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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 23-án 1700 

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 
                                                           Martonné Sinkó Judit gazdálkodó 
 
Jegyzőkönyvvezető: Hajdu Erika igazgatási előadó 
 
Tóth Andrásné polgármester: Köszöntöm a képviselő-testületet, a tanácskozási joggal 
meghívott Barócsi-Bozsik Katalint a Mikrotérségi Általános Iskola igazgatóját és Barcsainé 
dr. Érsek Rita körjegyző asszonyt, az országgyűlési képviselőnk munkatársát Takács Attilát, a 
lakosság részéről megjelent érdeklődőket és az önkormányzat dolgozóit. Megállapítom, hogy 
a megválasztott 10 képviselőből 6 jelen van, így a képviselő-testületi ülés határozatképes. 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Gál István és Liktorné Vargyas Marianna képviselőket javaslom 
megválasztani. Van a képviselőknek más javaslata a jegyzőkönyv hitelesítő személyére? Aki 
egyetért azzal, hogy Gál István és Liktorné Vargyas Marianna képviselők legyenek a 
jegyzőkönyv hitelesítők kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadja 
jegyzőkönyv hitelesítőnek Gál István és Liktorné Vargyas Marianna képviselőket. 
 
Tóth Andrásné polgármester: A meghívóban kiküldött napirendi pontokat tárgyalja a 
képviselő-testület. Van más javaslat a napirendi pontokra? Aki egyetért a napirendi pontokkal 
kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadja a 
napirendi pontokat. 
 

1. Napirendi pont:  
 
Tóth Andrásné polgármester: Egercsehi Község Önkormányzatának 2009. évi 
költségvetésének megtárgyalásához már ötödik alkalommal ül össze a képviselő-testület. 
Szeretném, hogy ha a költségvetés tárgyalását a képviselő-testület felelősséggel tenné. A 



Magyar Államkincstár részéről Zay Ferenc igazgató úr is megküldte az önkormányzat részére 
azt a tájékoztatást, ami arról szól, hogy milyen felelősséggel jár az, hogy ha nincs elfogadott 
költségvetésünk. Összességében, hogy ha nincs költségvetés, akkor a nettó finanszírozást 
ebben a hónapban még küldi az államkincstár, azonban a jövő havi folyósításnak – a 
jogszabály alapján – a felfüggesztését kérik. Mivel egy mikrotérség működik nálunk, ezért ez 
a többi települést is érinti. Valamint az is kérdéssé válik, hogy a már benyújtott pályázatokat 
megtudjuk-e fogni, és az idei évi kiírásokra pályázni tudunk-e. Ezen szempontok figyelembe 
vételével a költségvetést a képviselő-testületnek megtárgyalásra javaslom. 
Gál István képviselő: Én már a legutóbbi képviselő-testületi ülésen is mondtam, most is 
mondom, hogy a 2009. évi költségvetést még nem tárgyaltuk. Az első alkalommal 
végignéztük, aztán a következő képviselő-testületi ülésen már nem volt róla szó. Javaslom, 
hogy ha már itt vagyunk határozatképes létszámban, akkor ismét nézzük át a költségvetést. 
Sajnálom azt, hogy nem jöttek el a képviselők, pedig őket azért választották meg, hogy a 
lakosságot képviseljék. Nem tudom, hogy miért nem lehet ezt a költségvetést elfogadni. 
Javaslom, hogy nézzük át, hogy mi az a rossz a költségvetésben, ami miatt nem lehet 
elfogadni. Itt vagyunk hatan, most elmondjuk a véleményünket. Úgy gondolom, hogy ez az 
utolsó alkalom, hogy elfogadjuk a költségvetést. Gondolom, hogy mindenkinél itt van az 
anyag. Találjuk meg benne a hibát. Itt van a közcélú munka, ahol 60 főt fogunk 
foglalkoztatni. Ebben mi a hiba? 
Tóth Andrásné polgármester: Kiküldtük a közfoglalkoztatási tervet, amit a Munkaügyi 
Központba is be kellett küldeni, mert különben nem lehetne közmunkásokat foglalkoztatni. Ez 
az alapja az egész programnak. Egy tervet kellett készíteni, amiben kor és nem szerint vannak 
felsorolva az emberek. Ez most egy szigorítás. A közfoglalkoztatás előtt 10 nappal be kell 
jelenteni a Munkaügyi Központba azokat az embereket, akiket fel szeretnénk venni. Ezeknek 
az embereknek foglalkozás egészségügyi vizsgálatra is kell mennie, és az alapján lehet 
bizonyos munkákra felvenni. 
 
Pálinkás Jánosné képviselő megérkezik. 
 
Tóth Andrásné polgármester: A közcélú foglalkoztatáshoz ezt kell tudni. Nekünk ebbe a 
programba 80 fő van beírva, de majd 60 főt kell foglalkoztatni. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: A 60 fő mennyire ideális, konkrét létszám? 
Tóth Andrásné polgármester: Ez a valós létszám. 90 fő rendszeres szociális segélyben 
részesülő személy van az önkormányzatnál, ennyit tudnánk foglalkoztatni. Azonban van kb. 
12 fő, akit nem lehet behívni különböző okoknál fogva. 
Puskás András képviselő: A 4,5 hónapot szét lehet osztani egész évre? 
Tóth Andrásné polgármester: Igen. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ki fogja irányítani őket, mert sokan vannak? 
Tóth Andrásné polgármester: A közmunkások vezetőjére lehet pályázni. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Egy ilyen embert mindenféleképpen kell 
foglalkoztatni 4 órában. 
Puskás András képviselő: Nekünk lenne a személyére javaslatunk is. Mi Gál Istvánt 
szeretnénk. Itt a 10 embert sem lehetet megszervezni. A 60 emberre pláne kell egy vezető. 
Lehet, hogy ő alá is kell majd egy ember. Gál István ismeri a települést. A faluban pedig 
lehetne Ficzere Gábor a vezető. De kell egy plusz ember, aki felügyeli ezt. Mi ezt, 4-5 
képviselő megbeszéltük. De ehhez azt is kell tudni, hogy Gál István képviselőt ezzel milyen 
hátrány éri, mert ő nyugdíjas. 
Gál István képviselő: Örülök, hogy rám gondoltak. Ez a dolog függ a költségvetéstől is. Én 
ezt szóban elvállalom. A képviselő-testület és a polgármester asszony végigjárjuk a települést, 
és fontossági sorrendben beosztjuk a munkákat. Ha nem származik belőle hátrányom, akkor 



elvállalom a feladatot. Összhangban a képviselő-testülettel, a javaslatokat elfogadva 
elvállalom, de csak akkor, hogy ha össze tudunk dolgozni. 
Tóth Andrásné polgármester: A közmunkások 6 órában lesznek foglalkoztatva, ez az 
engedélyezett munkaidő. Munkavezető mindenféleképpen kell. A Munkaügyi Központ által 
támogatott álláskeresők között is van olyan személy, aki alkalmas a feladatra. Így akkor két 
segítője lenne a vezetőnek, mert kell olyan ember, aki kezeli ezeket a személyeket. A 
közmunkával kapcsolatos jogszabályokat be kell tartani, mert minket is ellenőriznek. Figyelni 
kell arra is, hogy az önkormányzatot ne érje hátrány. 
Pálinkás Jánosné képviselő: A költségvetés 3. mellékletében a központi költségvetés 
melletti kérdőjel mit jelent? Mennyi lesz az, amit központilag finanszíroznak? 
Tóth Andrásné polgármester: Azért van ott a kérdőjel, mert az összeget még nem tudjuk. 95 
%-ban finanszírozott az a személy, akit munkavégzésre foglalkoztatunk. 20 %-ot nekünk kell 
amellé a személy mellé tenni, aki rendelkezésre állási támogatásban részesül. Tehát a pontos 
összeget még nem tudjuk, mert ez attól függ, hogy kit veszünk fel. Ez a dolog még nincs 
kiforrva, majd akkor lesznek konkrétumok, hogy ha beindulnak a brigádok. 
Pálinkás Jánosné képviselő: Erre akkor milyen összeget tervezzünk? 
Tóth Andrásné polgármester: Ezt nem tudjuk. Nem tudjuk a személyeket sem. Van olyan, 
aki korábban segélyben részesült, annak most családtámogatást kell majd fizetni. Itt egy előző 
évekhez viszonyított összeggel tudunk tervezni. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Itt a bevételi és a kiadási oldal is változni fog, 
ahhoz képest, hogy az államtól mennyi pénzt fogunk kapni. 
Bóta Ilona szociális előadó: Én ehhez annyit fűznék hozzá, hogy minden év február 15-ig 
kell elkészíteni a foglalkoztatási tervet. Idén ez a határidő április 15. Arról tájékoztattak 
minket, hogy merjünk bátran tervezni, de nagy valószínűséggel 60 főt tudunk alkalmazni. 
Puskás András képviselő: Akkor most szavazunk erről a kérdésről? 
Tóth Andrásné polgármester: Konkrét javaslatot kérek a képviselő-testülettől. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Javaslom, hogy a költségvetésbe tervezzünk be egy 
munkavezetőt. 
Tóth Andrásné polgármester: Akkor ezt az önkormányzat fogja fizetni? 
Puskás András képviselő: Igen. 
Pálinkás Jánosné képviselő: E közül a 60 ember közül nem lenne valaki alkalmas? 
Puskás András képviselő: Mutassa meg a képviselő asszony, hogy ki az a személy, aki 
alkalmas erre. Egyébként biztos kell majd közülük is egy ember. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Nem tudjuk még, lehet, hogy lesz közöttük 
alkalmas. 
Tóth Andrásné polgármester: Rendben. Hány órában, és mennyi időre foglalkoztatjuk ezt a 
személyt? 
Puskás András képviselő: Erre még vissza kell térni. Nekünk a javaslatunk Gál István. 
Gál István képviselő: Javaslom, hogy legyen egy munkavezető betervezve, a személyéről 
pedig majd később döntünk. 
Tóth Andrásné polgármester: Akkor december 31-ig tervezzük. 8 órás vagy 6 órás 
foglalkoztatott legyen? Mennyi legyen a bére? 
Grósz Ilona alpolgármester: Ezt akkor is megtudjuk tárgyalni, hogy ha van egy elfogadott 
költségvetés. Most nem néztük meg, hogy Gál Istvánnak mennyi lenne a költsége. 
Tóth Andrásné polgármester: Akkor most egy elvi határozatot hozunk, hogy felveszünk 
egy munkaerőt a közcélú munkások vezetésére, amit majd utólag fogunk egyeztetni. Aki 
egyetért ezzel a javaslattal kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 



 
 

Egercsehi Önkormányzat 16/2009. (III. 23.) határozata 
Munkavezető alkalmazása 
 
Egercsehi Önkormányzat egyetért azzal, hogy a közmunkások foglalkoztatásához 
egy fő munkavezetőt alkalmaz. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Tóth Andrásné polgármester: A következő költségvetési tétel a közutak, közterek 
fenntartása. Ez az összeg pályázati lehetőségektől fog függeni. Április 30-án írják ki a 
területfejlesztésnél a pályázatokat, amiben az önkormányzati utakra lehet majd pályázni. Itt a 
pályázati önrészt szoktuk tervezni. Illetve ha nem jön össze a pályázat, akkor a 
helyreállításokra szánt összeget. 
Puskás András képviselő: Ezt a 980.000 Ft-ot mire költjük? Csak önrészre? 
Tóth Andrásné polgármester: Nem. Ha nyerünk a pályázaton akkor önrészre, ha nem 
nyerünk, akkor felújításra. 
Puskás András képviselő: Mikor lesznek ezek a pályázatok? 
Pálinkás Jánosné képviselő: Most mondta a polgármester asszony, hogy április 30-án írják 
ki a pályázatokat. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Az ősszel lesz belőle a leghamarabb valami. 
Tóth Andrásné polgármester: Ha nem nyerünk a pályázaton, és lesz annyi munkás, akkor 
anyagot vásárolunk, és megcsináljuk. 
Gál István képviselő: Tehát arra van lehetőség, hogy csináljunk egy 50 méteres 
járdaszakaszt. Ezt meg lehet csinálni, és utat is lehet kátyúzni. 
Tóth Andrásné polgármester: Azt azért elmondanám a járdaépítéssel kapcsolatban, hogy a 
25-ös főút mellett található járdaszakasz felújításához engedély kell, útlezárást is kell kérni, 
stb. De ennek pontosan utána kell járni. 
Puskás András képviselő: Ezt a hivatal el tudja intézni. 
Tóth Andrásné polgármester: A települési hulladékkezelésnél szerepel a szemétszállítás. 
Ezt nem tudjuk, hogy mennyibe fog kerülni. Október 30-án a szeméttelepet bezárták. Mi 
ugyan nyitva tartjuk, hogy tudják hová vinni a szemetet. A környéken a pétervásárai 
szemétlerakót is bezárták. Egerbe tudjuk majd mi is szállítani a szemetet. Ma már próbáltam a 
PEVIK-kel beszélni. 
Gál István képviselő: A szemétszállítással kapcsolatban hallottam, hogy a PEVIK Kft. 
megszűnik. Nekünk pedig vele van szerződésünk. Ez elég komoly problémát okoz majd 
nekünk. 
Tóth Andrásné polgármester: Én is érdeklődtem már ez ügyben, de nem tudtam a PEVIK 
Kft. vezetőjével beszélni. A Heves Megyei Hulladékgazdálkodási Társulás egy közbeszerzési 
eljárást fog lefolytatni a szemétszállítást végző cég megbízására. A PEVIK Kft. ezzel 
kapcsolatban mondta, hogy ő a szemétszállításban 2009. június 30-ig kompetens, mert Egerbe 
nem biztos, hogy ő fogja szállítani a szemetet. Jelenleg itt állunk két tűz között. Bízunk benne, 
hogy nem bukunk meg. Nem tudom, hogy június 30. után mi lesz majd. 
Pálinkás Jánosné képviselő: Szó volt róla, hogy Pétervásárára tudjuk majd vinni a szemetet. 
Tóth Andrásné polgármester: Pétervására is benne van a 47 Heves megyei rekultiválandó 
szeméttelep között. Jelenleg Egerben van lerakó. Ősztől tudják majd Hejőpapiba vinni a 
szemetet. 



Gál István képviselő: Ebben biztos, hogy lesz változás. A költségvetésben van tervezve 
felülvizsgálat és túratás, ami nem kell majd, de a szemétdíj változni fog. Az a kérdés, hogy 
hová és mennyiért fogják elvinni a szemetet. 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, és az is kérdés, hogy a település környékén az emberek 
hová fogják a szemetüket leszórni. 
Gál István képviselő: Igen. Szóval ez elfogadható a költségvetésben, mert vannak benne 
olyan költségek, amik nem lesznek, de lesznek benne plusz költségek. 
Puskás András képviselő: A központon és a faluban kell egy hulladékgyűjtő szigetet 
kialakítani. Elszalasztottuk a lomtalanítást. Ezek szervezési problémák. Egy évünk volt rá, 
hogy lomtalanítsunk. Sajnos nem hagyta ezt a polgármester asszony megszavaztatni. Egy évig 
könyörögtem érte. 
Tóth Andrásné polgármester: Arról volt szó, hogy beszéljük meg az időpontot, hogy mikor 
legyen. 
Puskás András képviselő: Én mondjam meg az időpontot? 
Gál István képviselő: Most is meg lehet még tervezni, hazardírozunk egy kicsit. 
Puskás András képviselő: Egy év alatt nem lehetett egy ilyen apróságot megszervezni. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Hétvégéig meg lehet még szervezni. Hány nap kell 
rá? Egy nap elég? 
Tóth Andrásné polgármester: Egy szállító járművet is kell keresni. 
Puskás András képviselő: Jármű volt, teherautó. Legalább 3 nap kellene rá. Falu, alsótelep, 
felső és újtelep. Ezt tavaly is így beszéltük meg. Legalább most dobják ki a szemetet. 
Gál István képviselő: Meg kell beszélni az időpontot. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Legyen csütörtök, péntek, szombat. 
Puskás András képviselő: Teljesen mindegy, hogy melyik nap. A lakosságot értesíteni kell. 
Tóth Andrásné polgármester: Április 1-től nincsenek közmunkások. 
Puskás András képviselő: Ki kell írni az időpontot, és szórólapokat is kell csinálni. 
Tóth Andrásné polgármester: Gépjármű honnan lesz? 
Puskás András képviselő: Lehet szólni Dorony Lászlónak, de Telek Lajosnak van 
konténeres kocsija. Egyszerűen meg lehet oldani. A szállításért kell csak fizetni. Vagy az is 
egy megoldás, hogy a faluban lerakunk 4 konténert és nem kell házról házra járni. 
Grósz Ilona alpolgármester: Ha konténert le lehet rakni, akkor nem kell hozzá közmunkás. 
Puskás András képviselő: Igen, de ezt tudatni kell az emberekkel. Egy konténer 6 m3-es. 
Tóth Andrásné polgármester: Akkor legyen lomtalanítás, legyen konténer. A 
megszervezése holnaptól indul. 
Puskás András képviselő: Ha nem lesz konténer, akkor lesz teherautó. 
Tóth Andrásné polgármester: A települési hulladékkezelést ezzel a javaslattal javaslom 
elfogadásra. 
Pálinkás Jánosné képviselő: Milyen határidővel lesz ez megszervezve? 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Hétvége legyen azért benne. 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, az időpont eldöntésében majd kérek segítséget. 
Ficzere Gábor képviselő: A faluban én ezt megszervezem. 
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a lomtalanítást megszervezzük 
kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 

 
 
 



 
 
 
Egercsehi Önkormányzat 17/2009. (III. 23.) határozata 
Lomtalanítás 
 
Egercsehi Önkormányzat egyetért azzal, hogy a lakosság részére, előre 
meghirdetett, több napos, tavaszi lomtalanítást szervez, április hónapban. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Tóth Andrásné polgármester: Az állategészségügy a költségvetésben az állatorvos díját 
tartalmazza. A szilvásváradi állatorvos jár már hozzánk, a költségek ezért emelkedtek. A 
települési ivóvízellátásnál az önkormányzat egy bérleti díjat kér a Heves Megyei Vízműtől, ők 
pedig ennyi pénzért tartják karban a hálózatot. Ez egy pénzmozgás. 
Gál István képviselő: Most, hogy vannak itt lakosok is jó elmondani, hogy 200.000 Ft+ÁFA 
összeget fizetünk a közkutakért évente. Ez az összeg azért elég sok. 
Tóth Andrásné polgármester: A sport részére 1,5 millió Ft támogatás kerül átadásra. Erre 
azért van szükség, hogy működni tudjon az egyesület. Ha nincs költségvetés, akkor a sportnak 
sem lesz finanszírozás. 
Pálinkás Jánosné képviselő: Bevétel nincs a sportnál? 
Tóth Andrásné polgármester: A bérlet és jegyeladásokból van bevétel, de ez a 
sportegyesület bevétele. A kiadás is itt jelentkezik. A sportöltöző felújítására van kiírva egy 
pályázati lehetőség. Ebben is gondolkodni kellene, hogy ezzel esetleg fel lehetne újítani. A 
Nemzeti Civil Alaphoz is be lett adva működésre egy pályázat. 
Puskás András képviselő: A mostani sportöltözőt el lehetne adni, vagy bérbe lehetne adni. 
Ezt nem lehetne megoldani. Mert akkor a jelenlegi öltöző nem lenne már öltöző. 
Tóth Andrásné polgármester: Erre akkor kerül majd sor, hogy ha eldől a pályázat. 
Gál István képviselő: Az természetes, hogy ha meglesz az új sportöltöző, akkor az épülettel 
kell valamit kezdeni. Hasznosítani kell majd valamilyen formában. 
Puskás András képviselő: Minden épületet hasznosítani kellene. 
Tóth Andrásné polgármester: Folytassuk a költségvetést, az egyéb községgazdálkodás a 
következő pont. Itt 3 fő van tervezve, akik közül egy fő GYES-en van. Ez a létszám, amely 
szükséges a település működéséhez. 
Puskás András képviselő: Annak az embernek a bére, aki GYES-en van az lejön belőle. 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, mert azt a bért nem használjuk. 
Pálinkás Jánosné képviselő: Kinek kell kazánfűtői tanfolyamot elvégeznie? 
Tóth Andrásné polgármester: Rácz Andynek. 
Puskás András képviselő: Ez tavaly is szerepelt a költségvetésben. 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, és azért szerepel az idén is, mert tavaly nem indult 
tanfolyam. 14 fő alatt nem indítanak tanfolyamot. Következő a temetőfenntartás. 
Pálinkás Jánosné képviselő: A megnyert pályázatnak mennyi az összege? 
Tóth Andrásné polgármester: 6.200.000 Ft. 
Pálinkás Jánosné képviselő: A költségvetésben csak 4.384 eFt szerepel. 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, mert ennyit nyertünk a pályázaton, a többi az önerő. 
Puskás András képviselő: Számomra hihetetlen, hogy ennyi pénzt tudunk a ravatalozó 
felújítására költeni. Ebből a pénzből kettőt is lehetne építeni. Ez elég szép pénz. Ez is nagyon 
furcsa. Meg sem kérdeztünk Egercsehiben egy építési vállalkozót, hogy nem szeretnék-e 
megcsinálni. Meg sem lett pályáztatva. 



Pálinkás Jánosné képviselő: Elmondta a polgármester asszony, hogy azzal kell a munkákat 
elvégeztetni, aki a pályázathoz adta az árajánlatot. 
Tóth Andrásné polgármester: Az idei pályázatok most indulnak, mindenkit szeretettel 
várunk. 
Puskás András képviselő: Akárkit megkérdezünk, mindenki szívesen megcsinálja az 
árajánlatot, hogy ő kapja a munkát. 
Pálinkás Jánosné képviselő: Biztos készült a ravatalozó felújításáról terv, meg kell nézni, 
hogy mit tartalmaz, és az reális-e a költségvetéssel. 
Puskás András képviselő: Azt is megszavaztuk, hogy 1-2 képviselő megnézi a 
munkálatokat. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Igen, Surányi László képviselő úr az egyik. 
Ficzere Gábor képviselő: Igen, így volt. Én állandóan ott vagyok. 
Tóth Andrásné polgármester: Én is ki szoktam járni. Aki ráér, és szívesen csinálja, az 
vállaljon ilyen feladatot. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Surányi László képviselő úr akart menni. 
Ficzere Gábor képviselő: Ebben a költségvetésben a munkadíj és az ÁFA óriási magas. 
Annyit akasztanak rajta, amennyit akarnak. 
Puskás András képviselő: Azért kellett volna helyieknek megcsinálni. Nem értem. Ez egy 
20 m2-es épület. 
Ficzere Gábor képviselő: Azért nem 20 m2-es. Hangsúlyozom, a költséget én is sokallom, de 
a munkadíj ilyen sok. Itt nem feketén dolgoznak az emberek, utánuk adót kell fizetni a 
vállalkozónak. Én nem bánom, mert most már rendesen fel lesz újítva az épület, és dísze lesz 
a temetőnek. 
Tóth Andrásné polgármester: A következő a költségvetésben a saját, bérelt ingatlanok 
kezelése. Ez az épületek kezelése. 
Puskás András képviselő: A nagyházi lakások után feleslegesen fizetjük a közös költséget. 
Tóth Andrásné polgármester: Meg kell hirdetni, ki kell adni. 
Pálinkás Jánosné képviselő: Nincs beadva rá kérelem? 
Tóth Andrásné polgármester: Arról volt szó, hogy várunk az orvosra. Most már eldőlt, 
hogy az orvosnak nem kell. 
Puskás András képviselő: Beadási sorrend szerint kell odaadni a lakásokat. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Nem, rászorultság alapján kell eldönteni, hogy ki 
kapja meg. 
Gál István képviselő: Van olyan is, aki már rég beadta. Az milyen dolog, hogy most ő kapja 
meg. Meg kell pályáztatni ezeket a lakásokat. Biztos lesz rá jelentkező. Nagy feladat lesz azt 
eldönteni, hogy ki kapja meg. 
Ficzere Gábor képviselő: Ezek a lakások azért lettek eddig tartva, mert vártuk a fogorvost, 
rendőrt, háziorvost. Nem azért nem lett kiadva, mert nem akartuk. Erre vártunk, hogy most 
már biztos, hogy nem kell a rendőrnek és a háziorvosnak. Fogorvosunk szerintem úgysem 
lesz. Most már ki lehet adni. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Milyen formában lesz ez meghirdetve? 
Tóth Andrásné polgármester: A kábel tv-hez is be lehet adni a hirdetést, azonkívül 
plakátokkal és szórólapokkal. 
Ficzere Gábor képviselő: 10-en vagyunk képviselők, mindenki tudja ezt mondani. Aki 
akarja tudja, hogy kell tájékoztatni a lakosságot. A faluban is megkérdezték már. 
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért az önkormányzati lakások meghirdetésével 
bérbeadás céljából kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 



 
 
Egercsehi Önkormányzat 18/2009. (III. 23.) határozata 
Üres önkormányzati lakások meghirdetése bérbeadás céljából 
 
Egercsehi Önkormányzat egyetért azzal, hogy az üres önkormányzati bérlakásokat 
bérbeadás céljából meghirdesse. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Tóth Andrásné polgármester: Ha minden jól megy, akkor június 1-től dr. Lukács Attila jön 
rendelni. Addigra lesznek kész a papírok, valamint a doktor úrnak még vizsgát kell tennie. 
Tehát június 1-el be lesz töltve a háziorvosi állás. 
Pálinkás Jánosné képviselő: Varga doktor addig marad itt Egercsehiben? 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, és utána is marad a doktor úr mellett, mint mentor. Egy 
héten 4 napot fog dolgozni a doktor úr, és 1 nap lesz majd helyettesítés. 
Gál István képviselő: Ez Bekölcén is így működik. 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, Mikófalván is ez a rendszer működik. Így a háziorvosi 
szakvizsgával nem rendelkező orvosok tudnak dolgozni. Ha a doktor úr leteszi a háziorvosi 
szakvizsgát, akkor sem kötelező szerződést kötni vele, ha nem vagyunk megelégedve. Ebből a 
szempontból egy kicsit védve vagyunk, mert akkor még mindig választhatunk más orvost. 6 
év ez az idő, és utána el lehet köszönni tőle. 
Pálinkás Jánosné képviselő: Amíg elvégzi a háziorvosi vizsgát, addig ez nem jelent nekünk 
plusz költséget? 
Tóth Andrásné polgármester: Mindenképpen egy fix költséget fog jelenteni, amiből fizetni 
kell az ápolónőt, a rendelő fenntartását. A doktor úr közalkalmazott lesz majd, az alapellátás 
fogja alkalmazni. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Az ügyeleti ellátással mi a helyzet? 
Tóth Andrásné polgármester: Az ügyeleti ellátás is az alapellátáson keresztül megy, de azt 
Bélapátfalva fizeti, mert nála van az ellátás. 
Gál István képviselő: A helyettesítő orvos díja is tervezve van a költségvetésben. Ez idén 
már nem lesz ennyi. 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, most 500.000 Ft-ot fizetünk neki havonta. Ennyit kért a 
doktor úr a helyettesítésért. 
Gál István képviselő: Akkor ez már csak júniusig lesz. 
Tóth Andrásné polgármester: Igen. Ez most december 31-ig van tervezve. De ettől 
függetlenül lesz kiadás a szakfeladaton. A háziorvosi ellátás Szúcs községgel közösen lesz, ha 
nem fedezi az egészségbiztosító által átadott összeg az ellátást, akkor kell az 
önkormányzatoknak mellé tenni a pénzt. 
Gál István képviselő: A telefondíj is fel van osztva? 
Tóth Andrásné polgármester: Most már a telefondíj sem lesz ennyi, mert a Rubicom 
szolgáltatására állunk át, akik 30 %-os kedvezményt adnak. A múlt képviselő-testületi ülésen 
szavaztunk ennek a rendszernek a kiépítéséről. Kétféle lehetőségből lehetett választani, vagy 
3-4 részletben kifizetjük az egésznek a költségét, ami 500.000 Ft körüli összeget jelent és csak 
a fenntartást kell fizetni Bélapátfalvára, vagy 4.000 Ft-ot fizetünk havonta, de akkor övék az 
összes szerelvény. Ez utóbbi havi szinten olcsóbb lenne nekünk, de hosszú távon nem. 
Gál István képviselő: Anyagilag hogy érné meg nekünk jobban? 
Tóth Andrásné polgármester: Jelenleg a 4.000 Ft-os kalkuláció érné meg, mert így a 
karbantartás is őket terheli. De azt nem tudjuk, hogy a későbbiekben hogy lesz. Ha jobb 



helyzetben lesz az önkormányzat, akkor sem lehet megcsinálni. Ezen kell majd még 
gondolkodni. Lehet, hogy jobban járunk, hogy ha 4.000 Ft-ot fizetünk, és ők tartják karban a 
rendszert. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ez havonta 4.000 Ft. 
Tóth Andrásné polgármester: Ez végpontonként 4.000 Ft. Összesen 16 végpont lesz. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Akkor az havonta 16 x 4.000 Ft, ez elég sok. Az a 
konstrukció sokkal jobb lenne, hogy ha részletre megvásárolnánk. 
Tóth Andrásné polgármester: Több konstrukció volt már, most a 3-4 havi részletfizetésről 
tárgyalunk. 
Puskás András képviselő: A 6 órás takarítónőt az orvosi rendelőben kicsit soknak tartjuk. 
Tóth Andrásné polgármester: Azért lett 6 órás a takarítónő, mert az egész épületet 
felújítottuk, és így az egészet takarítja. Már visszahallottam a faluból, hogy elzavartuk azt az 
orvost, aki felújította az épületet. Az épületet mi újítottuk fel, nem a doktor úr. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Akkor a kultúrházat és az orvosi rendelőt egy 
személy takarítsa 8 órában. 
Tóth Andrásné polgármester: A kultúrház takarítója a rendezvényeken is ott van. Nem csak 
kinyitja és bezárja az épületet. 
Pálinkás Jánosné képviselő: Mennyi rendezvény van ott egy évben? 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Maximum 10. Szerintem egy ember 8 órában 
megtudja oldani a két épület takarítását. 
Tóth Andrásné polgármester: Akkor az állást meg kell pályáztatni, mert az 50 %-ra 
leszázalékolt munkavállalók 8 órás munkát nem végezhetnek. 
Grósz Ilona alpolgármester: Javaslom, hogy vegyük le a két takarítónő óraszámát 4 órára. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Igen, levehetjük 2 x 4 órára. 
Tóth Andrásné polgármester: Akkor ebben tudunk kompromisszumot kötni? 
Puskás András képviselő: Ez így tökéletes. 
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a kultúrházban és az orvosi 
rendelőben lévő 6 órás munkavállaló munkaidejét 4 órára csökkentsük kérem kézfelnyújtással 
szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 2 nem szavazattal az 
alábbi határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 19/2009. (III. 23.) határozata 
Takarítók munkaideje 
 
Egercsehi Önkormányzat egyetért azzal, hogy a kultúrházban és az orvosi 
rendelőben 6-6 órában alkalmazott takarítók munkaideje 2009. április 1-jétől 4-4 
óra legyen. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Tóth Andrásné polgármester: A következő a fogászati ellátás. Az ellátás jelenleg Egerben 
van. Az állás betöltésére két alkalommal volt már pályázat kiírva. A fogorvos a héten 
szabadságon van, ezért nem lesz rendelés. A pályázatot a fogorvosi állásra ismét be kellene 
adni. Aki egyetért azzal, hogy a fogorvosi állásra az önkormányzat pályázatot nyújtson be 
kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 



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

Egercsehi Önkormányzat 20/2009. (III. 23.) határozata 
Fogorvosi állásra pályázat kiírása 
 
Egercsehi Önkormányzat egyetért azzal, hogy a fogorvosi állásra az Egészségügyi 
Közlönyben pályázatot ír ki. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Gál István képviselő: A fogorvos nekünk nem kerül sokba. 
Tóth Andrásné polgármester: Az Egészségügyi Pénztár által átadott finanszírozás terhére 
vállalta a fogorvos az ellátást. Tehát mi ezt a pénzt átadjuk neki. A következő a védőnői 
ellátás, ezzel gondolom nincs probléma. A szociális étkeztetéssel Bélapátfalvához társultunk. 
Puskás András képviselő: A művelődési háznál lenne javaslatunk. 
Grósz Ilona alpolgármester: A művelődési ház fűtéséről beszéltünk, hogy le kellene 
választani azt a részt, amelyik nincs állandóan kihasználva. Ott csak akkor fűtenénk be, 
amikor rendezvény van. Egy kisebb gázkazánt kellene venni, és szétválasztani a fűtést. 
Tóth Andrásné polgármester: Két gázkazánnal meg lehet oldani, csak fűtésszerelő kell 
hozzá. 
Puskás András képviselő: Nem lenne olcsóbb egy cirko kazánnal megoldani? 
Ficzere Gábor képviselő: Én nagyon szívesen megnézem ott a fűtést. Úgy gondolom, hogy 
nagy kazánnal is lehet gazdaságosan fűteni. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: A kis kazán azért lenne jó, mert akkor a szolgálati 
lakásban lakó látná, hogy mennyi a fűtési költség. 
Ficzere Gábor képviselő: Az Egercsehi faluban az orvosi lakásnak volt két kazánja egy gáz 
és egy vegyes tüzelésű. A gázkazán még megvan, az egy nagyon jó minőségű kazán, egy 30 
KW-os kisebb teljesítményű. Mindent meg lehet oldani, csak akarat és rendes beszéd kérdése. 
Pálinkás Jánosné képviselő: Nem lehetne a lakosnak egy másik lakást adni? 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Azért az egy visszatartó erő, hogy van ott egy lakos. 
Így talán nem rongálják meg az épületet. 
Tóth Andrásné polgármester: Kérem, hogy a fűtésnek az átgondolását úgy fogadja el a 
képviselő-testület, hogy folyamatban van egy 50 millió Ft-os pályázati lehetőség, minek még 
nincs eredménye. Ennek keretében a könyvtárat az emeletről lehoznánk. A pályázat 
eredményeképpen a művelődési ház egy közösségi pontként fog működni. A pályázat miatt a 
fűtéskorszerűsítést akkor kellene megcsinálni, hogyha nem nyer a pályázat. Többféle variáció 
lehetséges a fűtés megoldására. A pályázat elbírálásáig a fűtésbe nem kellene beruházni. 
Puskás András képviselő: A pályázatban benne van a könyvtár? 
Tóth Andrásné polgármester: Igen. 
Puskás András képviselő: Ha nincs kihasználva, akkor nem kell fűteni. Nyáron lehet a 
művelődési házban próbálni, de télen a szakszervezettel meg lehet beszélni, hogy ott 
próbáljanak. 
Pozsik Joachimné lakos: A művelődési házban nem azért kell fűteni, mert ott próbál az 
asszonykórus. Én nem megyek a szakszervezetbe. Nekünk a próbához színpad kell. Október 
15-től május 15-ig van fűtési szezon. Nekünk hetente kell próbálni. Egyébként sincs ott olyan 
meleg, mert 10 alkalomból 9-szer kabátban ülünk. Nincs ott túlfűtés. Egy alkalommal volt, 
amikor én is azt mondtam, hogy ez már túlzás. Akkor is a fiatalok vették fel a fűtést. Azt 
mondta Puskás András képviselő úr, hogy 2 rendezvény van ott egy évben. Nekünk egy évben 



van 4 rendezvényünk, azon kívül van még nőnap, falunap, falugyűlés, bálok, idősek napja, 
karácsonyi ünnepség, bemutatók, vásárok, ott működik a könyvtár. Az luxus, hogy az 
iskolában ott a könyvtár. Azt ki lehetne adni lakásnak, és ami abból bejön bevételnek, azt 
forgassa vissza az iskola taneszközökbe, berendezésekbe. Nem nekünk tartják fenn a 
művelődési házat. Igaz, hogy a képviselő úr nem volt ott a nőnapi rendezvényen, de azok a 
képviselők, akik ott voltak láthatták, hogy mennyien voltak. Az asszonykórus nem zárkózik el 
attól, hogy ingyen lépjen fel a település rendezvényein. A falunapra kiállítást szerveztünk. Ez 
a Nyugdíjas Egyesület tesz a településért. Működik még itt a Bányász Baráti Kör Egyesület is. 
A művelődési házban lehetne egy bányászmúzeumot kialakítani, hogy ne kallódjanak el ezek 
az emlékek. Én nem megyek az ifjúsági házba, a szakszervezetbe próbálni. Be lehet zárni a 
művelődési házat, de én a reklámot megcsinálom ennek. 
Puskás András képviselő: Nem akarjuk bezárni a művelődési házat, minden rendezvényre 
befűtjük. Csak ne kerüljön 2 millió Ft-ba. Meg lehet oldani ezt a problémát. 
Pozsik Joachimné lakos: A Nyugdíjas Egyesületnek ott van a klubhelyisége. 225.000 Ft-ot 
nyertünk pályázaton, amiből eszközöket vettünk, amiket ott tárolunk. Én ezeket az eszközöket 
nem fogom hazavinni. A civil szervezeteket igenis támogatnia kell az önkormányzatnak. A 
művelődési házra szánt pénz benne van a fejkvótában. 
Puskás András képviselő: Nem csak én vagyok képviselő. Szó sincs arról, hogy bezárjuk a 
művelődési házat. Télen meg lehet beszélni a szakszervezettel, hogy ott próbáljanak. 
Nagy Istvánné lakos: Képviselő úr az az épület a Bányász Dolgozók Szakszervezetének 
tulajdonában van, aminek Budapest a székhelye. 
Pozsik Joachimné lakos: Az ifjúsági ház hasznosításában kellene gondolkodnia a képviselő-
testületnek. 
Ficzere Gábor képviselő: Volt egy javaslat. Ki fog ez a dolog derülni a következő fűtési 
szezonra, hogy működik-e. Biztos, hogy októberre kiderül. Javaslom, hogy fogadjuk el ezt a 
pontot úgy, hogy ha megnyerjük a pályázatot, akkor ez a gond megoldódott. Ha pedig nem 
nyerünk, akkor megcsináljuk mi. Ha megy a pályázaton nyert felújítási összegből, akkor nincs 
miről beszélni. 
Grósz Ilona alpolgármester: Mi ezzel Puskás András képviselő úrnak a gondja? 
Puskás András képviselő: Mi nem akarjuk bezárni. Hiányos a költségvetés, mi máson 
spóroljunk? Ha nem tudok semmit elérni, akkor felállok, és lemondok. Nem igaz, hogy nem 
lehet a szakszervezet épületében próbálni. 
Pozsik Joachimné lakos: Nem megyek én fűteni a szakszervezetbe. Öreg vagyok én már 
bohócnak. 
Ficzere Gábor képviselő: Ne kezdjük már el megint a vitát, eddig olyan szépen haladtunk. 
Puskás András képviselő: Itt az emberek félre vannak tájékoztatva. Azt beszélik, hogy 
cigányokat akarunk a faluba beköltöztetni, pedig csak össze akarjuk vonni az épületekben 
működő szolgáltatásokat. Spórolni akarunk, hogy ne kelljen ezt a települést bezárni. Azt 
beszélik, hogy nem a képviselő-testület akarja ezt, csak Puskás András képviselő úr. Itt 
állandó személyeskedés van. Nem szólaltam fel direkt napirend előtt. Szeretném, hogy ha a 
képviselő-testület lemondana a tiszteletdíjról, és a polgármester asszony is mondjon le 
valamennyi pénzről. Én tisztelem az asszonykórust, de bizonyos lépéseket meg kell tenni. 
Grósz Ilona alpolgármester: Két lehetőség van. Be van adva egy pályázat, aminek az 
eredményét meg kellene várni. Spórolni kell a fűtéssel, mert a 2 millió Ft sok. Ficzere Gábor 
képviselő úr elmondta, hogy a fűtést hogy lehetne megoldani. A pályázatot viszont nem 
lehetett kihagyni, mert önerőből ezt az épületet soha nem tudjuk felújítani. Ha nem jön be a 
pályázat, akkor lehet tovább lépni. 
Ficzere Gábor képviselő: Így van. Azért van a képviselő-testület, hogy ha valakinek van 
valamilyen javaslata, akkor azt feltesszük szavazásra. 
Puskás András képviselő: Eddig nem így volt. 



Ficzere Gábor képviselő: Én javaslom, hogy várjuk meg a pályázat eredményét. Ha nem 
nyerünk, akkor Puskás András képviselő úr lesz a fűtéskorszerűsítésért a felelős. 
Puskás András képviselő: Az Egercsehi Polgármesteri Hivatalból jönnek ki azok az 
információk, amelyek alapján félre vannak tájékoztatva az emberek. 
Tóth Andrásné polgármester: Ezen most ne vitatkozzunk. A képviselők félre vannak 
tájékoztatva? 
Puskás András képviselő: Nem mondtam le, ezt már hallottam. Azt is hallottam, hogy bent 
voltam a közigazgatási hivatalban, és elkezdődött a személyeskedés, mert az egyik rokonom 
ott dolgozik. 
Tóth Andrásné polgármester: Nem erről volt szó. Egercsehiért együtt kell tenni. Van aki 
személy szerint nem akar. Én eddig kompromisszum kész voltam. A mai nap is az voltam és 
eddig is az voltam. Az én felelősségem nagyobb, mint egy képviselőé. 
Puskás András képviselő: Ha elküldünk egy embert, akkor azért is vállaljuk a felelősséget, 
és ne fizessünk 4-500.000 Ft-ot. Úgy küldtek el innen egy embert, hogy a Munkaügyi Bíróság 
ítélete alapján ezt a pénzt ki kell neki fizetni. A falu ezt nem tudja. Ezt egy ember dönti el. 
Tóth Andrásné polgármester: A Munkaügyi Bíróság által megítélt összeg 270.000 Ft. 
Ficzere Gábor képviselő: Volt egy javaslat, kérem a polgármester asszony tegye fel 
szavazásra. Ha nyerünk a pályázaton, akkor megoldódhat a problémánk, ha nem nyerünk, 
akkor megoldjuk mi. 
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a művelődési ház 
fűtéskorszerűsítését – amennyiben nem nyerünk az integrált közösségi és szolgáltató tér című 
pályázaton – saját erőből oldja meg az önkormányzat, kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 21/2009. (III. 23.) határozata 
Művelődési ház fűtéskorszerűsítése 
 
Egercsehi Önkormányzat egyetért azzal, hogy a művelődési ház 
fűtéskorszerűsítését – amennyiben nem nyer az integrált közösségi és szolgáltató 
tér című pályázaton - saját erőből oldja meg.    

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Puskás András képviselő: A szolgálati lakásban lévő lakót hová költöztetjük? 
Tóth Andrásné polgármester: A régi varroda épületéből lehet egy lakást kialakítani. 
Puskás András képviselő: Ficzere Gábor képviselő úr mondta, hogy nem lehet ott lakást 
kialakítani. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Nem tudom, hogy miért nem lehet ezt megoldani, a 
Pataksor úton is közös a vízóra. 
Tóth Andrásné polgármester: Ennek a kérdésnek akkor lesz jelentősége, hogy ha nyer a 
pályázat. 
Gál István képviselő: A pályázat hamarosan eldől. Ha nyer, akkor a szolgálati lakásra is 
megoldást keresünk. 
Tóth Andrásné polgármester: A költségvetést több pályázat is befolyásolja, ami már be van 
adva, és még be lesz adva. 
Ficzere Gábor képviselő: Javaslom haladjunk a költségvetés tárgyalásában, ez a kérdés el 
fog dőlni. 



Gál István képviselő: Két fő van betervezve első lakáshoz jutók kölcsönére. Ez kamatmentes 
támogatás. 
Puskás András képviselő: Úgy emlékszem erről szavaztunk, hogy ebből alakítsunk ki 
telkeket. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Úgy volt, hogy alakítunk ki telkeket. 
Tóth Andrásné polgármester: A rendezési terven be vannak jelölve azok a területek, ahol 
lehet telkeket kijelölni. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Nem mindegyik önkormányzati területen van? 
Tóth Andrásné polgármester: Nem. 
Puskás András képviselő: Hiába tervezünk be építkezésre pénzt, hogy ha nincs hová 
építkezni a településen. 
Gál István képviselő: Amii be van tervezve, az vásárlásra vonatkozik. Ez első lakáshoz 
jutóknak jár. Javaslom, hogy ezt hagyjuk benne. 
Ficzere Gábor képviselő: Vagyunk annyira felelősek, hogy tudjuk, hogy borzasztó nagy 
pénz a telkek kialakítása. Anélkül alakítsuk ki a telkeket, hogy nincs rá igény? Ott fog 
gazosodni a terület. 
Puskás András képviselő: Az a terület most is gazos. 
Ficzere Gábor képviselő: Oda utat, közműveket kell kiépíteni. 
Puskás András képviselő: Tisztán emlékszem, hogy volt rá igény. 
Ficzere Gábor képviselő: Így mindenki akar építkezni, csak amikor oda jut, hogy tényleg 
kellene valamit tenni, akkor nem fog senki. 
Puskás András képviselő: Legalább telekként kellene kimérni, hogy tudjunk belőle eladni. 
Tóth Andrásné polgármester: Ha kimérjük és eladjuk a telkeket, akkor az beépítési 
kötelezettséggel jár a vásárlónak. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ha kimérjük a telkeket, akkor tudja a lakosság, 
hogy lehet ilyet vásárolni. 
Grósz Ilona alpolgármester: Azért azt tudja mindenki, hogy az építési telkek eladásának 
rengeteg feltétele van. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: De ha valaki építkezni akar, akkor meg lehet neki 
mondani, hogy itt vannak telkeink. 
Puskás András képviselő: Folyamatosan lehet építkezni a telkekre. Lehet, hogy egyszer 
pluszos lesz az önkormányzat. 
Ficzere Gábor képviselő: Egy telekalakítás nagyon sokba kerül. 
Puskás András képviselő: Akkor erre soha nem lesz pénzünk? 
Ficzere Gábor képviselő: Meg kell nézni az igényt. Egy embernek biztos, hogy nem fogjuk 
kiépíteni. 
Puskás András képviselő: Felsőtárkányban a Várhegy úton is egy ember kezdte el az 
építkezést. 
Gál István képviselő: Ha lehetőség és mód van rá, akkor megoldjuk ezt a problémát is. 
Puskás András képviselő: Akkor ebből sem lesz semmi. 
Ficzere Gábor képviselő: Ez a spórolás. 
Puskás András képviselő: Nem hiszem, hogy 500.000 Ft a telek kialakítása. 
Grósz Ilona alpolgármester: Mondtam, hogy utána nézünk, és beszélünk róla. 
Ficzere Gábor képviselő: Folytassuk a költségvetést. Az önkormányzat igazgatási 
tevékenysége a következő tétel. 
Pálinkás Jánosné képviselő: A képviselők, ha lemondanának a tiszteletdíjukról azt az 
összeget be lehet tervezni valamilyen célra? 
Puskás András képviselő: Útfelújításra, kátyúzásra lehetne ezt az összeget fordítani. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Az önkormányzat hatályon kívül helyezheti a korábbi 
erre vonatkozó rendeletét. 



Puskás András képviselő: Ennek az eldöntéséhez minősített többségű szavazásra van 
szükség? 
Ficzere Gábor képviselő: Én soha az életben nem mondok le a tiszteletdíjamról. Engem úgy 
választottak meg a legtöbb szavazattal, hogy felveszem a tiszteletdíjat. 
Puskás András képviselő: 6 igen szavazat kell hozzá, akár lemond a képviselő úr róla, akár 
nem. 
Ficzere Gábor képviselő: Könnyű lemondani a tiszteletdíjról különböző anyagi állások 
tekintetében. Fel lehet tenni szavazásra a kérdést, meg lehet kérdezni, mindenki a belátásának 
megfelelően fog dönteni. 
Puskás András képviselő: Most 5 millió Ft-ról beszélünk. 
Gál István képviselő: Ez egy sarkalatos kérdés. Egy mínuszos költségvetésnél, ha abból, 
hogy oda tesszük ezt a pénzt, ahová akarjuk, nem lesz semmi. Ha ezt a pénzt elteszed 
máshová, akkor is 13 millió Ft marad a hiány. 
Puskás András képviselő: De most itt vagyunk 7-en képviselők, tudunk erről szavazni. 
Gál István képviselő: Az alpolgármester asszony lemondott a tiszteletdíjának egy jelentős 
részéről. Jelen pillanatban a képviselők szorzója 1-es. A tavalyi évben ez nem jól volt 
számolva. Az alpolgármester asszony lemondott a tiszteletdíjáról, amiért kapott hideget-
meleget.  Hová lett az a pénz, amiről lemondott? Nem láttunk belőle semmit. Az egész 
telepen végig lett kiabálva, hogy nem szégyelli magát ezért. Én nem mondok le a 
tiszteletdíjamról. Minden egyes civil szervezetet támogatok. A Nyugdíjas Egyesületet, a 
Bányász Baráti Kör Egyesületet, a Polgárőrséget, a Sportegyesületet. Nem sok marad nálam a 
tiszteletdíjból. Ha pedig bekerül a közösbe nem marad semmi belőle. Ha azt akarjuk, hogy 
megmaradjon ez a pénz, akkor dobjuk össze. Legutóbb, amikor tárgyaltuk a költségvetést, 
akkor úgy mentek ki innen képviselők, hogy én meg akarom emelni a tiszteletdíjat. Én nem 
akarom megemelni, de nem jól lett megállapítva az összeg. Én nem vagyok annak híve, hogy 
a képviselők zsebre teszik a tiszteletdíjat, mert nem volt olyan rendezvény, amin én nem 
voltam ott. Ha szavazni kellett, akkor szavaztam. Minden civil szervezetet támogatok és 
tagdíjat is fizetek. Ha a képviselő-testület megszavazza, hogy nem jár tiszteletdíj, akkor azt 
tiszteletben tartom. 
Ficzere Gábor képviselő: Egyszer már elmondtam ezzel kapcsolatban a véleményemet, de 
most is elmondom. A ingyen munka nem ér semmit. Kerekes József képviselő úr is elmondta, 
hogy ha nem lesz tiszteletdíj, akkor itt semmi sem fog működni. A költségvetés tárgyalása 
miatt már az ötödik délutánomat teszem tönkre. Nem vagyok én olyan hazafi. Még egyszer 
mondom, az ingyen munka nem ér semmit. 
Puskás András képviselő: A jegyző asszony azt mondta, hogy el lehet különíteni ezt a pénzt. 
Azt mondja a képviselő úr, hogy az ingyen munka nem ér semmit? Én minden tiszteletdíjamat 
felvettem, és odaadtam valakinek. 
Ficzere Gábor képviselő: Ez a képviselő úr dolga. De a képviselő úr is felvette a 
tiszteletdíjat. Most arról van szó, hogy senki ne vegye fel. Ne kelljen már ezt másra 
rákényszeríteni. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Én régen is képviselő-testületi tag voltam. Két éven 
keresztül nem vettem fel a tiszteletdíjamat. Amikor kérdeztem, hogy hová került a pénz azt 
mondták, hogy benne van a közös kalapban. Nem tudom, hogy a jegyző asszony 100 %-ig 
garantálja-e azt, hogy arra lesz költve, amire mi szeretnénk? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Erről a képviselő-testület rendelkezik. Lehet kötött 
felhasználás is. A képviselő-testület hatályon kívül helyezheti a képviselői tiszteletdíjról szóló 
rendeletét. 
Tóth Andrásné polgármester: Ez a pénz elkülönített számlán nem kezelhető. A 
költségvetésben lehet arról rendelkezni, hogy milyen szakfeladatra költsük el a pénzt. A 
számlákat viszont ki kell fizetni. A működésképtelen önkormányzatok támogatásáért lehet a 



minisztériumhoz fordulni, de a támogatáshoz be kell bizonyítani azt, hogy az intézmények 
működése biztosított. 
Puskás András képviselő: Ha felvesszük a pénzt, akkor ez nem marad meg. Ha nem vesszük 
fel, akkor megmarad. 
Grósz Ilona alpolgármester: Nem így van. Hiába módosítjuk a rendeletet. Egy számlára 
kerül az egész. Elhatározhatja a képviselő-testület, hogy építünk 400 méter járdát. De ha az 
iskolában ki kell fizetni a gázszámlát, akkor az elsőbbséget élvez. 
Pálinkás Jánosné képviselő: Akkor nekem már csak egy kérdésem van. Miért beszélünk 
eseti pénzbeli kifizetésekről, hogy ha nem arra költjük, mint ami be van tervezve? Tavaly is 
hiába maradt meg a pénz. 
Puskás András képviselő: Ha nem adunk tiszteletdíjat a képviselőknek, akkor nem lesz senki 
képviselő? 
Grósz Ilona alpolgármester: Én erről a megmaradt tiszteletdíjamról már nem mondok le, 
mert én már nagyon sokról lemondtam. 
Pálinkás Jánosné képviselő: Volt egy javaslat, akkor szavazzunk. 
Puskás András képviselő: Nem kell szavazni. 
Grósz Ilona alpolgármester: Mindenkinek egyéni döntési joga van. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Puskás András képviselő úr úgy gondolja, hogy a 
bruttót kellene elkülöníteni, mert az sokkal több, mint a nettó. 
Ficzere Gábor képviselő: A 2010-es választásokon megnézem, hogy hány képviselő indul, 
hogy ha nem lesz tiszteletdíj. Puskás András képviselő úrnak mi a javaslata? 
Puskás András képviselő: Nincs javaslatom. Nem kell megszavazni semmit. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Az óvodahitel meddig tart? 
Tóth Andrásné polgármester: 2010. szeptember 1-én jár le. Két önkormányzati ciklust 
terhel. Emiatt nem tudunk pályázni az önhibáján kívüli települések támogatására. 
Gál István képviselő: De a hitel csökken. 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, ahogy fogy a törlesztendő részlet. 
Grósz Ilona alpolgármester: A lövészklub támogatása kiesik a költségvetésből, mert már 
megszűnt. 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, de az elmúlt ülésen megszavaztunk nekik 10.000 Ft-ot, 
hogy a megszűnést elintézzék. 
Puskás András képviselő: A tiszteletdíjra visszatérve egyezkedni sem lehet a képviselőkkel? 
Akkor mondjunk le minden harmadik havi tiszteletdíjról. 
Ficzere Gábor képviselő: Aki akar az mondjon le nyugodtan. Én egy piszok, aljas, számító 
ember vagyok. Én a tiszteletdíjért indultam képviselőnek. 
Tóth Andrásné polgármester: Van még képviselő, aki nincs jelen az ülésen. Később majd 
az lesz a baj, hogy a hátuk mögött döntöttünk ebben a kérdésben. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Az alpolgármester asszony vegye fel az őt megillető 
tiszteletdíjat, és abból ajánljon fel valamennyit. Ez biztos pénz, mert nem megy a közösbe. 
Gál István képviselő: Ne menjünk már visszafelé a költségvetésben. Már a lövészklub 
támogatásánál tartottunk. Arról volt szó, hogy adjunk nekik 10.000 Ft-ot, hogy 
megszűnhessenek. A lőtér egyébként is egy egri tulajdonosé. Megkapta már a pénzt a 
lövészklub? 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, már odaadtuk nekik. 
Puskás András képviselő: A puskák itt maradnak attól, hogy megszűnik a klub? 
Tóth Andrásné polgármester: Csak a kispuskákat kell leadni. A többi marad. 
Gál István képviselő: A Nyugdíjas Egyesületnek és a Polgárőrségnek 50.000 Ft volt 
betervezve támogatásnak. Volt javaslat 100.000 Ft támogatásra. 



Tóth Andrásné polgármester: A Nyugdíjas Egyesületnek a kistérségi kulturális napok 
rendezésekor az önkormányzat vásárolja a megrendezéshez szükséges dolgokat, ami olyan 
50.000 Ft körüli összeg. 
Grósz Ilona alpolgármester: Javaslom mind a két egyesületnek a 100.000-100.000 Ft-os 
támogatást. 
Ficzere Gábor képviselő: Én javaslom, hogy a Nyugdíjas Egyesületet 50.000 Ft-tal, a 
Polgárőrséget 100.000 Ft-tal támogassuk. 
Tóth Andrásné polgármester: Azért van az 50.000 Ft-os támogatás, hogy mi vásároljunk a 
rendezvényre. Tehát volt javaslat arra, hogy a Nyugdíjas Egyesületet 100.000 Ft-tal 
támogassuk. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: A kistérségi napok megrendezésével együtt? 
Grósz Ilona alpolgármester: Nem, azon felül. 
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a Nyugdíjas Egyesületet 100.000 Ft-
tal támogassa az önkormányzat kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 4 nem szavazattal elveti a 
javaslatot. 
 
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a Polgárőrséget 100.000 Ft-tal 
támogassa az önkormányzat kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 22/2009. (III. 23.) határozata 
Polgárőrség támogatása 
 
Egercsehi Önkormányzat egyetért azzal, hogy az Egercsehi Polgárőrség 
működését 2009. évben 100.000 Ft-tal támogatja. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Gál István képviselő: A működésképtelen önkormányzatok támogatásáról kérhetnénk egy 
tájékoztatót? 
Tóth Andrásné polgármester: Ezen az év végén nyertünk 8 millió Ft-ot, amiből 4 millió Ft-
ot vissza kell, 4 millió Ft-ot nem kell visszafizetni. 2009-ben először május 20-ig lehet 
benyújtani ezt a pályázatot. Arra is be lehet adni a kérelmet, hogy ne kelljen visszafizetni a 4 
millió Ft-ot. 
Pálinkás Jánosné képviselő: Számítógépeket vásároltunk 1.200.000 Ft-ért? 
Tóth Andrásné polgármester: Pályázaton nyertünk rá pénzt. Lecseréltük a teljes 
számítógépparkot. Ezek már 10 éves gépek voltak, amikkel már nem nagyon lehetett 
dolgozni. A vis maior keretből pedig a buszmegállót tesszük majd rendbe. 
Pálinkás Jánosné képviselő: De kiadásként szerepel ez a pénz. 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, mert bevételként kapjuk meg, és kiadásként ki kell 
fizetni a vállalkozónak. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Mikor jött meg a pénz? 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: 2008-ban. Ezért szerepel kiadásként, mert 
tavaly érkezett. 
Pálinkás Jánosné képviselő: Én ezt nem értem. 



Grósz Ilona alpolgármester: Megérkezik a pénz az önkormányzat számlájára. Ez 
bevételként le lesz könyvelve. Mivel el lesz végezve a munka, ezt a pénzt ki is kell majd adni. 
Tóth Andrásné polgármester: A 2008-as évet már lezártuk. Ennyi pénzmaradvány volt, és 
ezzel is el kell számolni. A vis maior kérelemhez egy pályázatot kellett benyújtani. 
Budapestről is voltak lent megnézni a helyszínt. A buszmegállónál minden meg lesz csinálva. 
Ficzere Gábor képviselő: A költségvetésben a következő az üdülőfenntartás. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Mennyi a különbözet a ráfordítás és a bevétel 
között? 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Az biztos, hogy haszon volt az üdülőn, de 
hogy mennyi azt most nem tudom pontosan megmondani. 
Tóth Andrásné polgármester: 7 turnus volt betervezve, de nem volt annyi. 
Puskás András képviselő: Ez az üdülő telefonköltsége, ami be van tervezve? 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ezzel az a baj, hogy ha kikapcsoljuk, akkor a 
visszakapcsolásért fizetni kell, és akkor költségben ugyan ott vagyunk. Ez egy átalánydíj. 
Puskás András képviselő: Ma már mindenkinek van mobiltelefonja. 
Tóth Andrásné polgármester: Amíg az üdülőben működött a konyha, az élelmiszer 
rendeléséhez kellett a telefon. 
Ficzere Gábor képviselő: Akkor ez olcsó megoldás volt. 
Pálinkás Jánosné képviselő: Megbízási díjjal van alkalmazva a gondnok? 
Tóth Andrásné polgármester: Igen. 
Pálinkás Jánosné képviselő: Akkor egy elírás van a költségvetésben, mert a megbízási díj 
után nem kell munkaadói járulékot fizetni. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Igen, az egészségügyi hozzájárulás helyett 
munkaadói járulék került ide véletlenül. 
Pálinkás Jánosné képviselő: Igen, az pedig több, mint az itt szereplő összeg. 
Gál István képviselő: Akkor a telefont kihúzzuk, ezt pedig javítjuk. 
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a fonyódligeti üdülőben 
kikapcsoltassuk a vezetékes telefont kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 23/2009. (III. 23.) határozata 
Fonyódligeti üdülőben a vezetékes telefon kikapcsoltatása 
 
Egercsehi Önkormányzat egyetért azzal, hogy a fonyódligeti üdülőben a vezetékes 
telefont kikapcsoltatja. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Pálinkás Jánosné képviselő: A bevételeknél nem láttam a helyi adóbevételeket. 
Tóth Andrásné polgármester: A költségvetés végén szerepelnek a helyi adóbevételek. 
Pálinkás Jánosné képviselő: Mindenhol van bevétel és kiadás, itt pedig nincs. 
Tóth Andrásné polgármester: Azért, mert itt csak bevételek vannak. 
Ficzere Gábor képviselő: Az iskolánál a konyha hogy lesz akkor megoldva? 
Puskás András képviselő: Az 560 Ft sok az étkezésre. A gazdasági igazgató és az 
élelmezésvezető mutassa ki, hogy hány gyermek étkezik, egy adag ételhez mennyi 
nyersanyag kell, mennyit használnak fel. Ha nem tudjuk 560 Ft alá vinni a térítési díjat, akkor 
máshonnan kell szállítani az ételt. 



Tóth Andrásné polgármester: Ha máshonnan szállítjuk az ételt akkor is van rezsi, plusz 
még szállítási díjat is kell fizetni. 
Puskás András képviselő: 200 adag ételen 5,5 millió Ft hiányunk van. Nem kell akkor 
felújítani a konyhát, ez már haszon. Két főt akkor is alkalmazni kell, de marad rajta 2 millió 
Ft tisztán. 
Ficzere Gábor képviselő: Mi lesz akkor a szakáccsal? 
Puskás András képviselő: Azt mondta a bélapátfalvai polgármester, hogy nagyon szívesen 
átveszi. 
Ficzere Gábor képviselő: Mi van akkor, hogy ha nem veszi át? 
Puskás András képviselő: Lehet pályázni a leépítésre. 
Grósz Ilona alpolgármester: Meg kell nézni, hogy miből adódik a hiány a konyhánál. Meg 
kell nézni, hogy lehetne gazdaságosan üzemeltetni a konyhát, hogy lehetne rajta spórolni. Ezt 
szeretnénk kérni az igazgató asszonytól, hogy ezt nézzük már át. Ha nem működik ez a 
megoldás, akkor másfelé kell lépni. 
Puskás András képviselő: Bélapátfalva 470 Ft-ból kitudja hozni a térítési díjat, mi csak 560 
Ft-ból tudjuk. 
Grósz Ilona alpolgármester: Mi ezt megszeretnénk nézni. 
Gál István képviselő: Ebből csak szeptembertől lehet valami. Ha szállítanák az ételt, akkor a 
szállítást kinek kell fizetni? 
Tóth Andrásné polgármester: Ha szállíttatjuk az ételt, akkor mi a szállítási költséget nem 
vállaljuk fel. 
Puskás András képviselő: A szállítást ők intézik. 
Gál István képviselő: Első lépésként mindenféleképpen itt kell megnézni az iskolában, hogy 
miből alakult ki a hiány. Azért felvetődik az a kérdés is, hogy ha Bélapátfalva megtudja 
oldani, Bekölce is megoldja, akkor nálunk miért van hiány? 
Tóth Andrásné polgármester: Akkor az igazgató asszonyt megbízzuk ezzel a feladattal. 
Puskás András képviselő: Tehát az lenne a kérdés, hogy mennyi nyersanyag van előírva az 
adaghoz, és mi mennyit használunk fel. 
Tóth Andrásné polgármester: Figyelembe véve a gyermekétkeztetés szabályait. Aki 
egyetért azzal, hogy az általános iskola ezt a vizsgálatot elvégezze kérem kézfelnyújtással 
szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 24/2009. (III. 23.) határozata 
Konyha hatékonysági vizsgálata 
 
Egercsehi Önkormányzat egyetért azzal, hogy a konyha hatékonysági vizsgálatát 
elvégezze az iskolaigazgató - a munkába bevonva az élelmezésvezetőt és a 
gazdaságvezetőt - és számoljon be a vizsgálat eredményéről az önkormányzatnak. 

 
Határidő: 2009. I. félévi beszámoló 
Felelős: polgármester, iskolaigazgató 

 
Pálinkás Jánosné képviselő: Miből adódik az, hogy az oktatásnál Szúcson a bevétel 
lényegesen több, mint a kiadás. 
Tóth Andrásné polgármester: Szúcsnak egy intézménye van, ahol 2 óvónő és egy dajka 
dolgozik, és van 28 gyerek. Annyi normatívát kapnak, ami fedezi a bért, és még működésre is 
jut nekik. 



Barócsi-Bozsik Katalin iskolaigazgató: Én minden hónapban kértem azt, hogy mennyi a 
konyha kiadása és bevétele. Mindig elmondtam, hogy borzasztóan előnytelenül rendelték az 
élelmiszert. Amíg nem voltak itt ellenőrizni, addig a szállítási szerződések se kerültek elő. Ki 
van adva, hogy ezt minden hónapban szeretném látni. 
Pálinkás Jánosné képviselő: Azóta készítik ezt? 
Barócsi-Bozsik Katalin iskolaigazgató: Még nem kaptam meg. De már kész van a táblázat, 
amit ki kell tölteni. Az a jó, hogy most már felülről kaptam utasítást, hogy ezt végezzem el. 
Mert megkaptam én már azt, hogy nem adhatok utasítást, mert én nem adhatok határozatot. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ez hogy lehetséges? 
Barócsi-Bozsik Katalin iskolaigazgató: A dolgozó szóbeli kérésre nem végezte el a 
feladatot, ezért kénytelen voltam írásban is felszólítani. 
Pálinkás Jánosné képviselő: Ha a munkavállaló kötelezettségszegést követ el, ez ok a 
rendkívüli felmondásra. 
Tóth Andrásné polgármester: Akkor kérem az igazgató asszonyt, hogy a konyhán végezzék 
el a felülvizsgálatot. 
Pálinkás Jánosné képviselő: Úgy gondolom ehhez már nem sok mindent tudunk 
hozzászólni. 
Grósz Ilona alpolgármester: Nagyon kellene egy iskola pályázat a felújításra. Ezt a 
problémát mindig húzzuk magunkkal. 
Tóth Andrásné polgármester: Most van két pályázati lehetőség. Az egyik külső felújításra, 
hőszigetelés, nyílászáró csere, a másik pedig vizesblokk felújítás és akadálymentesítés. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ezt a két pályázatot mindenféleképpen meg kell 
próbálni, hátha bejön. 
Gál István képviselő: Módosult a bevétel és a kiadás közti különbözet. 
Tóth Andrásné polgármester: Mert a pénzforgalom nélküli tételeknek – az igazgató asszony 
bére – bevételként kellene jönnie. Ez a bér ki van osztva a társult önkormányzatokra. 
Ennyivel csökken Egercsehi hiánya, 14 millió Ft-ról 11 millió Ft lesz. Ennek a pénznek 
kellene befolynia bevételként. 
Gál István képviselő: Jól számoltam, a konyhának 3 millió Ft hiánya van? A bevétel a 
konyhán 17 millió Ft, a kiadás pedig 20 millió Ft. Szerintem ezt a hiányt le lehet faragni. 
Barócsi-Bozsik Katalin iskolaigazgató: A konyhán az összes kiadás a dologi kiadással 
együtt 20 millió Ft. Bízunk benne, hogy az ÁFA emelés nem tesz nekünk keresztbe, mert 
akkor nem biztos, hogy lesz ennyi bevétel. 
Pálinkás Jánosné képviselő: Ehhez túl sok mindent nem tudunk hozzászólni. A 
költségvetésnél a konyha a sarkalatos kérdés. 
Barócsi-Bozsik Katalin iskolaigazgató: Az iskolában a fűtés is elég rossz, mert nem 
egyformán van fűtve az épület. Van olyan két egymás melletti terem, ahol nagyon meleg van, 
míg a számítástechnika teremben meg lehet fagyni. 
Puskás András képviselő: A konyhán az élelmiszer beszerzésnél ki dönti el, hogy honnan 
legyen vásárolva az alapanyag? 
Barócsi-Bozsik Katalin iskolaigazgató: A jelenlegi beszerzőket úgy kaptam meg az 
elődeimtől. 
Tóth Andrásné polgármester: Az élelmezésvezető már váltott beszerzőket. Már több céggel 
beszélt az újabb beszerzési lehetőségekről. 
Gál István képviselő: A rendszeres és a nem rendszeres személyi juttatások mit takarnak? 
Pálinkás Jánosné képviselő: Ide tartozik az utazási költségtérítés, a foglalkozás 
egészségügyi ellátás. Ez egy összesítés. 
Tóth Andrásné polgármester: A foglalkozás egészségügyi ellátás kötelező. Van még a 
képviselő-testületnek a költségvetéssel kapcsolatban javaslata? Amennyiben nincs, akkor 
kérem szavazzunk. Egyenként megszavaztuk a javasolt módosításokat, ezeket beletesszük a 



költségvetésbe. Egercsehi község önkormányzatának költségvetési rendeletét az alábbiak 
szerint javaslom elfogadásra. A kiadási főösszesent 387.141 eFt-ban, a bevételi főösszesent 
373.184 eFt-ban állapítom meg. A költségvetési hiány összege a mai módosításokkal 
csökkentve jelenik majd meg, a módosítások beépítésével. Aki egyetért Egercsehi község 
Önkormányzatának 2009. évi költségvetési rendeletével kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
rendeletet alkotja. 
 

Egercsehi Önkormányzat 3/2009. (III. 23.) rendelete 
Egercsehi Önkormányzat 2009. évi költségvetési gazdálkodásáról 
 
Egercsehi Önkormányzat elfogadja a 2009. évi költségvetési gazdálkodásáról 
szóló rendeletét. 
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 

 
2. Napirendi pont: 

 
Tóth Andrásné polgármester: A költségvetési hiány kezelésére egy folyószámlahitel van az 
önkormányzatnál 10 millió Ft összegben. Ezt a folyószámlahitelt minden évben meg kell 
hosszabítani, idén április 23-ig jár. A költségvetés elfogadásával ezt el kell fogadni, ahhoz, 
hogy működni tudjunk. Kérem a képviselő-testületet, hogy a költségvetési hiány 
finanszírozásához a folyószámlahitelt fogadja el. Aki egyetért ezzel kérem kézfelnyújtással 
szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 25/2009. (III. 23.) határozata 
Folyószámlahitel meghosszabbítása 
 
Egercsehi Önkormányzat egyetért azzal, hogy a 10.000.000 Ft folyószámlahitelét 
újabb 1 évre meghosszabbítja az Eger és Környéke Takarékszövetkezetnél. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Puskás András képviselő: Logopédus az iskolánál és a kistérségnél is van? 
Tóth Andrásné polgármester: Nem azt a logopédust vette át Bélapátfalva, aki itt volt nálunk 
az iskolában. 
Puskás András képviselő: Most az iskolánál is van költség, meg itt az önkormányzatnál is 
van. 
Barócsi-Bozsik Katalin iskolaigazgató: Ezt már rendeztük. 
Tóth Andrásné polgármester: A logopédiai ellátást kistérségi szinten kell működtetni, ezért 
nem lehet nálunk alkalmazva a logopédus. Van pályázati lehetőség egy 21 fős közösségi busz 
beszerzésére. Erre kistérségi szinten lehet pályázni. Jelenleg a Bélapátfalvai Kistérségben 
nekünk és Szilvásváradnak nincs busza. 
Gál István képviselő: Mennyi az önerő? 
Tóth Andrásné polgármester: 20 % önrész kell hozzá. 
Gál István képviselő: Hol lenne ennek a busznak a telephelye? 



Tóth Andrásné polgármester: Itt Egercsehiben. Ehhez majd kell egy sofőr is, aki több 
feladatot is ellát emellett. Ennek a pályázatnak a keretében lehet pályázni az iskolában a 
vizesblokk felújítására. A beadási határidő április 3. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Az iskola felújítására mindenféleképpen pályázni 
kell. 
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az általános iskola vizesblokkjának a 
felújítására pályázatot nyújtsunk be kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 26/2009. (III. 23.) határozata 
Óvodák, általános iskolák infrastrukturális fejlesztése pályázat 

Egercsehi Önkormányzat egyetért azzal, hogy az Egercsehi-Hevesaranyos-Bátor-
Szúcs Közoktatási Intézményfenntartó Mikrotérségi Társulás pályázatot nyújtson 
be a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény 
5. számú mellékletének 20. pontja szerinti előirányzatban biztosított és 
meghatározott felhasználási cél, a bölcsődék és közoktatási intézmények 
infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése támogatás 
igénybevételének feltételeiről szóló 8/2009. (II. 26.) ÖM rendeletben foglalt 
rendelkezések alapján az alábbiak szerint: 
1. A pályázati forrást elsődlegesen a Egercsehi-Szúcs-Bátor-Hevesaranyos 
Községek Önkormányzatai által fenntartott Mikrotérségi Általános Iskola és 
Napköziotthonos Óvoda Egercsehi intézményének épületeivel kapcsolatos elemi 
infrastruktúra-fejlesztésre, korszerűsítésre, akadálymentesítésre, valamint 
eszközbeszerzésre használja fel. (Vizesblokk korszerűsítése.) 
2. A fejlesztés tervezett összköltsége: 20.000 e Ft ebből Egercsehire eső rész 
14.000 eFt, 
- igényelt vissza nem térítendő támogatás: 11.200 e Ft (80 %), 
- saját forrás: 2.800 e Ft (20 %). 
3. A fejlesztéshez szükséges – 2. pontban meghatározott – saját forrást az 
önkormányzat a 3/2009. (III. 23.) 2009. évi költségvetési rendeletének 14. §-ában 
megjelölt 2009. évre betervezett pályázatok saját forrása terhére biztosítja. Az 
önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy sikeres pályázat esetén a saját 
forrást költségvetési rendeletének módosításával a pályázati célnak megfelelően 
fejlesztési célú pénzeszközként a mikrotérség rendelkezésre bocsátja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Tóth Andrásné polgármester: A közösségi buszra adjunk be pályázatot? 
Ficzere Gábor képviselő: Feltétlenül. 
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a közösségi busz beszerzésére 
pályázatot nyújtsunk be, kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 

 



Egercsehi Önkormányzat 27/2009. (III. 23.) határozata 
Közösségi busz pályázat 

Egercsehi Önkormányzat támogatja a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulása 
által pályázat benyújtását a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 
2008. évi CII. törvény 5. számú mellékletének 20. pontja szerinti előirányzatban 
biztosított és meghatározott felhasználási cél, a bölcsődék és közoktatási 
intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése 
támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 8/2009.(II.26.) ÖM rendeletben 
foglalt rendelkezések alapján az alábbiak szerint: 
1. A pályázati forrást a kistérség legalább 1 db közösségi busz beszerzésére 
elsődlegesen a Egercsehi-Szúcs-Bátor-Hevesaranyos Önkormányzatok által 
fenntartott Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda Egercsehi 
működtetése során bejáró gyermekek, tanulók utaztatására, valamint egyéb 
(szociális, gyermekjóléti, egészségügyi, kulturális) célokra használja fel. A 
rendeltetés szerinti üzemeltetést és az üzemeltetési költségeket az önkormányzat 
vállalja. 
2. A fejlesztés tervezett összköltsége: 12.000 e Ft + Áfa ebből  
- igényelt vissza nem térítendő támogatás: 9.600 e Ft+ÁFA (80 %), 
- saját forrás: 2.880 e Ft (20 %). 
3. A fejlesztéshez szükséges – 2. pontban meghatározott – saját forrást az 
önkormányzat a 3/2009. (III. 23.) 2009. évi költségvetési rendeletének 14. §-ában 
megjelölt 2009. évre betervezett pályázatok saját forrása terhére biztosítja. Az 
önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy sikeres pályázat esetén a saját 
forrást költségvetési rendeletének módosításával a pályázati célnak megfelelően 
fejlesztési célú pénzeszközként a kistérség rendelkezésre bocsátja. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Tóth Andrásné polgármester: A képviselők írásban megkapták a közfoglalkoztatási tervet. 
Ebben részletesen le van írva a közfoglalkoztatás módja, létszáma, feltételei. Van ezzel 
kapcsolatban a képviselőknek kérdése? Aki egyetért az Egercsehi község önkormányzatának 
közfoglalkoztatási tervével kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 28/2009. (III. 23.) határozata 
Közfoglalkoztatási terv 2009. 
 
Egercsehi Önkormányzat elfogadja a 2009. évi közfoglalkoztatási tervét. 
A terv a jegyzőkönyv melléklete. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Puskás András képviselő: Kérem, hogy mielőtt elindul a program, legyen egy képviselő-
testületi ülés, ahol megbeszéljük ezeket a munkákat. 



Tóth Andrásné polgármester: Természetesen. Össze fogunk ülni, és elosztjuk a feladatokat. 
Ficzere Gábor képviselő: Ez a közmunkaprogram szép lenne, hogy ha lenne egy kis pénz is 
rá. 
Takács Attila: Tisztelt képviselő-testület. Tudom, hogy az idő egy kicsit előrehaladott, de 
Sós Tamás úr engem ezzel megbízott, hogy tolmácsoljam önök felé a szavait. Én a 90-es évek 
elején sokat jártam ide Egercsehibe. Akkoriban sok ember állás nélkül maradt a bánya 
bezárása miatt. Én is a bánya felszámolásában vettem részt. Akkor nagyon sok bányásszal 
sikerült megismerkednem. Ők azóta természetesen már idősebbek lettek. Én ezt a települést 
megkedveltem. Az elmúlt héten én is részt vettem Sós Tamás úr fogadóóráján. Akkor komoly 
ellentétek voltak még, amik most nem jöttek elő. Kellemes volt ez a képviselő-testületi ülés, 
hiszen egy konstruktív ülés volt. Ezért úgy gondolom, hogy az elkövetkező egy év sikeres 
lesz. Én elmondom Sós Tamás úrnak, hogy itt mit tapasztaltam. A gondok ebben az évben 
megoldódnak. A pályázati kiírások április 30-ig nyilvánosságra kerülnek. Ezek a pályázatok 
minden területet érinteni fognak. Szinte az összes gondjukra lesz pályázat, iskola felújítás, 
sport, polgárőrség, utak, stb. Sós Tamás szokta azt mondani, hogy nem ígéri azt, hogy a 
pályázatokat győzelemre viszi, de lobbizik érte. Ezek az ő szavai, és én azon leszek, hogy ez 
így legyen. Gratulálok a képviselő-testület döntéséhez. További sikeres munkát kívánok. 
Puskás András képviselő: Érdeklődnék, hogy a szemétszállításból mi lesz a környéken? 
Nekünk most Hejőpapit adták meg, mint lehetséges lerakót. Közelben nem lesz ilyen lerakó? 
Egercsehiben nem próbáltak még egyszer lerakót létesíteni? 
Takács Attila: Nagy rálátásom nincs erre a témára. Minimális információim vannak. Egerben 
illetve városgondozás által működtetett területen egy átrakó fog működni, és Hejőpapiban lesz 
a végleges lerakó. A szeméttelepek működési engedélye lejár. Ezek a lerakók megteltek, 
környezetvédelmi előírásoknak nem felelnek meg. Itt a megoldás csak az lesz, hogy a 
szemetet a Hejőpapiban működő lerakóba kell vinni. A piacon sok cég van, aki azért 
versenyez, hogy az átrakói szerepet megkapja. A lomtalanítás egy jó dolog. De a 
szemétteleppel vannak gondok. Gondoljátok át a lomtalanítást nehogy gond legyen belőle. 
Mert veszélyes anyag is lehet a hulladékok között, ami a kommunális hulladékban nincs. 
Ennek a megszervezése nagy előkészítést igényel. A szándék jó, Egerben is minden évben 
van ilyen lehetőség, mert igénylik a lakosok. Egerben most kezdődött el, és majd meg kell 
nézni a várost hogy fog kinézni két hétig. Arról nem is beszélve, hogy megjelennek majd a 
guberálók is. Tehát ez két hét probléma, de egyben eredmény is, mert kevesebb hulladék kerül 
ki a közterületekre. Ha bővebb információ kell, akkor tudok segíteni, egyenlőre viszont ennyit 
tudok mondani. 
Barócsi-Bozsik Katalin iskolaigazgató: Én köszönöm, hogy részt vehettem minden 
képviselő-testületi ülésen. Sajnálom, hogy Pozsik Joachimné már elment, mert elmondanám 
neki is, hogy lesz plusz az iskolában. Most is van pályázati lehetőség. Az énekkart is biztos, 
hogy összehozzuk, mert én is nagyon szeretek énekelni. Mostantól teljes erőbevetéssel a 
szakmai munkára fogunk koncentrálni. 
Tóth Andrásné polgármester: Hejőpapi végpontja a hulladéknak. Egercsehi esetében még 
egy népszavazásba nem mertek belemenni. Hejőpapi azért, hogy odaengedte a 
hulladéklerakót, 50 millió Ft-ot kap. Oda az évek folyamán több száz millió Ft megy majd. 
Gál István képviselő: A Csónak úton a buszmegálló nagyon rossz állapotban van, meg 
kellene csinálni. 
Ficzere Gábor képviselő: Egy esetet elmondanék. A szeméttelep kapcsán kaptam az első 
pofont, mint képviselő. Akkor még fiatal képviselő voltam. A faluban az emberek előtt 
felálltam, és vettem a bátorságot, hogy felszólaltam. A dolgoknak vannak érzelmi és értelmi 
oldalai. Aki akkor azon a népszavazáson szavazott, azoknak az embereknek 95 %-ának 
fogalma sem volt arról, hogy hol lett volna a lerakó. Én támogattam ezt a kezdeményezést, 



hogy Egercsehiben hulladéklerakó legyen, és simán megbuktunk. Olyan biztos voltam benne, 
hogy jót csinálunk, hogy a végén nagy pofon lett belőle. 
Tóth Andrásné polgármester: Megköszöni a képviselő-testület munkáját és az ülést 
berekeszti. 
 

Kmf. 
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