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Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 16-án 1500 

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

Grósz Ilona alpolgármester  
 Ficzere Gábor képviselő 
 Gál István képviselő 
 Liktorné Vargyas Marianna képviselő 
                                    Puskás András képviselő 
 
Távol vannak:           Argyelánné Józsa Györgyi képviselő 

Dorkó Ottóné képviselő 
 Pálinkás Jánosné képviselő 
 Surányi László képviselő 

 
Jelen vannak tanácskozási joggal: Barcsainé Dr. Érsek Rita körjegyző 
                        Barócsi-Bozsik Katalin iskolaigazgató 
                                                           Ferencz Péter Bélapátfalva polgármestere 
                                                           Egyed Zsigmond Szúcs polgármestere 
                                                           Dorkó Csaba Hevesaranyos polgármestere 
 
Jegyzőkönyvvezető: Hajdu Erika igazgatási előadó 
 
Tóth Andrásné polgármester: Köszönti a meghívott polgármester urakat, a képviselő-
testületet, a tanácskozási joggal meghívott Barócsi-Bozsik Katalint a mikrotérségi általános 
iskola igazgatóját és Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző asszonyt. Megállapítja, hogy a 
megválasztott 10 képviselőből 6 jelen van, így a képviselő-testületi ülés határozatképes, bár 
Puskás András képviselő nem írta alá a jelenléti ívet és nem a tanácskozási asztalnál foglalt 
helyet, hanem a lakosság számára fenntartott helyen. 
Puskás András képviselő: Csak érdeklődőként van jelen.  
Ferencz Péter polgármester: Március 15-ig kell a költségvetést elfogadni, mert a MÁK 
leállítja a finanszírozást. Ez a kistérség 13 települését érinti, mert közös feladatok vannak. Az 
országos helyzet sem rózsás, épp ezért kellene helyben példát mutatni. A problémát helyben 
kell megoldani, mert más nem fogja megoldani. 
Egyed Zsigmond polgármester: Ma kellene elfogadni a költségvetést, ha a képviselő-testület 
nem működik, a költségvetés elfogadása után oszlassa fel magát. 
Dorkó Csaba polgármester: A képviselőknek egyezségre kell jutniuk, mert a költségvetést 
el kell fogadni. 
Ferencz Péter polgármester: Hajlandó egyeztetést folytatni a képviselőkkel, akár a 
polgármester asszony jelenlétében, akár távollétében. Kérdezi Puskás András képviselő urat, 
hogy mit kell a költségvetésen javítani. 
Puskás András képviselő: A polgármester asszony az ötleteket nem teszi fel szavazásra, nem 
lehet vele dolgozni. Megszavazza a költségvetést, ha a polgármester lemond, vagy a 
képviselő-testület feloszlatja magát. A polgármester uszítja a lakosságot a másik 5 képviselő 
ellen. 7 év alatt tönkre ment a falu. 
Ferencz Péter polgármester: A polgármester vigye végig a programját, ha nem tudja, akkor 
a képviselő-testület oszlassa fel magát. 



Tóth Andrásné polgármester: Az SZMSZ-ben van benne, hogy mit lehet szavazásra 
feltenni. A napirend keretében vita, majd összefoglalás van és utána szavazás. Ha nem lesz a 
költségvetés elfogadva, a MÁK leállítja a finanszírozást, sok minden nem valósulhat meg. 
Pályázatok, közmunka, társulások, orvos stb. Felkéri Ferencz Péter polgármester urat, hogy az 
egyeztetésben segítsen.  
Ficzere Gábor képviselő: Tavaly ugyanez volt, mert a Közigazgatási Hivatalból voltak itt, 
úgy lett elfogadva a költségvetés. A kezdő képviselőknek először tapasztalatokat kellene 
szerezni, utána tenni javaslatokat a képviselő-testületnek. 
Tóth Andrásné polgármester: A legutóbbi választás egyeseknek nem úgy sikerült, ahogy 
eltervezték, ebből lett a baj. A költségvetés elfogadása után lehet vitatkozni. Az képviselő-
testületi ülést berekeszti.   
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
Tóth Andrásné Barcsainé dr. Érsek Rita 
polgármester körjegyző 
 
 
 
 
 

Hajdu Erika 
jegyzőkönyvvezető 

 


