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Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 28-án 1500 
órakor tartott ülésén, a hivatalban. 
 
 
Határozatok száma és tárgya: 
 
31/2009. (IV. 28.) Egercsehi Önkormányzat 2008. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló 
2/2008. (III. 14.) rendelet módosítása   
32/2009. (IV. 28.) Egercsehi Önkormányzat 2008. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló 
beszámoló  
33/2009. (IV. 28.) Egercsehi Önkormányzat 2009. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló 
3/2009. (III. 23.) rendelet módosítása   
34/2009. (IV. 28.) Integrációs felkészítés pedagógiai rendszere 
35/2009. (IV. 28.) Kollektív szerződés 
36/2009. (IV. 28.) Maximális osztály-és csoportlétszám 2009/2010. nevelési/tanítási évi 
túllépése 
37/2009. (IV. 28.) Nyári gyermekétkeztetés pályázat 
38/2009. (IV. 28.) Alapító okiratok felülvizsgálata 
39/2009. (IV. 28) Sportfejlesztési koncepció 2009-2013  
40/2009. (IV. 28.) Sportöltöző felújítása pályázat, sportlétesítmény felújítási program 
41/2009. (IV. 28.) Általános iskola akadály mentesítése pályázat  
42/2009. (IV. 28.) 25. sz. főút menti járda felújítása pályázat  
43/2009. (IV. 28.) Közcélú munkához anyag és eszközbeszerzés pályázat, általános iskola 
vizesblokk felújítása 
44/2009. (IV. 28.) Egri Rendőrkapitányság üzemanyag támogatása 
45/2009. (IV. 28.) Kerekes József kérelmének elutasítása 
46/2009. (IV. 28.) Surányi László kérelmének elutasítása 
47/2009. (IV. 28.) Képviselő-testületi ülések kezdő időpontja 
48/2009. (IV. 28.) Társulások felülvizsgálata 
 
 
Rendeletek száma és tárgya: 
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Napirendi pontok: 
 
1. 2008. évi költségvetési beszámoló és zárszámadási rendelet elfogadása 
Előterjesztő: polgármester 
2. Egyéb ügyek, indítványok 
 
 
 
 
 
 



J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 28-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 
 Liktorné Vargyas Marianna képviselő 
 Puskás András képviselő 
 
Távol van: Pálinkás Jánosné képviselő 
 Surányi László képviselő 
 
Jelen van tanácskozási joggal: Barcsainé Dr. Érsek Rita körjegyző 
  Barócsi-Bozsik Katalin iskolaigazgató 
  Juhász Géza könyvvizsgáló 
  Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó 
                                                    Végh Mihályné gazdaságvezető 
  
Jegyzőkönyvvezető: Hajdu Erika igazgatási előadó 
 
Tóth Andrásné polgármester: Köszöntöm a képviselő-testületet, a tanácskozási joggal 
meghívott Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző asszonyt, Juhász Géza könyvvizsgálót, Barócsi-
Bozsik Katalint a mikrotérségi általános iskola igazgatóját, Martonné Sinkó Judit 
gazdálkodási előadót, Végh Mihálynét az általános iskola gazdasági vezetőjét. Megállapítom, 
hogy a megválasztott 10 képviselőből 7 jelen van, így a képviselő-testületi ülés 
határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Argyelánné Józsa Györgyi és Gál István 
képviselőket javaslom megválasztani. Van a képviselőknek más javaslata a jegyzőkönyv 
hitelesítő személyére? Aki egyetért azzal, hogy Argyelánné Józsa Györgyi és Gál István 
képviselők legyenek a jegyzőkönyv hitelesítők kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadja 
jegyzőkönyv hitelesítőnek Argyelánné Józsa Györgyi és Gál István képviselőket. 
 
Tóth Andrásné polgármester: A meghívóban kiküldött napirendi pontokat tárgyalja a 
képviselő-testület. Van más javaslat a napirendi pontokra? 
Dorkó Ottóné képviselő: Miért nem kaptuk meg az önkormányzat 2008. évi belső 
ellenőrzéséről a beszámolót? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A következő ülésre megküldjük a képviselő-testület 
tagjainak. 
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért a napirendi pontokkal kérem kézfelnyújtással 
szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadja a 
napirendi pontokat. 
 



1. Napirendi pont: 
 

Tóth Andrásné polgármester: A 2008. évi költségvetési beszámolót és zárszámadási 
rendeletet a képviselők írásban megkapták. Kérem Juhász Géza könyvvizsgáló urat tartsa meg 
tájékoztatóját. 
Juhász Géza könyvvizsgáló: Tisztelt polgármester asszony, tisztelt képviselők. 
Megbízásomnak megfelelően a költségvetést és a beszámolót átvizsgáltam. Ez a folyamat már 
decemberben elkezdődött. Ezt a beszámolót elfogadásra javaslom a képviselő-testületnek, és 
hitelesítési záradékkal ellátom. A korábbi években a gazdálkodásban tapasztalt hiányosságok 
már nincsenek meg, ezek eltűntek. Amiben apróbb hiányosságok vannak ezeket azért 
mondom el, hogy a jövőben ez már ne fordulhasson elő. A szabályzatokat aktualizálni kell. A 
vagyon értéke abszolút értékben növekedett, ami a vagyonkataszter és a mérleg 
szinkronizálásból adódik. A korábbi években erről már szóltam, hogy nincs szinkronban, 
most 2008-ban ez is megtörtént. Összességében a gazdálkodás eredményét és a gazdálkodást 
olyan szempontból tekintem jónak, hogy volt egy eladósodási folyamat az elmúlt években, 18 
millió Ft-os hitelállományból 6 millió Ft le lett faragva. Különösen a rövidlejáratú működési 
célú hitelállomány csökkent. Még mindig van, de ha ilyen irányú tendenciát folytatnak, akkor 
ez teljesen eltűnhet. A pénzforgalmi célú kiadásokból felújításra keveset tudnak fordítani. 12 
%-ot fordítottak szociális kiadásokra. Ezzel a település jellege miatt nem tudnak mit csinálni. 
A civil szervezetek részére átadott pénzösszeg – a sportot szeretném itt megemlíteni – a 
szervezetnél kerül elköltésre. Egy megállapodást kellett kötni a civil szervezet és az 
önkormányzat között, ami már megszületett. Valamint egy írásbeli elszámolást kell készíteni, 
amit a képviselő-testület elé kell terjeszteni, és ténylegesen el kell számolni a támogatással. Itt 
vannak még hiányosságok. Úgy látom, hogy a gazdálkodás ténylegesen javult, vannak még 
kisebb hibák, de ezzel együtt a független könyvvizsgálói jelentést elfogadásra javaslom. 
Tóth Andrásné polgármester: Kérem a képviselő-testületet, hogy a kérdéseit tegye fel. 
Dorkó Ottóné képviselő: Forráshiány van a költségvetésben, a kifizetetlen számlák 10 millió 
Ft összegű, a perköltségekkel is növekedni fog ez az összeg. 
Tóth Andrásné polgármester: A beszámoló a 2008. évről szól. 
Dorkó Ottóné képviselő: De ez át fog húzódni 2009-re. 
Juhász Géza könyvvizsgáló: A kifizetetlen számlák összege 3,8 millió Ft. Ez benne van a 
mérlegben is. Erre fedezetet biztosít a 2008. évről áthozott pénzmaradvány. Ezért nem 
szóltam róla. Összességében a pénzmaradvány mutatja, hogy ki tudták volna fizetni, de 
technikai okok miatt nem került rá sor. 
Tóth Andrásné polgármester: Egercsehi Község Önkormányzatának 2008. évi 
költségvetésről szóló rendelet módosítást kell először elfogadni. Erre a kincstártól érkező 
előirányzatmódosítások miatt van szükség. Ezek jobbára a szociális kiadásokhoz érkező 
pénzek. Ezzel fog a gazdálkodás bevételi és kiadási oldala helyreállni. Ezzel kapcsolatban van 
kérdése a képviselőknek? Amennyiben nincs szavazzunk. Aki egyetért az Egercsehi Község 
Önkormányzatának 2/2008. (III. 14.) rendelet módosításával kérem kézfelnyújtással 
szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen és 3 nem szavazattal az 
alábbi határozatot hozza. 
 

 
 
 
 
 



Egercsehi Önkormányzat 31/2009. (IV. 28.) határozata 
Egercsehi Önkormányzat 2008. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló 
2/2008. (III. 14.) rendelet módosítása   
 
Egercsehi Önkormányzat nem fogadja el a 2008. évi költségvetési gazdálkodásáról 
szóló 2/2008. (III. 14.) rendelet módosítását.   
 
Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés, munkaterv szerint 2009. 
május 26.  
Felelős: polgármester 

 
Tóth Andrásné polgármester: A következő a 2008. évi zárszámadási rendelet elfogadása. 
Aki egyetért az Egercsehi Község Önkormányzatának 2008. évi zárszámadási rendelettel 
kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen és 3 nem szavazattal az 
alábbi határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 32/2009. (IV. 28.) határozata 
Egercsehi Önkormányzat 2008. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló 
beszámoló   
 
Egercsehi Önkormányzat nem fogadja el a 2008. évi költségvetési gazdálkodásáról 
szóló beszámolót.   
 
Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés, munkaterv szerint 2009. 
május 26.  
Felelős: polgármester 

 
Tóth Andrásné polgármester: Észrevétel nem nagyon volt a képviselő-testület részéről, 
hogy mi a probléma a beszámolóval. Megköszönöm a könyvvizsgáló úr munkáját. A 
beszámoló az Egercsehi Önkormányzat 2008. évi pénzügyi gazdálkodásáról szól, és a 2009. 
március 3-ai állapotnak megfelelő. A költségvetés elfogadásáig a képviselő-testület elfogadott 
egy átmeneti gazdálkodást. Ehhez most van egy beszámoló. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Mivel ebben az időszakban nem volt költségvetés mi 
alapján lehetett bővíteni a létszámot? Milyen státuszban van az illető? Januárban mi alapján 
dolgozott az önkormányzatnál? Máshol a létszámbővítést decemberben szokták elfogadni. 
Tóth Andrásné polgármester: Létszámbővítésre nem került sor. Egy pályázati felvétel van, 
ami még betöltetlen. Úgy gondolom, hogy a munkához szükséges a létszám. A 
szennyvízberuházás behajtása nagy adminisztrációs munka, kell, mert az önkormányzat 
kézfizető kezes, és nagy baj lesz, hogy ha nem tudjuk beszedni a pénzt. Ezért a munkáért lett 
felvéve az ember, mert Helgertné ezt már nem bírja a munkája mellett. Itt 270 ember ügyét 
kell intézni, hogy december 31-re legyen pénz. A közcélúak foglalkoztatása is ad feladatot. 
Az adóbehajtásokra és a kintlévőségek beszedésére kell az adós kolléganőt ráállítani. Mivel 
én vagyok ezért a felelős, szeretném, hogy ha ez működne. Ettől még nagyobb dolgok jönnek, 
átalakításra kerül sok minden, amit majd meg kell csinálni. A könyvvizsgáló úr nem 
véletlenül írta alá korlátozás nélkül a jelentését. A költségvetés elfogadásáig csak azok a 
dolgok lettek kifizetve, ami a működéshez elengedhetetlen. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Nem akarok nevet mondani, de arról a hölgyről van 
szó, aki a roma programban vett részt. A roma program már befejeződött. Ha a 



körjegyzőségre lett felvéve, akkor az állását meg kell hirdetni, ha az önkormányzathoz lett 
felvéve, akkor tájékoztatni kellene a képviselő-testületet. 
Tóth Andrásné polgármester: A roma programban december 31-ig volt foglalkoztatva. A 
kompetencia program és az IKSZT keretében is foglalkoztatni kell valakit. Az IKSZT 
pályázaton az első fordulót megnyertük, a műszaki részek benyújtása következik, és reméljük, 
hogy sikerül ez a része is a pályázatnak. Az az ember kerül beépítésre a pályázatban, aki itt 
volt akkor, amikor a pályázatot benyújtottuk. Aki levezet egy ilyen programot, mint amilyen a 
roma program volt, nem biztos, hogy veszni kell hagyni, azon kívül segíti a hivatal munkáját 
is. Nagyobb bűn volt az, hogy volt itt olyan, aki a pénzt felvette, de munkát nem végzett. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő:Nem vitatom, hogy nagy munka volt. De nem tudom, 
hogy hol van foglalkoztatva? 
Tóth Andrásné polgármester: Az önkormányzatnál. 
Dorkó Ottóné képviselő: Tehát az önkormányzat költségvetésében szerepel. Milyen 
státuszban van? 
Tóth Andrásné polgármester: A munka törvénykönyve alá tartozó dolgozó. 
Dorkó Ottóné képviselő: Nem közalkalmazott, hanem munka törvénykönyve alá tartozó? 
Tóth Andrásné polgármester: Igen. 
Puskás András képviselő: Erre a helyre Egercsehiben lakó alkalmazott nem lett volna? 
Biztos lett volna. Itt a faluban elég nagy a munkanélküliség. Megértem, hogy itt már 
összefonódások vannak, és ez így volt jó. A pályázatokat is Egercsehi vállalkozókkal kellene 
megcsináltatni. 
Tóth Andrásné polgármester: A következő pályázat az IKSZT keretében a művelődési ház 
felújítása lesz, amelyre lehet a helyi vállalkozóknak pályázni közbeszerzés keretében. De én 
nem tudom, hogy helyben ki foglalkozik ilyennel. 
Puskás András képviselő: Vannak itt vállalkozók. 
Gál István képviselő: A vállalkozó nem tud bejönni a polgármesteri hivatalba? A vállalkozó 
megy a munka után. Miért nem tud bejönni? 
Puskás András képviselő: Azért, mert az egerbaktai és a pétervásárai vállalkozónak szólunk. 
Nem az a hivatal érdeke, hogy olyan vállalkozót bízzunk meg, aki ide adózik? 
Gál István képviselő: Nem tudom, hogy ki az a vállalkozó Egercsehiben, aki ilyen munkát 
meg tud csinálni, pedig itt lakom már régóta. 
Puskás András képviselő: Punkáéknak és Telekéknek kellene szólni. 
Gál István képviselő: Ha ők foglalkoznak ilyennel, akkor nekik be kellene jönni a hivatalba. 
Grósz Ilona alpolgármester: A vállalkozónak meg kell előlegeznie a pénzt. Mondjon a 
képviselő úr itt helyben olyan vállalkozót, aki erre képes. 
Puskás András képviselő: 30 nap az átutalási határidő. 
Tóth Andrásné polgármester: Ez nem így van. Most lett kész a ravatalozó, a papírokat 
beküldtük a kincstárhoz az elszámolásra, és a pénzt majd küldik valamikor, de biztos, hogy ez 
nem bonyolódik le 30 nap alatt. 
Puskás András képviselő: Rendben, de egy vállalkozót sem kerestek meg. Ezt az 
elszámolást megérti mindenki. Ha megtudják csinálni a helyi vállalkozók jó, ha nem, akkor 
nincs mit tenni. 
Gál István képviselő: Be kell jönni ide a vállalkozóknak. 
Grósz Ilona alpolgármester: Ezek már régebbi kapcsolatok. De ezen lehet változtatni. 
Ficzere Gábor képviselő: Így van, majd legközelebb megkeressük a helyi vállalkozókat. 
Tóth Andrásné polgármester: Most fognak kijönni a pályázatok, amelyekben felújításokra 
lehet pályázni. A dokumentációkat természetesen ehhez majd meg kell csinálni. 
Puskás András képviselő: Úgy megtervezem én is, hogy ha tudom, hogy enyém lesz a 
munka. 



Tóth Andrásné polgármester: A műszaki költségvetést nem a tervező csinálja. Most jönnek 
ki a pályázatok, általában 30 nap a beadási határidő. 
Puskás András képviselő: Az Egercsehi vállalkozó sem ingyen dolgozik. 
Tóth Andrásné polgármester: Be kell jönni a hivatalba. 
Puskás András képviselő: Le van adva itt, hogy melyik vállalkozó mivel foglalkozik. 
Tóth Andrásné polgármester: Csak a képviselő úr foglalkozik ezzel az Egercsehi 
vállalkozók nem. 
Puskás András képviselő: Honnan tudja a pétervásárai vállalkozó, hogy milyen felújítások, 
beruházások vannak Egercsehiben? 
Tóth Andrásné polgármester: Figyelik a pályázati kiírásokat, és érdeklődnek, jelentkeznek. 
Puskás András képviselő: Ennyire nincs előnyben egy Egercsehi vállalkozó? 
Tóth Andrásné polgármester: A településért az Egercsehi vállalkozók is léphetnek. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Tisztességesen fizetik az iparűzési adót, lehetne nekik 
segíteni. 
Puskás András képviselő: Ki kell a vállalkozókat értesíteni arról, hogy milyen munkák 
vannak. 
Dorkó Ottóné képviselő: Nekem is az a véleményem, hogy az idegeneket jobban szeretik az 
önkormányzat egyes tagjai. 
Gál István képviselő: A vállalkozó, hogy ha itt szeretne dolgozni a településen, akkor jöjjön 
be a polgármesteri hivatalba, és érdeklődjön. Ha ennek ellenére nem szólnak neki, akkor 
bejöhet reklamálni. Így csinálják az önkormányzatok. Ha a művelődési ház tetőszerkezetét 
kellene megcsinálni, akkor nem is tudom, hogy kihez lehetne itt helyben fordulni. 
Dorkó Ottóné képviselő: Azok a vállalkozók, akik fizetik az iparűzési adót, nincs 
feltüntetve, hogy milyen tevékenységet folytatnak? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: De fel van tüntetve. 
Dorkó Ottóné képviselő: Köszönöm. Nem szívesen fizetik a vállalkozók az iparűzési adót. 
Így is elakarják törölni. 
Tóth Andrásné polgármester: Nem akarjuk megszüntetni az iparűzési adót, mert akkor nem 
tudunk a működésképtelen önkormányzatok támogatására pályázni. A településen az 
iparűzési adóból befolyt bevétel nem nagy összeg. Azt is tudom, hogy melyik cégek 
alkalmaznak fekete munkásokat, akik itt az önkormányzatnál vannak rendszeres szociális 
segélyen. Amikor behívjuk őket közmunkára, akkor jelentik be őket rendesen. Néha 
ragasztanak az alkalmi munkavállalói kiskönyvbe egy-egy közteherjegyet. Nem vagyok 
nyomozó hatóság, de most a közcélú behívásoknál lett a helyi vállalkozóknál munkájuk az 
embereknek. Olyan eset is van, hogy az illető hónapok óta nem tud bejönni a segélyéért, mert 
otthon van. 
Puskás András képviselő: Be kell az önkormányzatnál mutatni az alkalmai munkavállalói 
kiskönyvet? 
Tóth Andrásné polgármester: Igen. Van olyan, akinek a munkaügyi központba kell 
jelentkezni, és van akinek itt a hivatalba a bélapátfalvai családgondozónál. 
Puskás András képviselő: A polgármester asszony most is az Egercsehi vállalkozókat 
fenyegeti. 
Tóth Andrásné polgármester: Én nem fenyegetek senkit. Azzal fenyegetem őket, hogy évek 
óta tudunk a fekete munka jelenlétéről, mégsem léptünk ellenük semmit? Nem jó ez a 
rendszer senkinek. Én soha nem ebből a szempontból nézem ezeket a dolgokat. 
Puskás András képviselő: Más cégeknél is van feketemunka. 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, van. Minket idegen cégek rendszeresen megkeresnek, 
hogy ilyen és ilyen munkákat vállalnak. De Egercsehi vállalkozó még egyszer sem jött be. 
Hívtunk mi már össze ilyen fórumot a vállalkozóknak, de nem jöttek el. 
Puskás András képviselő: Próbáljuk meg újra. Én a pályázatok előtt szeretném ezt a gyűlést. 



Tóth Andrásné polgármester: Azért az érdekes, hogy egy vállalkozónak nem érdeke 
bejönni a hivatalba érdeklődni, de egy polgármesternek kötelessége végigjárni a 
vállalkozókat. 
Puskás András képviselő: Nem kell őket végigjárni, ki kell küldeni nekik az értesítést, hogy 
van ilyen lehetőség. 
Ficzere Gábor képviselő: Ne húzzuk az időt, arról, ami elmúlt már ne beszéljünk. Az a 
lényeg – és én ezt már a múltkor is mondtam -, hogy legyen a képviselő úr az összekötő 
kapocs az önkormányzat és a vállalkozók között. 
Puskás András képviselő: Nekem sem szóltak, hogy milyen lehetőségek vannak. 
Grósz Ilona alpolgármester: Le kell ülni a számítógép elé, mert a pályázatok fent vannak az 
interneten. 
Ficzere Gábor képviselő: A múltról felesleges beszélni. Én most is azt mondom, hogy a 
képviselő úr legyen az összekötő kapocs. Ha van munka, akkor a képviselő úr ezt megtudja, 
és szól a vállalkozóknak. Én sem tudom, hogy ki mivel foglalkozik Egercsehiben, pedig itt 
élek. Nekem nem érdekem, hogy ne Egercsehi vállalkozó végezze ezeket a munkákat. 
Teljesen felesleges erről beszélni. 
Puskás András képviselő: Én nem tudhatom, hogy a vállalkozóknak mi a tevékenységi köre. 
Szólok három vállalkozónak, és hatnak nem tudok szólni, akkor abból probléma lesz. 
Tóth Andrásné polgármester: Rendben, hogy lezárjuk a vitát kiértesítjük a vállalkozókat, és 
ők majd elmondják, hogy eltudják-e vállalni. Természetesen nekik is le kell majd különböző 
plusz munkákat tenni. 
Puskás András képviselő: Miért kell őket megfélemlíteni? 
Tóth Andrásné polgármester: Ki félemlíti meg őket? Azok a vállalkozók, akik az 
önkormányzatnak szoktak dolgozni már bedolgozták magukat, tudják, hogy mindig kell 
valami plusz munkát végezni. Összehívunk egy találkozót, ahol el lesznek mondva a pályázati 
feltételek. 
Grósz Ilona alpolgármester: Valóban volt egy ilyen kezdeményezés, hogy meg voltak hívva 
a vállalkozók, de el sem jöttek. Azóta vannak mással csináltatva a különböző munkák. 
Tóth Andrásné polgármester: Javaslom folytassuk a napirend szerint a képviselő-testületi 
ülést. Az átmeneti gazdálkodás időszakának beszámolójánál tartottunk. 
Gál István képviselő: A központi költségvetésből nem kaptunk semmi pénzt ebben az 
időszakban? 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: De kaptunk, a működési bevételeknél vannak 
ezek az összegek. 
Gál István képviselő: A gépjárműadó sem nagyon jön be. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Azért nem látszik a gépjárműadó bevétel, mert 
március 15-ig kellett kiküldeni a gépjárműadót, és a beszámoló március 23-ig szól. 
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért a költségvetési rendelet elfogadásáig szóló 
átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolóval kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen és 3 nem szavazattal az 
alábbi határozatot hozza. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Egercsehi Önkormányzat 33/2009. (IV. 28.) határozata 
Egercsehi Önkormányzat 2009. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló 
3/2009. (III. 23.) rendelet módosítása 
 
Egercsehi Önkormányzat nem fogadja el a 2009. évi költségvetési gazdálkodásáról 
szóló 3/2009. (III. 23.) rendelet módosítását.   
 
Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés, munkaterv szerint 2009. 
május 26.  
Felelős: polgármester 

 
2. Napirendi pont: 
 

Tóth Andrásné polgármester: Egyéb ügyek, indítványok napirendi ponthoz elég sok ügy 
összegyűlt. Kérem Barócsi-Bozsik Katalin igazgató asszonyt, hogy tartsa meg tájékoztatóját 
az integrációs felkészítés pedagógiai rendszere programmal kapcsolatban. 
Barócsi-Bozsik Katalin iskolaigazgató: Az integrációs felkészítés pedagógiai rendszere 
program a pedagógiai program kiegészítése. Ez 2008. őszén készült el, a pedagógiai program 
pedig augusztusban. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrációjáról szól ez a 
program. Mi ezt az iskolában már csináljuk, de még nem került beépítésre a pedagógiai 
programba. A program elején egy helyzetelemzés található, és a tartalmi részét 7 pontban 
lehet megfogalmazni. Egyik elem a szociális kompetenciák fejlesztése, amivel kapcsolatos a 
kompetencia pályázatunk is. Továbbképzéseken, műhelymunkán fognak részt venni a 
tanárok. Június első hetében egy görög hetet fogunk tartani. A továbbtanulással kapcsolatban 
egy pályaorientációs felkészítést is fogunk tartani. Összességében ezzel kell kiegészíteni a 
pedagógiai programot. Szakértői útmutatással próbáltuk meg az anyagot összeállítani. A 
mentori tevékenység szerepel még új elemként, ami nem kapcsolható tantárgyakhoz, a 
gyerekeket figyelik, hogy van-e valamilyen problémájuk, ezekről feljegyzést kell készíteni. 
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért a Mikortérségi Általános Iskola és 
Napköziotthonos Óvoda által beterjesztett integrációs felkészítés pedagógiai rendszere 
programmal kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 34/2009. (IV. 28.) határozata 
Integrációs felkészítés pedagógiai rendszere  
 
Egercsehi Önkormányzat elfogadja a Mikortérségi Általános Iskola és 
Napköziotthonos Óvoda integrációs felkészítés pedagógiai rendszere programot. 
A program a jegyzőkönyv melléklete. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Barócsi-Bozsik Katalin iskolaigazgató: Az iskola kollektív szerződése is elég terjedelmes. 
Amikor az iskolába kerültem, akkor láttam, hogy nincs elfogadva a kollektív szerződés. A 
változásokat ismertetném most. Ezt a szerződést a nevelőtestület március 9-én fogadta el. A 
kiküldött anyagban benne vannak a változások. 
Gál István képviselő: A gyógypedagógusnak hogy alakul a pótléka? 



Barócsi-Bozsik Katalin iskolaigazgató: Nálunk a gyógypedagógus 40 %-os pótlékot kap, de 
100 %-ig lehetne adni. 
Gál István képviselő: Ki dönti el, hogy mekkora legyen a pótléka? 
Barócsi-Bozsik Katalin iskolaigazgató: Most a fejlesztő pedagógus kapja ezt a pótlékot. 
Néztük az alapfizetését, és úgy dolgoztuk ki a pótlékot, hogy ösztönző jellegű legyen. Sok 
fejlesztő munkát végez az óráin kívül is, ezért döntöttünk így. 
Tóth Andrásné polgármester: A plusz foglalkozásért nem kap túlórát? 
Barócsi-Bozsik Katalin iskolaigazgató: Neki is van túlórája, de sokszor van olyan eset, 
amikor nincs pedagógus valamilyen ok miatt, olyankor ő foglalkozik a gyerekekkel. 
Gál István képviselő: A jubileumi juttatások miért nincsenek benne a kollektív 
szerződésben? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Azért, mert a közalkalmazotti törvény szabályozza a 
jubileumi jutalmat. 
Gál István képviselő: A kollektív szerződés is tartalmazhat erre vonatkozó iránymutatást. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Ezt a közalkalmazotti törvény szabályozza. A kollektív 
szerződés is szabályozhat jutalmakat, de nem a jubileumi jutalmat. 
Gál István képviselő: Arra gondolok, hogy van olyan személy, aki a 20 éves jubileumi 
jutalmat megkapta, de a 40 éveset nem kapja. De van olyan személy is, aki nem áthelyezéssel 
jött a munkahelyére dolgozni, és ő sem kapja. 
Barócsi-Bozsik Katalin iskolaigazgató: A törvényt mi nem írhatjuk felül. Most is van olyan 
dolgozónk, aki az előző munkahelyén felmondott, nem közalkalmazott volt, és csak 26 év 
munkaviszonya van. Ettől függetlenül lehet, hogy ő már 40 éve dolgozik. Ez valóban nincs 
benne a kollektív szerződésben. Nem is egy, hanem két ilyen dolgozónk van. Van olyan 
dolgozónk is, aki megkapta a 30 éves jubileumi jutalmat, és a 40 éveset is meg fogja kapni. 
Tehát akinek nincs meg a 40 éves közalkalmazotti jogviszonya az nem kapja meg a jubileumi 
jutalmat. 
Tóth Andrásné polgármester: Nekem lenne egy észrevételem. A véradást nem tudom, hogy 
törvény szabályozza-e a közalkalmazottaknál, de ez már megszűnt sajnos más dolgozóknál is. 
Kerestünk erre vonatkozóan utalást, de ilyet már nem lehet találni. 
Barócsi-Bozsik Katalin iskolaigazgató: Ilyen problémával még nem szembesültem az itteni 
munkám alatt. Ha lett volna, akkor feltűnt volna. 
Tóth Andrásné polgármester: A hivatal dolgozói is szoktak vért adni, de utána visszajönnek 
dolgozni. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A munka törvénykönyvében van benne a véradásra 
vonatkozó szabály. 
Tóth Andrásné polgármester: Ez a kollektív szerződés úgy gondolom, hogy egy egyeztető 
anyag. Nem tudom, hogy most is így van-e a véradás utáni munkavégzés alóli felmentés. 
Gál István képviselő: Valamikor így volt, de úgy tudom, hogy eltörölték. 
Tóth Andrásné polgármester: A szabadságok kiadásánál az őszi, tavaszi, téli, nyári szünet a 
pedagógusoknak szabadság, vagy tanítás nélküli szünet? 
Barócsi-Bozsik Katalin iskolaigazgató: A pedagógusoknak 25 nap szabadság és 21 nap 
pótszabadság jár. A törvény szerint a téli szünetre tanítás nélküli munkanapot kell elrendelni, 
tehát a pedagógusoknak feladatot kell adni. Ezért rövidül meg a nyári szünet július 1-től 
augusztus 22-ig, mert így tudunk a téli szünetre is szabadságot kiadni. 
Tóth Andrásné polgármester: A nyári szünet idején 15 napot igénybe lehet venni a 
pedagógusok szabadságából. Ilyenkor a gyerekeknek kellene valamilyen foglalkozást 
biztosítani, mert a nyár elég hosszú, és sok szülő nem tudja megoldani a gyermek 
elhelyezését. Egy nyári napközis tábort lehetne szervezni a nyári gyermekétkeztetéssel 
egybekötve. Ezzel segítenénk azoknak a szülőknek, akik a dolgoznak, és nem tudják a 
gyermeküket hová tenni. 



Barócsi-Bozsik Katalin iskolaigazgató: Igen, Egerben ez egy jól bevált gyakorlat. Egerben 
egy játszóházat szerveznek a nyári szünidőre. Lényegében azoknak a gyerekeknek van ez 
szervezve, akiket a szülők nem tudnak hová elhelyezni. Egy pedagógus egy hétig van a 
gyerekekkel, így váltják egymást, és így az étkeztetés is megoldott. Az is eszembe jutott, hogy 
Egerbe is el lehetne vinni a gyerekeket, ha nem is egész héten, de egy-két nap jó program 
lenne. 
Tóth Andrásné polgármester: Tavaly az itteni kolléganő tartotta ezeket a programokat. 
Gál István képviselő: Van egy kis ellentmondás még a kollektív szerződésben. Bizonyos 
esetekben nem köteles a munkáltatói utasítást végrehajtani a közalkalmazott, máskor meg 
köteles megtagadni az utasítást. 
Barócsi-Bozsik Katalin iskolaigazgató: A törvényben is így van, ezért hagytuk benne. 
Gál István képviselő: Ha nem ismerem a törvényt, akkor nem tudom megtagadni az utasítás 
elvégzését. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A kár előidézése lehet jogszerű és jogszerűtlen is. 
Gál István képviselő: Milyen módon mentesül a munkavállaló a munkavégzés alól? 
Barócsi-Bozsik Katalin iskolaigazgató: Ha a szabadsága engedi, akkor szabadságot kap, de 
bevált gyakorlat a szívesség helyettesítés, azaz legközelebb visszaadja a kollégának. Így 
spórolunk a helyettesítési díjjal. 
Gál István képviselő: Közfeladat ellátásának időtartalmára kötelező elengedni a 
munkavállalót? Például ha valaki képviselő, akkor el kell engedni? 
Barócsi-Bozsik Katalin iskolaigazgató: A közalkalmazotti törvény szabályozza azokat az 
eseteket, amikor el kell engedni a munkavállalót. El kell engedni, de írásbeli kikérőjének kell 
lennie a munkavállalónak. 
Gál István képviselő: Korábban nekem is volt belőle problémám, azért kérdeztem. 
Barócsi-Bozsik Katalin iskolaigazgató: A munkavállalónak az elmaradt munkát be kell 
pótolnia, de ezt is írásba kell rögzíteni. 
Tóth Andrásné polgármester: A képviselőt kötelező elengedni, de a munkahely kérheti a 
bérének megtérítését a kiesett időre. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A képviselő nem közfeladatot ellátó személy. 
Tóth Andrásné polgármester: A kollektív szerződésben a kereset kiegészítésnél jól 
értelmezem, hogy 10 hónapra lehet lehívni? Tehát csak a feladat ellátásának idejére? Amikor 
a közoktatási szakértővel egyeztettem ő mondta, hogy a keresetkiegészítés a feladatellátási 
időre jár. 
Barócsi-Bozsik Katalin iskolaigazgató: Igen, a feladatellátási idő 8 hónap. 
Tóth Andrásné polgármester: Mert az államkincstár csak erre az időszakra fizeti a 
keresetkiegészítést. 
Barócsi-Bozsik Katalin iskolaigazgató: Az átsorolások is 8 hónapra készülnek el. 
Tóth Andrásné polgármester: Van még a képviselőknek kérdése a kollektív szerződéssel 
kapcsolatban? A szerződésben foglaltak megsértése esetén a munkavállaló a Munkaügyi 
Bírósághoz fordulhat. Tehát ez a szerződés jogszabályként működik. Ami ebben benne van, 
azt a fenntartónak be kell tartani. 
Grósz Ilona alpolgármester: Javaslom elfogadni a kollektív szerződést. 
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért a kollektív szerződésben foglaltakkal kérem 
kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 

 
 



Egercsehi Önkormányzat 35/2009. (IV. 28.) határozata 
Kollektív szerződés 
 
Egercsehi Önkormányzat elfogadja a Mikortérségi Általános Iskola és 
Napköziotthonos Óvoda kollektív szerződését. 
A kollektív szerződés a jegyzőkönyv melléklete. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Gál István képviselő: A dolgozók erről hogy fognak értesülni? 
Barócsi-Bozsik Katalin iskolaigazgató: Munkaértekezleten fogom tájékoztatni a kollégákat. 
Gál István képviselő: Ki kell függeszteni, vagy el kell helyezni valahol egy példányt? 
Barócsi-Bozsik Katalin iskolaigazgató: A könyvtárban kellene elhelyezni egy példányt, de 
mivel nem járunk oda mostanában, így a tanáriban lesz elhelyezve. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Csoportlétszám túllépés ügyében kell döntenie a 
képviselő-testületnek. Egercsehi általános iskola 8. osztály 31 fő, Szúcs óvoda 31 fő, 
Egercsehi óvoda 63 fő, ebből 1 fő sajátos nevelési igényű. A csoportlétszám túllépéshez a 
képviselő-testület engedélye szükséges. Illetve ahol szükséges, ott az oktatási hivatalnak is 
hozzá kell járulnia. Eddig is emelt létszámmal mentek ezek az intézmények illetve a 8. 
osztály, de az engedély augusztus 31-én lejár. A túllépés engedélyezését július 1-ig el kell 
küldeni az oktatási hivatalhoz. 
Barócsi-Bozsik Katalin iskolaigazgató: Igen, ezt július 1-ig meg kell kérni. Ha július 1. és 
augusztus 31. között még érkezik gyerek, akkor újra meg kell kérni az engedélyt. 
Tóth Andrásné polgármester: Ezt minden nevelési évben meg kell kérni, mert ezt nagyon 
szigorúan ellenőrzik. Aki egyetért a csoportlétszám túllépéssel kérem kézfelnyújtással 
szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 36/2009. (IV. 28.) határozata 
Maximális osztály- és csoportlétszám 2009/2010. nevelési/tanítási év túllépése 
 
Egercsehi Önkormányzat a Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos 
Óvoda Egercsehi intézményben – az intézmény kérelme alapján - az alábbiakban 
engedélyezi a maximális osztály- és csoportlétszám 2009/2010. nevelési/tanítási 
évi túllépését. 
1. A napköziben 1-4. évfolyamon a maximális létszám 26 fő, melyet 20 %-al 
megemel, 32 főre. 
2. A 8. osztályban a maximális létszám 30 fő, melyet 20 %-al megemel, 36 főre. 
3. Az óvodában a maximális 25 fős létszám túllépésének engedélyezését az 
Oktatási Hivataltól kéri. (Vegyes csoport 33 fő, I. csoport 29 fő, II. csoport 31 fő.) 
A határozat a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 95/A. § (11) 
bekezdésén és a 102. § (2) bekezdés c) pontján alapul.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 



Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Egy hevesaranyosi dolgozó megy nyugdíjba az 
általános iskolából, és létszámleépítés keretében lehet erre pályázatot benyújtani. Ennek a 
beadási határideje lassan itt van a nyakunkban, ezért erről döntenie kellene a képviselő-
testületnek. 
Barócsi-Bozsik Katalin iskolaigazgató: Én erről tájékoztattam a hevesaranyosi 
tagintézményt, de választ még nem kaptam rá. 
Tóth Andrásné polgármester: Meg kell várni, amíg megküldik a határozatot. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Írásban megkértem Hevesaranyostól a képviselő-
testületi határozatot, de még nem érkezett meg. Megjelent a nyári gyermekétkeztetésre a 
pályázati kiírás. Egercsehi 30 főre igényelheti meg. Pályázzon rá az önkormányzat? 
Grósz Ilona alpolgármester: Javaslom, hogy pályázzunk, mert eddig még minden évben 
pályáztunk. 
Tóth Andrásné polgármester: Jelenleg 30 főre lehet igényelni, de pótigényt eddig még 
minden évben be lehetett nyújtani. Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat részt vegyen a 
nyári gyermek étkeztetésben kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 37/2009. (IV. 28.) határozata 
Nyári gyermekétkeztetés pályázat  
 
Egercsehi Önkormányzat egyetért azzal, hogy a nyári gyermekétkeztetésre 
pályázatot nyújtson be. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Puskás András képviselő: Az előző képviselő-testületi ülésen kértük, hogy vizsgáljuk meg a 
napközit, legyen kimutatás az étkeztetés áráról. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Igen, elkészítettük. 
Ficzere Gábor képviselő: Megvoltak a beíratkozások az általános iskolában. Mennyi a beírt 
gyereklétszám? 
Barócsi-Bozsik Katalin iskolaigazgató: Egercsehiből 5 főt, Szúcsról 6 főt írattak be az első 
osztályba. 
Gál István képviselő: Mennyi az első osztály minimum létszáma? 
Barócsi-Bozsik Katalin iskolaigazgató: Ha Hevesaranyos kivált volna, akkor 16 fő lenne, de 
mivel még a társulás tagja, így meglesz a létszám. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Elkértem az iskolaérett gyerekek létszámát. Sok 
gyerek marad az óvodában, pedig már jöhetnének iskolába. 
Barócsi-Bozsik Katalin iskolaigazgató: A szülőknek joga van iskolaérettségi vizsgálathoz, 
így 5 gyereket engedtek iskolába. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Az óvoda felkészítése megfelelő akkor? 5 fő jött az 
iskolába. 
Barócsi-Bozsik Katalin iskolaigazgató: 14 fő tanköteles korú gyerek van jelenleg az 
óvodában. Ebből egy főt visznek Egerbe, 5 jön az egercsehi iskolába, a többiek maradnak az 
óvodában. Ez a nevelőtestületi ülésen is elhangzott. Az óvoda és az iskola közötti átmenetben 
a tanítóknak is részt kellene venni. A 4 óvodapedagógus jelentkezett DIFER vizsgálat 
értékelésre. Fontos lenne, hogy ne csak az óvodáknak legyen meg a vizsgálat eredménye. 



Egyébként voltam értekezleten az óvodában, az iskolában is volt ilyen szervezve, de nem volt 
érdeklődés a szülők részéről. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Nem voltak meghívva a szülők. 
Barócsi-Bozsik Katalin iskolaigazgató: Minden iskolaköteles gyerek szülei meg voltak 
hívva, de csak azok jöttek el, akik mennek iskolába. Akinek megvolt a szakvéleménye, az 
nem jött el. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: A napköziben az árak a következőképpen 
alakultak. Januárban 460 Ft, februárban 456 Ft, márciusban 471 Ft az ételadag ára. A három 
hónap átlaga 460 Ft. 
Puskás András képviselő: A költségvetésben 560 Ft szerepelt. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: A költségvetésben ilyen nincs benne. 
Önköltség nincs a költségvetésben. Ez az ár, amit említettem a 2009-es ár. Látszik rajta, hogy 
csökken az önköltség. 
Puskás András képviselő: Tavaly ezt ki ellenőrizte? Ez kinek lett volna a feladata? Kinek a 
felügyelete alá tartozik az élelmezésvezető? 
Tóth Andrásné polgármester: Az akkori intézményvezető felelős, neki volt erre hatásköre. 
Ficzere Gábor képviselő: Volt akkor az iskolának rendes vezetése? 
Puskás András képviselő: Gazdasági vezető volt. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Ebben a három hónapban az iskola konyhának 
a ráfizetése 800.000 Ft. Hiány mindig van az étkeztetésen, ami a normatíva és az önköltség 
különbségéből adódik. 
Puskás András képviselő: Tavaly nem 800.000 Ft ráfizetés volt, hanem 6 millió Ft. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Idén is lesz az étkeztetésen 3 millió Ft hiány. 
Ficzere Gábor képviselő: Ha valaminek van gazdája, akkor az működik, ha nincs, akkor ez 
van. 
Tóth Andrásné polgármester: Most már szakképzett élelmezésvezető van, akinek érdeke az, 
hogy a konyha rendesen működjön. 
Ficzere Gábor képviselő: Az iskolával 2 éven keresztül foglalkoztunk. Az óvodavezetővel 
szintén foglalkoztunk egy évig. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Szeptemberben megszavaztuk a konyha szakértői 
vizsgálatát. Lesz ebből valami? 
Tóth Andrásné polgármester: Lesz még erről szó a mai ülésen. Ha a konyha kikerül az 
általános iskola működéséből, akkor vállalkozói tevékenységnek fog számítani. Tehát ha nem 
oktatási intézmény mellett működik, akkor más besorolás alá esik. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: A konyhát nem tudjuk kivenni az általános 
iskolából. Jelenleg az iskolák egy része közszolgáltató közintézmény besorolású. Ha 
kivesszük a konyhát, akkor közüzem lesz. 
Puskás András képviselő: Alakíthatunk Kht-t is. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Nem lehet Kht-t sem alakítani, sőt ami jelenleg Kht., 
azt is át kell alakítani. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Az önkormányzat tulajdonában lévő 
intézmény nem lehet gazdasági társaság. Jelenleg az önkormányzat tulajdonában van, de más 
irányítás alá tartozik. Ha kivisszük, normatívát nem lehet rá igényelni. 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, ez egy új rendelet. 
Puskás András képviselő: A tavalyi fejetlenségnek akkor nincs felelőse? Ki felügyelte a 
konyhát? 
Tóth Andrásné polgármester: Az intézmény vezetője felelős az intézmény gazdálkodásáért. 
Nyilván annak a vezetőnek, aki az intézmény élén áll mindent meg kell tennie az intézmény 
működéséért. 



Puskás András képviselő: Ha ez így van, akkor tegyünk feljelentést, mert itt 3-4 millió Ft-ról 
van szó. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Milyen gyanú alapján tegyen feljelentést az 
önkormányzat? 
Puskás András képviselő: Ha most 460 Ft egy adag étel, akkor tavaly hogy lehetett 560 Ft? 
Hogy jött ki ez az ár? 
Tóth Andrásné polgármester: Drágább nyersanyagok lettek felhasználva. Tavaly négy 
igazgató volt az általános iskolában. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ahogy én értelmezem, ha nem tartanánk fenn a 
konyhát, és hordatnánk az ételt, nekünk akkor is ráfizetésünk lenne, mert a tálalókonyhát fenn 
kell tartani, a személyzet kell hozzá. Az étkezésen soha nem lesz haszon. 
Puskás András képviselő: Tavaly 560 Ft-os előállítási költség volt. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Most pedig olcsóbb. Ki állítja össze az adagot? 
Tóth Andrásné polgármester: Az élelmezésvezető. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Igen, tavaly nem volt megfelelő végzettségű 
élelmezésvezető a konyhán. 
Grósz Ilona alpolgármester: Ha ezek az új jogszabályok ránk is vonatkoznak, akkor meg 
kell gondolni, hogy kiadjuk-e a konyhát. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Igen, de azt is tudjuk, hogy az iskola milyen sokba 
van, és az iskola hiányát a konyha hozza. 
Végh Mihályné gazdaságvezető: A konyha hiánya 2,5 millió Ft-nál soha nem volt több. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Nekem olyan papír lett kiadva, hogy 5 millió Ft volt a 
konyha hiánya. 
Dorkó Ottóné képviselő: Nem lenne ésszerűbb és olcsóbb, hogy ha az ebédet hordatnánk? 
Tóth Andrásné polgármester: Most lett elmondva, hogy akkor is fenn kell tartani a melegítő 
konyhát. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Kaptunk már árajánlatot cégektől, akik 
hordanák az ételt, és 688 Ft volt a legolcsóbb. 
Végh Mihályné gazdaságvezető: Nem akarom védeni a konyhát, de nem ott volt a hiány. 
Tavaly 55.000 Ft normatívát kaptunk, most pedig 65.000 Ft-ot kapunk. 
Puskás András képviselő: Egy hónapja 470 Ft-ért hozták volna ki az ebédet Bélapátfalváról. 
Egerből tudok olcsóbb árajánlatot is hozni. 
Dorkó Ottóné képviselő: Nem lehetne egy költségfelmérést készíteni? 
Puskás András képviselő: Nem kell, mert most már mi is itt tartunk az árban. Csak tavaly 
elment rá rengeteg pénz. 
Ficzere Gábor képviselő: Nagyon sok felelőst lehetne erre a helyzetre találni. Nem azzal 
kellene foglalkozni, hogy mi volt tavaly. Most már van az iskolában igazgató, rendes 
élelmezésvezető. Ami elmúlt az már veszett fejsze nyele. 
Dorkó Ottóné képviselő: Nem lehetne egy költségfelmérést készíteni? Nem kellene 
élelmezésvezető, elég lenne két konyhalány. 
Grósz Ilona alpolgármester: 465 Ft-ért hordassuk az ételt, amikor 470 Ft-ért megfőzik itt 
helyben? Ezért teljesen felesleges ezzel foglalkozni. 
Tóth Andrásné polgármester: Az Egerbocsi szülők is vissza szeretnének jönni, mert 
ahonnan hordatják az ételt, az borzalmasan rossz. 
Puskás András képviselő: Akkor itt senki sem felelős a kialakult helyzetért. 
Ficzere Gábor képviselő: De felelős, csak már nincs itt. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Mi is felelősek vagyunk, hogy ez már két éve így 
folyik. 
Ficzere Gábor képviselő: Gyakorlatilag ebek harmincadján volt az iskola vezetése. 20 
felelőse biztos van a kialakult helyzetnek. De ez nem bizonyítható. 



Grósz Ilona alpolgármester: A konyha hiánya nem csak az igazgató váltásokból jön ki. A 
normatíva nem fedezi az étkeztetést. Ehhez az önkormányzatnak mindig hozzá kell tenni. 
Puskás András képviselő: Igen, ezt az 5 millió Ft-ot pluszba tesszük hozzá. 
Végh Mihályné gazdaságvezető: Legalább 15 tényező befolyásolja a konyha működését. 
Tóth Andrásné polgármester: Az is lényeges, hogy a konyha honnan szerzi be a 
nyersanyagot. Vannak olyan élelmiszerek, amit helyben elő lehetett volna állítani, nem kellett 
volna drágán rendelni. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Megjelent a költségvetési szervek jogállásáról szóló 
törvény. Ez alapján május 15-ig felül kell vizsgálni a közfeladatok ellátását szervezeti 
szempontból. Ez nálunk az általános iskolát és a körjegyzőséget érinti. Ezeket a szerveket be 
kell sorolni. Önállóan működő gazdasági szerv az általános iskola és a körjegyzőség. Az 
általános iskola közszolgáltató, a körjegyzőség közhatalmi feladatot lát el, mindkét szerv 
önállóan működő és gazdálkodó szerv. Ennek a két szervnek új alapító okiratot kell készíteni. 
Ehhez kell a képviselő-testület határozata, mert június 1-ig dönteni kell és az államkincstárnak 
meg kell küldeni a két alapító okiratot. Tehát tevékenység jellege alapján és gazdálkodása 
alapján kell besorolni a szerveket. Későbbiekben lehet ezen változtatni. A május 15. törvényi 
határidő. Készül előterjesztés erről, és az elkövetkező képviselő-testületi ülésen lehet az 
alapító okiratról dönteni. 
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az alapító okiratok módosításához a 
körjegyzőséget közhatalmi, az általános iskolát közszolgáltató szervként és mindkét szervet 
önállóan múködő és önállóan gazdálkodó szervként besoroljuk kérem kézfelnyújtással 
szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 tartózkodás szavazattal 
az alábbi határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 38/2009. (IV. 28.) határozata 
Alapító okiratok felülvizsgálata  
 
Egercsehi Önkormányzat az Egercsehi-Szúcs községek Körjegyzősége alapító 
okiratának 8. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
„8. Az intézmény típusa: közhatalmi, önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv.” 
Az egységes szerkezetű alapító okirat a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Egercsehi Önkormányzat a Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos 
Óvoda alapító okiratának 4. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
„8. Az intézmény típusa: közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény, 
többcélú intézmény, melynek intézmény egységei (tagintézményei) – 
napköziotthonos óvoda és általános iskola. Önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szerv. 

                  Az egységes szerkezetű alapító okirat a jegyzőkönyv melléklete. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Puskás András képviselő távozik az ülésről, Liktorné Vargyas Marianna képviselő 
megérkezik az ülésre. 
 



Tóth Andrásné polgármester: Egercsehi sportfejlesztési koncepciójának megtárgyalása a 
következő ügy. A sportfejlesztési koncepció a sportöltöző felújításához szükséges. A pályázat 
keretében 10 millió Ft-ra lehet pályázni 100 %-os támogatottsággal. A pályázattal együtt kell 
a sportfejlesztési koncepciót és a sportlétesítmény-felújítási programot benyújtani. 
Dorkó Ottóné képviselő: Ez a koncepció nem is Egercsehire vonatkozik. Olyan, mintha az 
internetről lenne letöltve. Hol van Egercsehiben kézilabdapálya? A teke pálya miért nem 
szerepel benne? Ez egy hazugság az egész. A tekepályára mikor járnak a sportolók? 
Grósz Ilona alpolgármester: A focipálya mögött van a kézilabdapálya. 
Dorkó Ottóné képviselő: Jelentős önkormányzati támogatás is szerepel a koncepcióban. 
Grósz Ilona alpolgármester: Az önkormányzat támogatja a sportegyesületet, évi 1,5 millió 
Ft-tal. Ez elég jelentős. 
Dorkó Ottóné képviselő: A labdarúgás is szét van már verve a településen. 
Tóth Andrásné polgármester: Nem az önkormányzat veri szét. 
Dorkó Ottóné képviselő: Nem patronálja eléggé a sportolókat az önkormányzat. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: 1,5 millió Ft évente nem elég patronálás? Amikor 
megkérdezték a focistákat, hogy mit csinálnak, akkor inkább elmentek máshová. Keresni kell 
embereket, akik fociznak. 
Tóth Andrásné polgármester: Most 130.000 Ft van a tavaszi szezonban útiköltségre 
kifizetve, tavaly 600.000 Ft volt egész évben. Volt olyan is, aki beígérte a támogatást, de nem 
adta ide. Csak az önkormányzat pénzén működik a sport. 
Gál István képviselő: Van olyan, aki patronál egy sportolót, de az csak az ő dolga, hogy kit. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Az sem jó, hogy ha valaki azért focizik, mert pénzt 
kap érte. 
Tóth Andrásné polgármester: Igen. Csak az önkormányzat támogatja a labdarúgást. Ha 
megszűnne a labdarúgócsapat, akkor mindenki fel lenne háborodva. 
Dorkó Ottóné képviselő: Ne is szűnjön meg. Vissza kellene azokat csábítani, akik elmentek 
máshová focizni. Akkor nem kellene azoknak fizetni, akik kijárnak Egerből. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ha ennyire szeretnének sportolni, akkor az lenne a 
minimum, hogy idejönnek a helyi fiatalok focizni, nem más csapathoz mennek. 
Dorkó Ottóné képviselő: Nem az internetről kellene letölteni az anyagot. 
Tóth Andrásné polgármester: Ez az anyag azért van, hogy megvitassa a képviselő-testület. 
Ha hiba van benne, akkor szólni kell. Ehhez mondhatnak ötleteket a képviselők. 
Dorkó Ottóné képviselő: Nekem ez volt erről a véleményem. 
Tóth Andrásné polgármester: Ebben a koncepcióban semmi különösebb olyan dolog nincs, 
amit ne lehetne egy településen alkalmazni. 
Grósz Ilona alpolgármester: Nem hiszem el, hogy egy képviselőben ennyi rosszindulat van. 
Gál István képviselő: El lett mondva, hogy sportöltözőt szeretnénk kialakítani, ehhez kell 
egy koncepciót készíteni. Engem csak az érdekel, hogy megkapjuk a pénzt. Egy sértődött 
embernek soha nincs igaza. Ott voltam azon az ülésen, amikor a sportról volt szó, és 
sajnálom, hogy többen nem voltak ott. Az Egercsehi fiataloknak az volt a kérése, hogy egy ifi 
csapatot indítsanak. Ez szépen is hangzott. Mindenki odaállt emellé a kezdeményezés mellé. 
Amikor az ifi játékos elérte azt a kort, hogy a felnőtt csapatban is játszhatott, akkor már nem 
akart játszani. Különböző kifogások voltak, hogy miért nem. Aztán jöttek a különböző 
követelések. Amikor szerveződött ez az egész, akkor ilyen dolgok elő sem jöttek. 
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért Egercsehi Község Önkormányzatának 
sportfejlesztési koncepciójával kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 2 tartózkodás szavazattal 
az alábbi határozatot hozza. 
 



Egercsehi Önkormányzat 39/2009. (IV. 28.) határozata 
Sportfejlesztési koncepció 2009-2013  
 

 Egercsehi Önkormányzat elfogadja Egercsehi község sportfejlesztési koncepcióját 
(2009-2013). 
A koncepció a jegyzőkönyv melléklete. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat részt vegyen a 
15/2009. (III. 12.) ÖM rendelet alapján kiírt pályázaton, amelynek célja a sportöltöző 
felújítása, kérem kézfelnyújtással szavazzon. Aki egyetért Egercsehi Község 
Önkormányzatának sportlétesítmény-felújítási programjával kérem kézfelnyújtással 
szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 1 tartózkodás szavazattal 
az alábbi határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 40/2009. (IV. 28.) határozata 
Sportöltöző felújítása pályázat, sportlétesítmény felújítási program 
 
1. Egercsehi Önkormányzat a helyi önkormányzatok fenntartásában lévő 
sportöltöző felújításának támogatására pályázatot nyújt be, a 15/2009. (III. 12.) 
ÖM rendelet alapján. A pályázati cél: sportöltöző felújítás. 
Az önkormányzat vállalja a pályázattal összefüggő jogok és kötelezettségek 
gyakorlását, eredményes pályázat esetén a pályázati összeggel az önkormányzat a 
2009. évi költségvetési rendeletét módosítja. 
A beruházás teljes költsége: 17.053.189 Ft. 
Pályázati támogatás: 10 millió Ft. 
2. Egercsehi Önkormányzat elfogadja Egercsehi község sportlétesítmény felújítási 
programját. 
A sportlétesítmény felújítási program a jegyzőkönyv melléklete. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Tóth Andrásné polgármester: Az általános iskola akadálymentesítésére az Észak-
magyarországi Operatív Program keretében 30 millió Ft-ra lehet pályázatni. A pályázat 
keretében megvalósulhat a komplex akadálymentesítés. A benyújtás július 1-től kezdve 
folyamatos szeptember 30-ig. A folyamatos beadási határidő azt jelenti, hogy folyamatosan 
bírálják el a pályázatokat, és amikor kimerül a keret, akkor lezárják a pályázatot. Most csak 
részletekben tudunk az iskola felújítására pályázni. Kiírták a TEKI, LEKI és CÉDE 
pályázatokat is. A CÉDE pályázat keretében a közcélú foglalkoztatáshoz lehetne anyagot és 
eszközt pályázni. Ezt – ha nem nyer a pályázatunk – akkor az iskolára lehetne fordítani, mert 
a vizesblokkot a nyáron mindenféleképpen fel kell újítani. A TEKI pályázat keretében pedig 
járdára lehet pályázni. A 25-ös főút mellett lévő járda már nagyon rossz állapotban van. 
Grósz Ilona alpolgármester: Javaslom, hogy ezeket a pályázatokat az önkormányzat nyújtsa 
be. 
Gál István képviselő: Igen, be kell adni mindet, mert mind úgy sem fog nyerni. 



Tóth Andrásné polgármester: Igen, ezért pályázunk ilyen sok mindenre. Az iskolai 
pályázatok közül valamelyik csak bejön. Ha többfelé pályázunk valamelyik pályázatunkat 
csak támogatják. A TEKI és a CÉDE pályázatoknál még nem tudjuk, hogy mennyi a 
beruházás költsége. Amikor összeáll a pályázat behozom a képviselő-testület elé. Aki egyetért 
azzal, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson be az Észak-magyarországi Operatív 
Program keretében az általános iskola komplex akadálymentesítésére, kérem kézfelnyújtással 
szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 41/2009. (IV. 28.) határozata 
Általános iskola akadálymentesítése pályázat 
 
Egercsehi Önkormányzat egyetért azzal, hogy az ÉMOP-2009-4.2.2. – Egyenlő 
esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés) - kiírt pályázaton 
az önkormányzat részt vegyen. A pályázaton elnyert összegből a következő cél 
valósul meg: általános iskola akadálymentesítése. 
Az önkormányzat vállalja a pályázattal összefüggő jogok és kötelezettségek 
gyakorlását, eredményes pályázat esetén a pályázati összeggel az önkormányzat 
2009. évi költségvetési rendeletét módosítja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat pályázatot 
nyújtson be az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt a helyi 
önkormányzatok fejlesztési feladatai területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési 
feladatok (TEKI) támogatás elnyerésére kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 42/2009. (IV. 28.) határozata 
25. sz. főút menti járda felújítása pályázat  
 
Egercsehi Önkormányzat egyetért azzal, hogy az Észak-magyarországi Regionális 
Fejlesztési Tanács által kiírt a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai területi 
kiegyenlítést szolgáló önkormányzati fejlesztési feladatok (TEKI) támogatás 
elnyerésére kiírt pályázaton az önkormányzat részt vegyen. A pályázaton elnyert 
összegből a következő cél valósul meg: közbiztonságot szolgáló fejlesztések 
megvalósítása a közlekedésbiztonság és a bűnmegelőzés területén (járda felújítás a 
25-ös főút mellett.) 
Az önkormányzat vállalja a pályázattal összefüggő jogok és kötelezettségek 
gyakorlását, eredményes pályázat esetén a pályázati összeggel az önkormányzat 
2009. évi költségvetési rendeletét módosítja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 



Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat pályázatot 
nyújtson be az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által kiírt a helyi 
önkormányzatok fejlesztési feladatai önkormányzati fejlesztési feladatok támogatása területi 
kötöttség nélkül (CÉDE) támogatás elnyerésére kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 43/2009. (IV. 28.) határozata 
Közcélú munkához anyag és eszközbeszerzés pályázat, általános iskola 
vizesblokk felújítása 
 
Egercsehi Önkormányzat egyetért azzal, hogy az Észak-magyarországi Regionális 
Fejlesztési Tanács által kiírt a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai 
önkormányzati fejlesztési feladatok támogatása területi kötöttség nélkül (CÉDE) 
támogatás elnyerésére kiírt pályázaton az önkormányzat részt vegyen. A 
pályázaton elnyert összegből a következő cél valósul meg: önkormányzati 
fejlesztésekhez kapcsolódó közcélú foglalkoztatás anyag- és eszközbeszerzése, 
általános iskola vizesblokk felújítása. 
Az önkormányzat vállalja a pályázattal összefüggő jogok és kötelezettségek 
gyakorlását, eredményes pályázat esetén a pályázati összeggel az önkormányzat 
2009. évi költségvetési rendeletét módosítja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Tóth Andrásné polgármester: A közcélú munkával kapcsolatban tájékoztatom a képviselő-
testületet, hogy a munkák irányítására egy munkavezetőt kell foglalkoztatni. A költségvetés 
tárgyaláskor döntött a képviselő-testület, hogy ezt a munkát Gál István végezze, így május 1-
től december 31-ig napi 4 órában látja el ezt a feladatot. Ezt Puskás András képviselő úr 
javasolta. Így legalább valaki felügyeli azt, hogy a munkálatok jól menjenek. A nyugdíj 
mellett a 4 órás munkavállalást engedi a jelenlegi szabályozás. Hétfőtől jönnek majd be az 
emberek dolgozni. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Hány fő lesz behívva? 
Tóth Andrásné polgármester: 28 fő lett behívva, ebből 21 fő vállalta el a munkát. 5 fő megy 
a faluba, 16 fő itt lesz a telepen. Még egy kör lesz, amikor ismét lesznek behívva emberek. 
Lesz olyan időszak is, amikor egyszerre nagyon sok ember lesz behívva, mert az először 
behívottaknak még nem telik le a munka, a második brigád pedig már kezd. Ezeknek az 
embereknek eszközöket kell biztosítani, reméljük, hogy a közcélú foglalkoztatás anyag- és 
eszközbeszerzése hamarosan el fog dőlni. 
Gál István képviselő: Csak a félreértések elkerülése végett elmondanám, hogy azért 4 órában 
végzem ezt a feladatot, mert többet a nyugdíj mellett nem vállalhatok. De nem 4 órában 
fogom én ezt a feladatot végezni. Szeretném, hogy ha a képviselők eljönnének velem, és 
végigmennénk a településen, és összeírnánk, hogy mi legyen az, amit a lehetőségekhez 
mérten meg kellene csinálni a közmunkásoknak. 
Tóth Andrásné polgármester: Olyan dolgokat kell összeírni, ami nem nagy dolog, mert a 
lehetőségeink behatároltak. 
Gál István képviselő: Van egy olyan elképzelésem, hogy táblától tábláig végigtisztítjuk a 
települést. Nem mindegy, hogy milyen arculata van a településnek. 



Tóth Andrásné polgármester: Először a lakosokat kellene felszólítani, hogy az ingatlanukon 
és előtte is tartsanak rendet. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ha nem csinálják meg, akkor hiába szólítjuk fel 
őket. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ha két helyen dolgoznak a munkások, akkor hogy fog 
majd rájuk felügyelni? 
Gál István képviselő: Nyilván köztük is kell egy brigádvezető, aki felügyel. Nem lehet egész 
nap felettük állni. 
Ficzere Gábor képviselő: Nem irigylem a képviselő urat, ez egy borzasztóan nehéz munka. 
Tóth Andrásné polgármester: A falunap támogatására benyújtott pályázatunk nyert. Ez azt 
jelenti, hogy nem pénzt nyertünk, hanem műsorokat. Nem tudjuk még pontosan, hogy melyik 
napon lesz a falunap megrendezve, mert június első hétvégéjén lesz az EU Parlamenti 
választás is, a következő hétvégén pedig a ballagás van. A támogatásról sem kaptunk még 
értesítést. Az igazgató asszonnyal beszéltem már, hogy az iskolás gyerekekre lehet számítani. 
Az egri Rendőrkapitányság vezetője fordult a képviselő-testülethez, hogy amennyiben 
lehetőségünk van rá, akkor üzemanyag támogatással segítsük a munkájukat. Ismertetem a 
levelet. Ezzel a levéllel minden önkormányzatot megkerestek, mert központilag korlátozták 
nekik az üzemanyag felhasználást. Tud ebben a képviselő-testület segíteni? 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Javaslom, hogy támogassuk őket. 
Gál István képviselő: Van információnk arról, hogy a környéken milyen összegű támogatást 
adtak? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Szúcs 5.000 Ft havi támogatást szavazott meg. 
Grósz Ilona alpolgármester: Javaslom 50.000 Ft-tal támogassuk a rendőrséget. 
Dorkó Ottóné képviselő: Én 100.000 Ft támogatást javaslok. 
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy az egri Rendőrkapitányságot 
100.000 Ft-al támogassuk kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 44/2009. (IV. 28.) határozata 
Egri Rendőrkapitányság üzemanyag támogatása 
 
Egercsehi Önkormányzat az egri Rendőrkapitányságnak 100.000 Ft üzemanyag 
támogatást nyújt 2009. évben. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Tóth Andrásné polgármester: Kerekes József egy kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz 
azzal, hogy őt az erdőtulajdonosok bízták meg, hogy a Csókos felé vezető úton egy sorompót 
szereljenek fel. A sorompót saját költségükből építenék meg, és annak, akinek ott van 
ingatlana adnának egy kulcsot. Ezzel az a gond, hogy ha erdőtűz van, akkor a tűzoltók hogy 
tudnak bemenni oda. Nem tudom, hogy lehet egy utat lezárni. Ez egy önkormányzati út, oda 
kirándulók, bárki felmehet. Ennek a jogi rendezése egy kicsit vitás. Én nem javaslom az 
önkormányzati út lezárását. Aki egyetért azzal, hogy a Csókos felé vezető úton ne legyen 
sorompó felállítva kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 



Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen és 3 nem szavazattal az 
alábbi határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 45/2009. (IV. 28.) határozata 
Kerekes József kérelmének elutasítása 
 
Egercsehi Önkormányzat elutasítja Kerekes József Novaj, Kodály Zoltán u. 10. 
sz. alatti lakos kérelmét, nem engedélyezi, hogy az Egercsehi Csókos felé vezető 
önkormányzati úton sorompó kerüljön felszerelésre az erdőtulajdonosok részéről. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Tóth Andrásné polgármester: Surányi László kérelmet nyújtott be a roma programban 
felszámolásra került lakások ingatlanát kéri tulajdonba adni. Ismerteti a levelet. Az ingatlanok 
átadását semmiféleképpen nem javaslom. Javaslom, hogy egy haszonbérleti szerződést kössön 
vele az önkormányzat, amely addig él, amíg az önkormányzatnak nincs szüksége a területre. 
Dorkó Ottóné képviselő: Két lakáshoz tartozó telek a tulajdonában van? 
Tóth Andrásné polgármester: Nincs. Neki a tulajdonában azon a területen semmi nincs. 
Kockás papíron vannak neki leírva dolgok, amikre most hivatkozik, de az nem hivatalos. 
Olyan személlyel kötött ő szerződést, akinek a nevén nem volt ingatlan. Haszonbérleti 
szerződés formájában lehet ezt a területet bérelni. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Surányi László haszonbérletbe kéri a területet? Nem 
biztos, hogy olyan formában kell neki. Arról szavazzunk, ami a kérelmében le volt írva. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Nem kell odaadni a területet, mert így sincs az 
önkormányzatnak földtulajdona. 
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Surányi László kérelmét elutasítja a 
képviselő-testület kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 2 nem szavazattal az 
alábbi határozatot hozza. 

 
Egercsehi Önkormányzat 46/2009. (IV. 28.) határozata 
Surányi László kérelmének elutasítása 
 
Egercsehi Önkormányzat elutasítja Surányi László Egercsehi, Csákány u. 11. sz. 
alatti lakos kérelmét, nem adja tulajdonába az önkormányzati tulajdonban lévő, 
Egercsehi, Csókosban felszámolt roma telepi lakások ingatlan tulajdonjogát.  

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Dorkó Ottóné képviselő: A falu TV-t meg kell oldani. A településnek volt falu TV-je, és 
most úgy tekintenek rá az emberek, hogy ezt elvették tőlük. Sok az idős ember, akik a 
településen bekövetkező változásokat nem tudják követni, nem tudják mikor rendel az orvos, 
stb. Ezt a problémát valahogy meg kellene oldani. A sportpályánál a betonoszlopok nagyon 
rossz állapotban vannak. Azzal valamit kezdeni kell, hogy ne legyen baleset belőle. 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, ez fel van írva a rendbe teendő dolgok között. Lesznek 
emberek, akik ezt meg tudják majd csinálni. 
Gál István képviselő: Falugyűlés mikor lesz? 



Tóth Andrásné polgármester: Május 2. hetében tervezzük. 
Gál István képviselő: A képviselő-testületi ülések kezdésének időpontján változtatni kellene, 
mert túl korai a 15 óra. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: A 17 órai kezdési időpont sokkal jobb lenne. 
Dorkó Ottóné képviselő: Erre kapjuk a tiszteletdíjat, hogy itt üljünk. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: A képviselő asszony nyugdíjas. Én nem látom 
annak az értelmét, hogy itt üljünk órákon keresztül. 
Dorkó Ottóné képviselő: Nem kell mindent megszavazni. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Én nem ezt mondtam. A napirendre kell 
szorítkozni. Amióta én itt ülök eléggé elfajultak a dolgok jobbra-balra. Nekem délutánonként 
olyan programom van a munkahelyemen, amiről nem tudok eljönni. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A munkáltatónak el kell engednie a dolgozót az 
ülésekre. 
Grósz Ilona alpolgármester: Mindenkinek fontos a munkahelye. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Aki nyugdíjas ráér eljönni bármilyen időpontban. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ezt felvállalták, amikor képviselőnek jelentkeztek. 
Grósz Ilona alpolgármester: Nekem minden képviselő-testületi ülés egy szabadnap. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Liktorné Vargyas Marianna képviselő asszony miatt 
kell 17 órára tenni a kezdési időpontot. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Nem kell sokáig húzni az üléseket. 
Grósz Ilona alpolgármester: Fontos az ember munkahelye. 
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testületi ülések 17 órától 
kezdődjenek kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen és 3 nem szavazattal az 
alábbi határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 47/2009. (IV. 28.) határozata 
Képviselő-testületi ülések kezdő időpontja 
 
Egercsehi Önkormányzat egyetért azzal, hogy a munkatervben meghatározott 
képviselő-testületi ülések kezdési időpontját 17 órára változtatja. 
A határozattal a 4/2009. (II. 10.) határozat módosul. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A régi szociális étkeztetési társulást és az 
építéshatósági igazgatási társulást még nem szüntette meg a képviselő-testület. 
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért a szociális étkeztetési és az építéshatósági 
igazgatási társulás megszüntetésével kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 

 
 
 
 
 



Egercsehi Önkormányzat 48/2009. (IV. 28.) határozata 
Társulások felülvizsgálata 
 
Egercsehi Önkormányzat megállapítja, hogy a szociális étkeztetési társulás és az 
építéshatósági igazgatási társulás megszűnt, a társulások nem működnek a 
társulásokban lévő tagok kilépése miatt. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A június 7-i EU Parlamenti választáson 3 
szavazatszámláló bizottság fog működni. Ismertetném a bizottságokat, mert volt benne 
változás. 1. számú bizottság a faluban működik, tagjai: Berecz Lászlóné, Türk Sándorné, 
Barta Jánosné, Varga Attila, Göböly Erzsébet. 2. számú bizottság az iskolában működik, 
tagjai: Dorkó Ágnes, Boldizsárné Joó Éva, Nádházi Istvánné, Bakos Albinné, Gál Istvánné. A 
3. számú bizottság a bányatelepi művelődési házban működik, több taggal, 7 taggal, mint a 
többi bizottság, mert az igazolással szavazók és a településszintű lakóhellyel rendelkezők itt 
adhatják le a szavazataikat. Tagjai, Cseh Zsuzsanna, Hegyi Attiláné, Barta Béláné, Knappné 
Bakos Ildikó, Pozsik Joachimné, Nagy Mátyás. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Megszavazta a képviselő-testület, hogy az iskola 
konyhájának működését megnézzük. 
Tóth Andrásné polgármester: Tájékoztattam a képviselő-testületet az étkezés díjának 
alakulásáról, csak akkor nem volt még itt a képviselő asszony. A díj mértéke csökkent az 
elmúlt 3 hónapban. Megköszöni a képviselők eddigi munkáját és zárt ülést rendel el. 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
Tóth Andrásné Barcsainé dr. Érsek Rita 
polgármester körjegyző 
 
 
 
 
 
Argyelánné Józsa Györgyi Gál István 
képviselő (jegyzőkönyv hitelesítő)  képviselő (jegyzőkönyv hitelesítő) 
 
 
 
 
 

Hajdu Erika 
jegyzőkönyvvezető 

 


