüntetésről az iratokat nem láttam. 
Puskás András képviselő: Akkor miért van nekünk jegyzőnk? Vagy nem mutatta meg a 
polgármester asszony a szerződést? Miért a hivatalnak kell kifizetnie ezt a pénzt? 
Dorkó Ottóné képviselő: Megmutatta a polgármester asszony a szerződést vagy sem a 
jegyző asszonynak? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Én nem láttam a szerződést, de lehet, hogy akkor 
voltam betegállományban. Magam csak a köztisztviselők iratait kezelem. 
Puskás András képviselő: A közalkalmazottakét nem? Ki a felelős ezért? 
Tóth Andrásné polgármester: A szerződést én írtam alá. Nem először volt alkalmazva ez a 
személy helyettesítésre. Nem gondoltam, hogy ebből ilyen jogvita keletkezik. 
Puskás András képviselő: Ebben a világban keletkezhet. Akkor is vállalom érte a 
felelősséget. Nekem is a könyvelőm köti a szerződéseimet. Aki átnézi a szerződést 
felelősséget vállal. Ha nincs ilyen, akkor nem kötök szerződést. Nekem ebből ne legyen 
munkaügyi perem. 
Tóth Andrásné polgármester: Volt Egercsehiben más munkaügyi per is. Az önkormányzat 
nem vállalkozás. 
Puskás András képviselő: Van egy jegyzőnk, akinek nem lehet ezeket megmutatni? 
Dorkó Ottóné képviselő: Nem mutatta meg neki a polgármester asszony. 
Tóth Andrásné polgármester: Megkért a jegyző asszony, hogy ne hivatkozzak rá, de most 
mondta az előbb, hogy akkor táppénzen volt. 
Dorkó Ottóné képviselő: Oda kellene figyelni a dolgokra. 
Tóth Andrásné polgármester: Oda fogok figyelni. Olyan emberek tesznek itt megjegyzést, 
akiknek nincs rá semmilyen jogalapja. Felesleges most kiabálni, mert nem megyünk ettől 
előre. A Fischer perben össze lett hívva egy egyeztetés. Ezen jelen volt mindenki, akkor 
közölte a Fischer Attilát képviselő Fischer Attiláné, hogy nem egyezkedik. Tehát nem lehetett 
egyezséget kötni. A tárgyaláson a fővállalkozót miért léptették azt nem tudom. A cég a saját 
vagyonával felel a károkért. Még nem kaptunk jogerős végzést arról, hogy mennyit kell 
fizetni. Úgy gondolom, hogy közösen kell kifizetni. 
Gál István képviselő: Én ott voltam a tárgyaláson. Én emlékszem arra, hogy úgy volt a 
szerződés, hogy a terepet rendbe kell tenni, az eredeti állapotot helyre kell állítani. Nem 
értem, hogy mi köze van ehhez az ügyhöz az önkormányzatnak. Az eredetei állapotot helyre 
kellett volna állítani, ez nem történt meg. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Egy bíróság nem hülye, csak benne volt a 
szerződésben, hogy kinek kell a kerítésen belül helyreállítani a terepet. 
Gál István képviselő: Nálam van a szerződés, helyre kellett volna a vállalkozónak állítani a 
terepet. 
Puskás András képviselő: A Switelskyt mi feljelentettük? Ezt meg kellett volna már tenni 
nagyon régen. Ezt a jegyző asszonynak el kellet volna intéznie. 
Surányi László képviselő: Van egy gond, hogy Switelsky kiadta a munkát egy 
alvállalkozónak. 
Puskás András képviselő: Nekünk akkor is Switelskyvel kell valamit kezdeni. 



Gál István képviselő: Nekünk a fővállalkozóval van szerződésünk. Ő érte a felelős. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Ez az ügy már jogerős, megjárta a Legfelsőbb 
Bíróságot is. 
Puskás András képviselő: Miért ne lehetne feljelenteni? Bárkit feljelenhetek én is. 
Surányi László képviselő: A Switelsky cég már megszűnt. 
Puskás András képviselő: Dehogy szűnt meg. A legnagyobb cég Magyarországon. 
Dorkó Ottóné képviselő: Március 2-án járt le a fellebbezési határidő. Megfellebbezte az 
ítéletet a polgármester asszony? 
Tóth Andrásné polgármester: Egyeztettünk az ügyvéd úrral, hogy kb.100-120.000 Ft-ot 
tudtunk volna lefaragni a megítélt összegből. Ezért nem fellebbeztük meg az ítéletet. 
Puskás András képviselő: Az ügyvéd nem javasolta, hogy jelentsük fel a Switelsky céget? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A Switelsky céget a felelősök közül a bíróság rögtön 
kiejtette. 
Tóth Andrásné polgármester: A bonyolítóval lehetne még valamit kezdeni, mert ők vették 
fel a pénzt. A bíróság azt mondta, hogy az önkormányzatnak mint beruházónak van ebben az 
ügyben felelőssége. 
Gál István képviselő: Az első tárgyalás után kiejtették a Switelskyt az egész ügyből. 
Tóth Andrásné polgármester: Egy levelet kell nekik írni. 
Puskás András képviselő: Miért mi levelezünk? Kifizetünk 600.000 Ft-ot. 
Dorkó Ottóné képviselő: 1,5 millió Ft-ot. 
Gál István képviselő: Az a kérdés, hogy ki fizeti ki? 
Puskás András képviselő: Az önkormányzat. 
Dorkó Ottóné képviselő: Én úgy értelmezem, hogy nekünk kell kifizetni, és a harmadrendű 
alperestől lehet kérni. Ha megegyeztünk, megbeszéltük volna, akkor lehet, hogy jobb lenne. 
Tóth Andrásné polgármester: Nem tudtunk megegyezni. A Switelsky is partner lett volna 
az egyezségben. Megnézték, hogy ki tudnak lépni a perből, és ez nekik így is jó volt. Az 
önkormányzat pedig azért felelős, mert a lakosokkal mi álltunk beruházási jogviszonyban. 
Puskás András képviselő: Perelni kell a Switelsky céget. 
Surányi László képviselő: Már fizetni kellene a megítélt összeget. 
Puskás András képviselő: Nem most kellene, már 5 évvel ezelőtt kellett volna. Át kell nézni 
a szerződést, és akkor perre kell menni. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Átnézzük és a következő ülésre behozzuk. Az üggyel 
ügyvéd volt megbízva. 
Tóth Andrásné polgármester: A következő napirend előtti kérdés a jubileumi jutalomnak a 
kifizetése volt. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Költségvetésen kívüli pénz nincs. Az 
önkormányzatnál 2007-ről 1 főnek van 802.000 Ft összegű, a körjegyzőségen 2 főnek 
1.127.000 Ft összegű, és az iskolában van 2 főnek 942.800 Ft összegű jubileumi jutalma. 
Ezek az összegek minden költségvetésben benne vannak. Kiosztottam a képviselő-testületnek 
a szállítói tartozásokat, amik 2008. december 31-i tartozások. Ennek a nagy része már ki van 
fizetve. Ez már nem érvényes. Kevés olyan van benne, ami még érvényes. Ennek ellenére a 
költségvetésben és a beszámolóban ennek szerepelnie kell. 
Dorkó Ottóné képviselő: Jó, akkor göngyölítjük. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Nem göngyölítjük. Az utolsókat a jövő 
hónapban fizetjük ki. 
Dorkó Ottóné képviselő: A jubileumi jutalomról beszélek. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Azt göngyölítjük igen. 
Tóth Andrásné polgármester: A képviselő-testület megvétózta a kifizetést. Ennek a 
kifizetése még nem történt meg, csak le van könyvelve. A kamatait nem tudom, hogy ki fizeti 
ki. A jubileumi jutalom jogszabály alapján jár. 



Puskás András képviselő: A szerződések anyagi következményeiért ki vállalja a 
felelősséget? 
Tóth Andrásné polgármester: Az önkormányzat. 
Puskás András képviselő: Szavazni szeretnék arról, hogy a polgármester jogkörét 
csökkentsük. Ha fel kell venni valakit, akkor azt szavaztassuk meg. Javaslom, hogy előbb 
szavazzuk meg a költségvetést mielőtt tárgyalunk róla. Szeretném, hogy ha az elfogadást 
szavaznánk meg. Ha nem fogadjuk el, akkor miért tárgyaljunk róla? Ha én szeretnék valamit 
megszavazni, akkor azt nem szavaztathatom meg? Szeretném, hogy ha a képviselők döntenék 
el, hogy kit veszünk fel, ne lehessen akármire kifizetni semmit. Számla nélkül fizettünk ki 
Sulyok Zsoltnak 3 millió Ft-ot évente. 
Tóth Andrásné polgármester: Ez rágalom. 
Puskás András képviselő: Jegyző asszony meg lehet ezt szavazni vagy sem? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Ez az SZMSZ-t érinti. 
Puskás András képviselő: Én nem vonok el semmit a polgármester asszonytól, de akkor 
vállalja a felelősséget a döntéseiért. 
Tóth Andrásné polgármester: Mindenki felelősséggel tartozik a döntéseiért. 
Puskás András képviselő: Ha a polgármester asszony nem akarja, akkor a képviselő-testület 
vállalja. Vagy nézessük át egy ügyvéddel a szerződéseket. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Ha megmutatják, én átnézem a szerződéseket. 
Surányi László képviselő: A szerződést nem kell aláírnia a jegyzőnek? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Nem minden estben. 
Tóth Andrásné polgármester: Vannak közös felelősségek. 
Dorkó Ottóné képviselő: A hivatalvezető a jegyző. 
Pálinkás Jánosné képviselő: Ha a képviselő úr hoz egy döntést, arról ki dönti el, hogy 
jogszerű vagy sem? 
Puskás András képviselő: A jegyző dönthet akárhogy, akár törvényes akár nem. Ha 
átnézették egy ügyvéddel a szerződést, akkor ő a felelős.  Ha ezt nem tesszük meg, akkor 
valakinek vállalni kell a felelősséget. 
Dorkó Ottóné képviselő: Sulyok Zsolt ügyében is döntöttünk. Megszavaztuk, hogy Hajdu 
Erika ne legyen jegyzőkönyvvezető. 
Tóth Andrásné polgármester: Sulyok Zsolt le lett állítva, nem hordta a szemetet. 
Dorkó Ottóné képviselő: Dehogynem, hordta. 
Puskás András képviselő: Amikor le lett tiltva, akkor lépett ki. 
Tóth Andrásné polgármester: Nem lépett ki, jelenleg GYED-en van. 
Surányi László képviselő: Nekünk is van eszünk. Itt vitatkozunk. Ezeknek nem lenne szabad 
bekövetkeznie. Mi itt vitatkozunk ezeken. 
Tóth Andrásné polgármester: A jog és az igazság nem mindig esik egybe. Switelsky 
kilépett az ügyből. 
Surányi László képviselő: De azóta eltelt 4 év. 
Dorkó Ottóné képviselő: Pár hónapja tudtuk meg az egész ügyet. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Egyhangúlag megszavaztuk, hogy aki kér az kap a 
jegyzőkönyvből egy másolatot. Az óvodavezetőt ketten választották meg. Miről beszélünk 
akkor? Miféle képviselő-testület ez? 2007-ben egész nyarunk ráment arra, hogy hívjuk össze a 
6 település önkormányzatát. Semmi nem lett belőle. A költségvetés tárgyalásakor amiről 
beszéltünk fel lett téve szavazásra? 
Puskás András képviselő: A képviselő-testületi meghívóban le van írva, hogy a költségvetés 
megszavazása. Meg lehet ezt a költségvetést szavaztatni? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Persze, hogy meglehet, ezért ültek össze. 
Gál István képviselő: Szavazzunk és mehetünk haza. 
Puskás András képviselő: Én elolvastam ezt a költségvetést, nekem ez nem felel meg. 



Grósz Ilona alpolgármester: Mi lenne a képviselő úr javaslata a költségvetéssel 
kapcsolatban? 
Puskás András képviselő: Így nem lenne hozzászólni valóm. Ezek itt betűk és számok. Ez 
egy nagy semmi. A lényeg, hogy akármit akartunk semmi nincs benne. 
Grósz Ilona alpolgármester: Én kérdeztem a képviselő urat, kérem a képviselő társaimat, 
hogy engedjék meg, hogy elmondja a véleményét. 
Tóth Andrásné polgármester: A képviselő úr cselekvőképes, meg tudja indokolni a 
véleményét. 
Puskás András képviselő: Én egy kérdést tettem fel, lehet erről szavazni. Én nem akarok 
erről vitázni, mert nem látom értelmét. 
Gál István képviselő: Van, akiknek fogalmuk sincs a költségvetésről. Itt emberi sorsokról, 
intézményekről van szó. Hagy mondja már el a képviselő úr a véleményét. Hallgatjuk a nagy 
semmit. Egyéni dolgok vannak itt. Ez a település költségvetése nem a polgármesteré. Itt 
nagyon sok ember él ebből. Én úgy ültem le, hogy elfogadom. Itt emberi sorsokról van szó. 
Sokkal nagyobb gondot kell erre fordítani. Ha úgy döntünk, hogy nem fogadjuk el, akkor nem 
fogadjuk el. Ez egy tervezet. Meg kell beszélni. Át lehet csoportosítani a dolgokat. Az elmúlt 
ülésen nem is szavaztunk. 
Puskás András képviselő: Ha ez a költségvetés tervezet, akkor szavazzunk róla. A 
következő költségvetést pedig ha tetszik, akkor elfogadjuk. 
Tóth Andrásné polgármester: Akkor milyen javaslatok lesznek? A költségvetéshez kellenek 
a javaslatok. Ez most egy szűkre szabott költségvetés. 
Gál István képviselő: A polgármester hatásköre le van írva. Szerepel az is, hogy mennyi az a 
pénz, amivel ő a képviselő-testület nélkül rendelkezhet. 
Surányi László képviselő: Mit érünk vele, hogy ha nem tartják be. 
Dorkó Ottóné képviselő: Ott a földterület esete. 
Gál István képviselő: Azt a képviselő-testület elfogadta. 
Dorkó Ottóné képviselő: Nem arról beszélek. 2017-ig oda van adva a földterület. 
Gál István képviselő: Akkor bontsuk fel a szerződést. 
Surányi László képviselő: Hogy mer valaki ilyen szerződést kötni? 
Gál István képviselő: Most erről hiába beszélünk. Itt vagyunk 9-en, döntsük el. A képviselő-
testület felelősségre vonhatja a polgármestert. 
Puskás András képviselő: Erről beszéltünk, hogy valakinek vállalnia kell a felelősséget. 
Akármilyen szerződést aláírhatnak úgy, hogy nincs felelősség. Akármilyen javaslat volt, 
mindegyik le lett szavazva. A lomtalanítást már nem is említem. Akármit felvetünk semmit 
sem szavazunk meg. Megvárom, amíg lesz rendes költségvetési szavazás és eljövök, de akkor 
is nemet mondok. 
Gál István képviselő: Ez nem így működik. 
Puskás András képviselő: Én ezt már átbeszéltem a képviselő úrral. Elmegyek haza, mert 
nem haladunk. Semmire nem kaptam választ. Az én kérdésemre meg mindenki válaszol. 
Elfogadjuk most a költségvetést vagy később lesz szavazás. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Ez az anyag addig tervezet, amíg el nem fogadja a 
képviselő-testület. 
Puskás András képviselő: Ha nem fogadja el a képviselő-testület, akkor lesz még szavazás? 
Pálinkás Jánosné képviselő: Van arra lehetőség, hogy lefaragjunk a költségvetésből annyit, 
hogy a hiányt csökkentsük? 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: A hiány a mikrotérségi iskolánál keletkezik, ez 
13 millió Ft. Ezt az intézmény költségvetéséből kellene lefaragni. Ezt pedig onnan nem lehet. 
Pálinkás Jánosné képviselő: Akkor csak olyan költségvetés lehet, amiben mindig van hiány. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Amíg intézmény van, addig igen. 



Pálinkás Jánosné képviselő: Más területről nem lehet lefaragni? Nekem ez nem elfogadható, 
hogy mi mindig hiánnyal látjuk el a feladatokat. Ha lehet akkor ezt nézzük meg. 
Puskás András képviselő: Beszéltünk arról, hogy az orvosi rendelőt vigyük fel a 
kultúrházba, azt az épületet pedig adjuk el. Nem értem, hogy mi értelme a két orvosi 
rendelőnek. Akármit mondtunk válaszra sem méltatták. Nem értem, hogy miért kell egy 400 
m2-es helyiséget üresen fenntartani? Azt sem értem, hogy miért kell két könyvtárat 
fenntartani? Van két kultúrházunk, két orvosi rendelőnk. Máshol egy sincs. Szúcsról át tudnak 
jönni az orvosi rendelőbe, még Bagólyukból is. Én azt mondom, hogy a buszjegyet fizessük ki 
ezeknek az embereknek. Az épületeket el tudnánk adni, vagy ki tudnánk adni. 
Tóth Andrásné polgármester: Az áthelyezéshez komoly feltételek kellenek. 
Puskás András képviselő: Akkor meg kell szüntetni. Úgy gondolom, hogy a kultúrházat is 
feleslegesen tartjuk fenn. A bányatelepi kultúrháznak is milliós a fűtése. Kellene egy cirkó, 
amit akkor fűtünk be, amikor ünnepség van. Miért nem lehet a könyvtárat felvinni az 
iskolába? De ezt sem kell megcsinálni, ha a cirkót beállítjuk. Amikor van rendezvény, akkor 
felfűtjük. Ezzel 5 millió Ft-ot meg lehetne spórolni. A könyvtárat felköltöztetjük az iskolába, 
mert ott van hely bőven. A faluban mag kell szüntetni az orvosi rendelőt. 5 millió Ft a 
kultúrház fűtése, és a szolgálati lakásban lakó 60.000 Ft-ot fizet. 
Grósz Ilona alpolgármester: 1,5 millió Ft a fűtés. 
Puskás András képviselő: Takarítani sem kell mindig ott. 
Tóth Andrásné polgármester: Vásárok is szoktak lenni a kultúrházban, akkor is kell fűteni. 
Puskás András képviselő: Nem kötelező nekik kiadni. Bejön rajta az 5 millió Ft? Egyből 
megvan 5-6-7 millió Ft. A könyvtárat bármikor feltudjuk költöztetni az iskolába a szolgálati 
lakásba. 
Tóth Andrásné polgármester: Pályáztunk a kultúrház felújítására. Az e-magyarország pont 
is ott van. Az iskolába fognak bejárni hétvégén is? 
Puskás András képviselő: Hétvégén van könyvtár? 
Tóth Andrásné polgármester: Kellene lennie. A községi könyvtári feladatok ellátása nem az 
iskola feladata. 
Barócsi-Bozsik Katalin igazgató: Ott működik a logopédia. 
Puskás András képviselő: Akkor a logopédust be kell rakni a baba-mama klubba. Van 
szabad hely az iskolában? 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Van igen. 
Tóth Andrásné polgármester: Azért vannak kötelezettségek, amiket el kell látni. 
Puskás András képviselő: Hányra jön a logopédus? Bárhol lehet neki helyet találni. 
Tóth Andrásné polgármester: A logopédusnak vannak eszközei, amiket állandóan használ. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Az iskolában ha nagyon akarjuk, akkor meg tudjuk 
oldani. A művelődési ház felújítására a pályázatot még nem nyertük meg. Itt világgazdasági 
válság van. Én meg vagyok rettenve. A múltkor volt egy jó pár javaslatunk. Most 
megszavazzuk ezeket? Arról is volt szó, hogy az önkormányzat átveszi a konyhát. Akkor 
lehetne még alakítani a költségvetésen. 
Tóth Andrásné polgármester: Attól nem lenne kevesebb a hiány, mert a gyerekek 
normatívájához hozzá kell tenni a pénzt. 
Puskás András képviselő: 560 Ft-ba kerül egy adag étel? Bármikor elviszem a polgármester 
asszonyt olyan étterembe, ahol adnak ennyiért ételt, és többféle menüből lehet választani. 
Tóth Andrásné polgármester: A gyerekektől nem lehet csak a nyersanyagnormát elkérni. 
Puskás András képviselő: Hogy kerülhet ez az adag nekünk 560 Ft-ba? A vállalkozónak 
még haszna is van rajta. Egy vállalkozásnak megéri 560 Ft-ért eladni. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Itt nagyon sok az ingyen étkező gyerek. 
Puskás András képviselő: Az előállítás 560 Ft. 
Tóth Andrásné polgármester: Nem, az önköltség ennyi. 



Puskás András képviselő: Ez valakinek megéri? 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Kaptunk árajánlatot, de az 680 Ft-ról szólt. 
Puskás András képviselő: A Merengő étterem az, ha jól emlékszem, ahonnan lehet 
szállítani. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Ez az étterem vállal gyermekétkeztetést is? 
Puskás András képviselő: Biztosan vállal. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: A gyermekétkeztetésre előírások vannak. Meg 
van szabva, hogy mennyi kalóriát kell az ételnek tartalmaznia. 
Grósz Ilona alpolgármester: A múltkor láttam egy televízió műsort. Egy vállalkozó 
felújítást vállalt egy konyhán és megkapta 15 évre az üzemeltetését. 
Surányi László képviselő: Ez hogy éri meg neki? 
Tóth Andrásné polgármester: Gondolom ott is az önkormányzat fizeti a hiányt. Ugyan úgy 
működhet, mint Egerbocsnál, hogy ott is az önkormányzat pótolt hozzá a normatívához. 
Puskás András képviselő: Nekem az 560 Ft-al van bajom. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Akkor kell egy 560 Ft-tól olcsóbb árajánlat. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Az 560 Ft a konyha összköltsége adagra vetítve. 
Puskás András képviselő: Én értem, de ezen nekünk nincs semmi hasznunk. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: 297 Ft-ból nem lehet kihozni egy adag ételt 
sem. 
Pálinkás Jánosné képviselő: Azt törvény határozza meg, hogy milyen gyermekek 
étkezhetnek ingyen? 
Tóth Andrásné polgármester: Igen. 
Pálinkás Jánosné képviselő: Akkor miért nem adnak rá fedezetet? 
Tóth Andrásné polgármester: Csak ennyi normatívát ad az étkezésre, ebből kellene kihozni. 
Ez a gondunk. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Javaslom, hogy a konyha működtetését vegye át az 
önkormányzat. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Akkor a hiánnyal ugyan ott vagyunk. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Nem, mert az önkormányzattól lehet lefaragni. 
Surányi László képviselő: Igen, itt van rá lehetőség. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Költségvetés szempontjából mindegy, hogy 
hol a konyha. 
Dorkó Ottóné képviselő: Nem mindegy, mert így nem az önkormányzatnál van a hiány. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Az önkormányzat költségvetésében benne van 
az iskola költségvetése is. Ha lehozzuk a konyhát az önkormányzathoz, akkor az iskola 
finanszírozása ennyivel csökken. A konyha most is az önkormányzatnál van. 
Surányi László képviselő: De itt találunk mást, amit csökkenthetünk. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Ettől még a hiány összege nem csökken. 
Akkor csökken, hogy ha találunk valamit, amivel le lehet faragni. 
Grósz Ilona alpolgármester: Ha lehozzuk a konyhát, akkor az milyen feladatot ró az 
önkormányzatra? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Az alapító okiratot módosítani kell. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Gazdasági szempontból nem jelent semmit. 
Tóth Andrásné polgármester: Az oktatási szakértő, Hajdúné Irénke javasolta, mert sok 
helyen így működik, hogy nem közalkalmazottak dolgoznak a konyhán. Nem értette, hogy itt 
miért közalkalmazotti státuszban dolgoznak. Ennek a megváltoztatásához viszont kellenek az 
ottani dolgozók is. Ő ezt javasolta. De ugyan így lehetne a takarítónőket is foglalkoztatni. Ez 
Szerencs városánál így van, de ott egy kht. foglalkoztatja az embereket. Régen itt a Gamesz 
működött így. A konyhán dolgozók a közalkalmazotti munkaviszonnyal most egy kicsit 
védve vannak. Az önkormányzatnál a karbantartók vannak ilyen állásban, hogy a Munka 



Törvénykönyve alá tartoznak, nem közalkalmazottak. Ha lehozzuk a konyhát, akkor a 
kifizetések itt fognak bonyolódni, a gazdaságvezető az iskolában csak a személyi dolgokat 
végezné. Az a kérdés, hogy kell-e akkor oda ilyen ember. Ezt a javaslatot ki kell dolgozni, le 
kell egyeztetni a dolgozókkal. Az is egy kérdés, hogy ha nem vállalják, akkor milyen 
megoldást tudunk találni. Össze kell hívni a dolgozókat. 
Surányi László képviselő: Ezt ki kell dolgozni, át kell nézni. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ha ide kerül a konyha az önkormányzathoz, akkor a 
dolgozók maradhatnak közalkalmazottak. 
Tóth Andrásné polgármester: Ha ide kerül a konyha, attól nem takarítuk meg semmit. Ha 
bezárjuk a kultúrházat, attól még nem csökken a hiány. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Nem akarjuk bezárni a kultúrházat. Arról volt szó, 
hogy télen zárjuk be. Minden önkormányzatnál az iskola dologi kiadásokat az önkormányzat 
fizeti, nálunk ez nincs így. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Dehogynem, ez itt is így van. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Én a hiányról beszélek. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: A 13 millió Ft-ról kell gondolkodni. Attól, 
hogy átkerül ide a konyha a hiány nem csökken. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Dehogynem. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Számomra a költségvetés három részből áll: az 
önkormányzat, a körjegyzőség és az iskola költségvetéséből. Ahhoz, hogy csökkenjen a hiány 
az önkormányzattól kell elvenni. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Akkor ez be van betonozva? 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Én nem ezt mondtam. 
Pálinkás Jánosné képviselő: Az általános iskola kiadása 13.500 eFt, a bevétele 16.438 eFt. 
A különbség 3 millió Ft. Ez hogy van megtervezve? 
Dorkó Ottóné képviselő: Ezt miért nem kaptuk mi meg? 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Az iskola költségvetését a polgármesterek 
tegnap beszélték meg. 
Pálinkás Jánosné képviselő: Én ezt azért kérdezem, mert ez plusz 3 millió Ft-ot mutat. 
Akkor hol van a hiány? 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Igen, ez alapján úgy látszik, hogy haszon van, 
de ez csak az élelmiszer költsége. Ehhez jön még egy másik táblázat, amiben benne van a 
dolgozók bére és a fenntartási költségek. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Volt egy javaslatom, még mindig nem került 
szavazásra. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Az igazgató asszony is úgy tudja, hogy a közoktatási 
intézmény átszervezését tanévben nem lehet eszközölni. 
Barócsi-Bozsik Katalin igazgató: Naptári évben lehet szavazni, de átszervezni csak tanév 
elejétől lehet. Átszervezni tanév közben nem lehet. 
Tóth Andrásné polgármester: Először át kell nézni, hogy ez az átszervezés mivel jár. 
Gál István képviselő: Ezt valóban át kell nézni. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Ha most döntenek ebben a kérdésben, akkor ez 4 
hónapot fog érinteni, szeptember 1-jétől. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Lehet, hogy én nem tudom megmagyarázni. Át 
lehet tenni a konyhát az önkormányzathoz, de attól a hiány nem fog csökkenni. 
Pálinkás Jánosné képviselő: A konyha hiánya nem fog csökkenni? 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Nem, az önkormányzaté. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Nem lehet a pénzeket átcsoportosítani? 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Az nem segít a 13 millió Ft hiányon. 



Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Az önkormányzat költségvetéséhez milyen címen 
kerül át a konyha? 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: A költségvetésbe 166 millió Ft van betervezve 
finanszírozásként. Ebből 28 millió Ft a körjegyzőség, a többi az iskola. Az iskolának csak 
onnan van pénze, amit az önkormányzattól kap. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A 13 millió Ft hiány az iskolánál van. Ezt a 
polgármester mindenhol lobogtatja, minden fórumon ezt beszéli. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Igen, ott a hiány, de ezt senki nem kérdezte. A 
képviselő-testület kérdezte, hogy hol a hiány. Ott van az iskolánál. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ezt miből fizetjük ki? 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Ez a kérdés. 
Dorkó Ottóné képviselő: Át kell tenni a konyhát az önkormányzathoz. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Ezt a hiányt csak akkor lehet lefaragni, hogy ha 
mélyen belenyúlnak a költségvetésbe. Az 560 Ft-os étkezési díj ugyan úgy megmarad. 
Spórolni csak akkor lehet, hogy ha gazdasági társaságba szervezik ki a konyhát. 
Tóth Andrásné polgármester: Az önkormányzatnál minden dolgozó be van jelentve, itt nem 
feketén dolgoznak az emberek. 
Puskás András képviselő: Nem erről van szó. Itt nem szavazunk meg semmit. 
Barócsi-Bozsik Katalin igazgató: A képviselő úrtól kérdezném, hogy egy nap 560 Ft-ból 
napi háromszori étkezést ki lehet hozni? 
Puskás András képviselő: Én csak ebédre gondoltam. 
Barócsi-Bozsik Katalin igazgató: Én két hónapja csak a számok világában élek, és szeretnék 
már az intézménnyel is dolgozni. Szeretnék a tanügyigazgatási dokumentumokkal is 
foglalkozni. 
Puskás András képviselő: Ha ön foglalkozik a számokkal, akkor a gazdasági igazgató minek 
van alkalmazva? 
Barócsi-Bozsik Katalin igazgató: Nyilván egy személyben felelős vagyok az iskoláért. 
Ahhoz, hogy a felelősséget tudjam vállalni, ahhoz bele kell látnom a dolgokba. Bármit csinál 
a gazdasági vezető, abba nekem is bele kell látnom. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: A Polgármesteri Hivatal költségvetéséből lehet 
lefaragni. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Akkor azt át lehet csoportosítani? 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Igen. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ez a múltkor is el lett mondva. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: A faluban a rendelő fenntartás 300.000 Ft. 
Dorkó Ottóné képviselő: Ebben benne van a főállású takarítónő is? 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Nem, ő a művelődési háznál szerepel. A 
rendelőben is takarít, de a művelődési háznál van szakfeladaton. Az ő éves bére 700.000 Ft. 
Dorkó Ottóné képviselő: Járulékokkal együtt? 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Úgy 900.000 Ft. Volt még javaslat a 
képviselő-testület részéről. A művelődési házban a fűtés 1,5 millió Ft egy évben. Fűteni kell, 
nem tudom, hogy ott mit lehetne megtakarítani. 
Gál István képviselő: A művelődési házban van lakó a szolgálati lakásban, ott működik a 
könyvtár, a nyugdíjas klub. 
Surányi László képviselő: Azért kell átcsoportosítani a pénzt. 
Gál István képviselő: Nem lehet megszólalni az ülésen? A fűtést kell megoldani, hogy ne 
kerüljön sokba. Árusításból is bejön egy kis pénz. A kiadást csökkentjük, abból nem lehet 
bevétel. Ezt már beszéltük többen is, hogy ennyit nem szabad kifizetni fűtésre. 
Tóth Andrásné polgármester: A termosztát felszerelésével egy millió Ft-al tudtuk 
csökkenteni a költségeket. 



Puskás András képviselő: A nyugdíjas klubbot felvisszük az iskolába. 
Tóth Andrásné polgármester: Az iskolába? 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Vagy a bányász szakszervezet irodájába. 
Tóth Andrásné polgármester: Az az épület nem az önkormányzaté, az a Bányász Dolgozók 
Szövetségének a tulajdonában van. 
Surányi László képviselő: Ingyen odaadjuk nekik, és még be sem engednek minket. 
Tóth Andrásné polgármester: A polgárőrség tagjai között van egy-két olyan személy, akik 
miatt a vezetőnek és a rendesebb tagoknak kell tartani a hátukat. 
Puskás András képviselő: Elfagyott ott a víz, ez nem a mi hibánk. A költségvetés hiányát 
úgy lehet csökkenteni, hogy ha megszüntetünk dolgokat. A lakót a nagyházba kell költöztetni, 
a könyvtárat az iskolába, a nyugdíjas klubot az ifi házba. Van épületünk annyi, mint a tenger. 
Én a költségvetést nem szavazom meg. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Amikor a polgármester asszonyt támogatók 
kevesebben vannak, mint mi, akkor nem teszi fel szavazásra a kérdést. 
Puskás András képviselő: A nyugdíjasok egy héten hányszor találkoznak? 
Tóth Andrásné polgármester: Hetente egyszer biztos. 
Puskás András képviselő: Akármit mondok semmit sem szavaznak meg. Megértem Ficzere 
Gábor képviselő urat is. A buszjegyet is ki lehet fizetni a faluban lakóknak. Akkor szóljanak 
nekem, hogy ha valamilyen elfogadható javaslat lesz a költségvetéssel kapcsolatban. 
 
Argyelánné Józsa Györgyi, Dorkó Ottóné, Surányi László, Pálinkás Jánosné, Puskás 
András képviselők távoznak. 
 
Tóth Andrásné polgármester: Mivel a képviselő-testület létszáma 4 főre csökkent és a 
képviselő-testületi ülés határozatképtelen, ezért az ülést berekesztem. 
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