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Határozatok száma és tárgya: 
 
50/2009. (V. 15.) Helyi vállalkozók értesítése a pályázati lehetőségekről 
51/2009. (V. 15.) Könyvvizsgálói jelentés a 2008. évi beszámolóról  
52/2009. (V. 15.) Egercsehi Önkormányzat 2008. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló 
beszámolóról előterjesztés 
53/2009. (V. 15.) Könyvvizsgálói pályázat kiírása 
54/2009. (V. 15.) Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatására pályázat 
 
 
 
Rendeletek száma és tárgya: 
 
4/2009. (V. 15.) Egercsehi Önkormányzat 2008. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló 
2/2008. (III. 14.) rendelet módosítása 
5/2009. (V. 15.) Egercsehi Önkormányzat 2008. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló 
beszámoló  
6/2009. (V. 15.) Egercsehi Önkormányzat 2009. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló 
3/2009. (III. 23.) rendelet módosítása 
7/2009. (V. 15.) A könyvtári ellátásról és a közművelődésről 

 
  
 
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. május 15-én 1730 

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 
 Pálinkás Jánosné képviselő 
 Puskás András képviselő 
 
Távol van: Surányi László képviselő 
 
Jelen van tanácskozási joggal: Barcsainé Dr. Érsek Rita körjegyző 
  Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó 
  
Jegyzőkönyvvezető: Hajdu Erika igazgatási előadó 
 
Tóth Andrásné polgármester: Köszöntöm a képviselő-testületet, a tanácskozási joggal 
meghívott Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző asszonyt, Martonné Sinkó Judit gazdálkodási 
előadót. Megállapítom, hogy a megválasztott 10 képviselőből 9 jelen van, így a képviselő-
testületi ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Pálinkás Jánosné és Liktorné Vargyas 
Marianna képviselőket javaslom megválasztani. Van a képviselőknek más javaslata a 
jegyzőkönyv hitelesítő személyére? Aki egyetért azzal, hogy Pálinkás Jánosné és Liktorné 
Vargyas Marianna képviselők legyenek a jegyzőkönyv hitelesítők kérem kézfelnyújtással 
szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal elfogadja 
jegyzőkönyv hitelesítőnek Pálinkás Jánosné és Liktorné Vargyas Marianna 
képviselőket. 
 
Tóth Andrásné polgármester: A meghívóban kiküldött napirendi pontokat tárgyalja a 
képviselő-testület. Van más javaslat a napirendi pontokra? 
Puskás András képviselő: Szeretnék napirend előtti felszólalást tenni az iparűzési adó miatt. 
A múlt képviselő-testületi ülésen volt szó róla, hogy ki lesz küldve a vállalkozóknak az 
értesítés a beruházásokról. 
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért a napirendi pontokkal és a napirend előtti  
felszólalással kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal elfogadja a 
módosított napirendi pontokat. 
 
Puskás András képviselő: Elhangzott, hogy a helyi vállalkozóknak nem megy jól, és az 
önkormányzat azzal segítené őket, hogy ha a helyben végzett beruházások kivitelezését nekik 
adjuk. Itt volt a ravatalozó felújítása. Ha én felveszek két kőművest egy hónap alatt 
megcsinálom, és három millió Ft-ból kijön az egész. Nem értem, hogy miért külső 



vállalkozókkal dolgoztatunk. Megbeszéltük, hogy egy héten belül össze lesz hívva ez a 
megbeszélés. Oda lett már adva valakinek a kivitelezés? 
Tóth Andrásné polgármester: Elsoroltam már, hogy milyen pályázatok vannak beadva. 
Most nyílnak majd meg az új pályázatok. Ki lettek gyűjtve azok a helybeli vállalkozók, 
akinek a működési körébe illik ez a tevékenység. 
Puskás András képviselő: Van több helyi vállalkozó, akiknek ez benne van a tevékenységi 
körében. 
Grósz Ilona alpolgármester: Nem most kell ezt megbeszélni. 
Dorkó Ottóné képviselő: Ha helyi vállalkozó végzi a munkákat, akkor 2 % itt marad az 
összmunkadíjból. 
Tóth Andrásné polgármester: Semmi nem marad itt. Az adót fizetik be. 
Dorkó Ottóné képviselő: Az adózáson kívül hagyják ott az önkormányzatnál a pénzt. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ez nem kötelező, de a vállalkozó ott hagyhatja a 
pénzt. 
Tóth Andrásné polgármester: Egercsehiben 5 vállalkozó van, aki ezeket a munkákat 
elvállalhatja. Vidéki Róbert, Csirmaz Zsolt, Csirmazné Kréti Erna, Punka és Társa Bt., Tri-
boy 2002. Nekik van ilyen irányú tevékenységi körük. 
Puskás András képviselő: Nekem is bele van írva a vállalkozói engedélyembe ezek a 
tevékenységek. 
Tóth Andrásné polgármester: A pályázatokat nem mi segítjük, hanem a vállalkozók. A 
pályázathoz szükséges felméréseket is ők csinálják meg. 
Puskás András képviselő: Rendben, ezeket megcsinálják a vállalkozók. De lehet segíteni 
nekik, mert lehet, hogy tapasztalatlanok. 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, adatokat mi is szoktunk adni. Jövő keddre összehívjuk 
ezeket a vállalkozókat. 
Puskás András képviselő: Első körben, hogy ha a munkákat elvállalja egercsehi vállalkozó, 
akkor ő kapja meg a munkákat. Ha nem vállalják, akkor teljesen mindegy, hogy ki csinálja 
meg. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ezen felesleges vitatkozni. Ha megjelenik egy 
pályázat szólni kell a vállalkozóknak, csinálják meg az anyagot. Ha elvállalják jó, ha nem, 
akkor tényleg mindegy. 
Tóth Andrásné polgármester: Nettó 15 millió Ft alatt egyszerűsített közbeszerzést, 15 
millió Ft felett közbeszerzést kötelező tartani. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ha már tájékoztatva vannak a helyi képviselők, 
akkor nem mondhatják, hogy nem szóltak nekik. 
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért a helyi vállalkozók értesítéséről a pályázati 
lehetőségekről kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 50/2009. (V. 15.) határozata 
Helyi vállalkozók értesítése a pályázati lehetőségekről 
 
Egercsehi Önkormányzat egyetért azzal, hogy a helyi vállalkozókat értesíti 
azokról a pályázati lehetőségekről, amelyek megvalósítását az önkormányzat 
tervezi és a helyi vállalkozó tevékenységi körébe tartozik. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 



1. Napirendi pont: 
 
Tóth Andrásné polgármester: A 2008. évi költségvetési beszámoló és zárszámadás az első 
napirendi pont. Az elmúlt ülésen itt volt a könyvvizsgáló úr is, aki megküldte az írásbeli 
beszámolóját az ellenőrzésről, ami kiosztásra került a képviselő-testületnek. Az előirányzat 
módosítás is ki lett osztva a képviselőknek. Ez tartalmazza az önkormányzathoz év közben 
érkezett pénzösszegeket, ami beépítésre került a költségvetésbe. 
Pálinkás Jánosné képviselő: A könyvvizsgáló jelentésében a bevételi főösszeg nem annyi, 
mint a költségvetésben. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: A könyvvizsgálói jelentés a teljesítést 
tartalmazza, a másik pedig egy tervezet. 
Pálinkás Jánosné képviselő: Akkor melyiket kell elfogadni? 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: A módosítással az eredeti költségvetést 
módosítjuk. A beszámoló pedig a teljesítést mutatja. 
Pálinkás Jánosné képviselő: Az előirányzat hogy lehet több, mint a teljesítés? 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Volt olyan eset, amikor az előirányzat nem 
került felhasználásra, pl. a ravatalozó felújítását 2008-ban nyertük meg, de a pénzösszeg nem 
lett felhasználva csak 2009-ben. 
Tóth Andrásné polgármester: Az előirányzat módosítást a kincstár küldi meg, és azt 
mutatja, hogy a költségvetésben betervezett összeghez képest mennyit kapunk. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A könyvvizsgáló nem ezeket a papírokat kapta meg? 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: A könyvvizsgáló is ebből dolgozott. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Akkor honnan vette ezeket a számokat? 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: A könyvvizsgáló a pénzforgalmi jelentés 
alapján dolgozik. Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentés nincs benne a rendeletben. A 
könyvvizsgáló nem számolta be a folyószámlahitelre kifizetett összeget, ami a bevételek 
között szerepel. A könyvvizsgáló a folyószámlahitelt nettósította, a bevételt és a törlesztést 
összeadta. Az eltérés abból adódik, hogy a kincstár felé jelezni kellett, hogy mennyi 
folyószámlahitelt vettünk fel, és mennyit fizettünk vissza. A könyvvizsgáló viszont nettósítja 
ezt, és a különbséget veszi figyelembe. 
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért a 2008. évi költségvetési rendelet előirányzat 
módosításával kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 2 nem szavazattal az 
alábbi rendeletet alkotja. 
 

Egercsehi Önkormányzat 4/2009. (V. 15.) rendelete 
Egercsehi Önkormányzat 2008. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló 
2/2008. (III. 14.) rendelet módosítása 
 
Egercsehi Önkormányzat elfogadja a 2008. évi költségvetési gazdálkodásáról 
szóló 2/2008. (III. 14.) rendelet módosításáról rendeltét. 
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 

 
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért a könyvvizsgálói jelentéssel kérem 
kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 2 nem szavazattal az 
alábbi határozatot hozza. 
 



Egercsehi Önkormányzat 51/2009. (V. 15.) határozata 
Könyvvizsgálói jelentés a 2008. évi beszámolóról 
 
Egercsehi Önkormányzat elfogadja a könyvvizsgálói jelentést az önkormányzat 
2008. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóhoz 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért a 2008. évi zárszámadási előterjesztéssel és 
rendelettel kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 2 nem szavazattal az 
alábbi határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 52/2009. (V. 15.) határozata 
Egercsehi Önkormányzat 2008. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló 
beszámolóról előterjesztés 
 
Egercsehi Önkormányzat elfogadja a 2008. évi költségvetési gazdálkodásáról 
szóló beszámolóról az előterjesztést. 
Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 2 nem szavazattal az 
alábbi rendeletet alkotja. 
 

Egercsehi Önkormányzat 5/2009. (V. 15.) rendelet 
Egercsehi Önkormányzat 2008. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló 
beszámoló 
 
Egercsehi Önkormányzat elfogadja az önkormányzat 2008. évi költségvetési 
gazdálkodásáról szóló beszámolóról a rendeletét. 
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 

 
Tóth Andrásné polgármester: A múlt képviselő-testületi ülésre kiosztásra került a 2009. 
január 1. és március 23. közötti időszak gazdálkodásáról szóló beszámoló, ami szintén nem 
került elfogadásra. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Hiányolom ebből a beszámolóból, hogy fel lett véve 
egy alkalmazott a hivatalhoz a képviselő-testület tudta nélkül. 
Tóth Andrásné polgármester: Be lett nyújtva egy pályázat ami 2009. január 1-től 
szeptember 30-ig szól, és ennek keretében lehet foglalkoztatni egy embert, akinek e-tanácsadó 
végzettséggel kell rendelkeznie. Ennek a megszerzésére egy tanfolyam keretében kerül sor, 
amely ingyenes, a minisztérium biztosítja rá a pénzt. Ezen a pályázaton eszközt lehet 
vásárolni, tanfolyamot kell szervezni. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ki látta ezt a pályázatot? 
Tóth Andrásné polgármester: Az e-Magyarország Ponthoz kapcsolódóan állandóan 
nyújtunk be pályázatot. 



Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ezt az állást meg kellett volna pályáztatni. 
Tóth Andrásné polgármester: Miért? Ez nem közalkalmazotti, köztisztviselői 
munkaviszony. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Eddig nem így tájékoztatott a polgármester asszony. 
Arról volt szó, hogy a Fundamenta kintlévőségek behajtása miatt lett felvéve a dolgozó. 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, mert azt a feladatot is végzi. 
Dorkó Ottóné képviselő: Az átmeneti gazdálkodást február végén fogadta el a képviselő-
testület. Ezt már decemberben el kellett volna fogadni. 
Tóth Andrásné polgármester: Akkor kell decemberben elfogadni, hogy ha december 1-ig 
nem születik meg a költségvetés. A költségvetéshez februárban küldték ki az anyagot. Az 
átmeneti gazdálkodás idején csak a működéshez szükséges dolgok lettek kifizetve. Aki 
egyetért az átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolóval kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen és 2 nem szavazattal az 
alábbi rendeletet alkotja. 
 

Egercsehi Önkormányzat 6/2009. (V. 15.) rendelete 
Egercsehi Önkormányzat 2009. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló 
3/2009. (III. 23.) rendelet módosítása 
 
Egercsehi Önkormányzat elfogadja az önkormányzat 2009. évi költségvetési 
gazdálkodásáról szóló 3/2009. (III. 23.) rendelet módosításáról rendeletét. 
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 

 
Tóth Andrásné polgármester: A könyvvizsgáló bejelentette, hogy amennyiben pályázatot 
írunk ki a könyvvizsgálói tevékenység elvégzésére, és a képviselő-testület őt választja, akkor 
tudja a továbbiakban is ellátni ezt a feladatot. Ellenkező esetben megköszöni az itteni munkát, 
és más könyvvizsgálót kell keresnünk. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A pályázati kiírásban a költségvetés véleményezése is 
benne van, mint elvégzendő feladat, a képviselő-testület kérésének megfelelően. 
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért a könyvvizsgálói tevékenység elvégzésére szóló 
pályázati kiírással kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 53/2009. (V. 15.) határozata 
Könyvvizsgálói pályázat kiírása 
 
Egercsehi Önkormányzat elfogadja a könyvvizsgálói tevékenység elvégzésére 
szóló pályázati kiírást. 
A pályázati kiírás a jegyzőkönyv melléklete. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Grósz Ilona alpolgármester eltávozik. 
 
Tóth Andrásné polgármester: A könyvtári ellátásról és a közművelődésről kell az 
önkormányzatnak rendeletet alkotnia. Az anyag ki lett küldve a képviselőknek. 



Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A rendeletet véleményezte a Bródy Sándor Megyei 
Könyvtár. 
Pálinkás Jánosné képviselő: Ez a rendelet pályázathoz kell? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Nem, az önkormányzatnak nincs ilyen rendelete, 
viszont köteles gondoskodni a könyvtári ellátásról. 
Dorkó Ottóné képviselő: Egercsehiben hogy működhet két könyvtár? 
Tóth Andrásné polgármester: A faluban fiókkönyvtár működik. 
Dorkó Ottóné képviselő: Mennyi időben van ott a könyvtáros? 
Tóth Andrásné polgármester: Heti két órában végzi a tevékenységet. 
Dorkó Ottóné képviselő: Nem lehetne azt megoldani, hogy a faluba is bejárjon innen a 
telepről a könyvtáros? Ez a két óra olyan nevetséges. 
Tóth Andrásné polgármester: A könyvtáros jár fel az iskolába, itt van a könyvtárban, és az 
e-Magyarország pontot is csinálja. A könyvtárnak 36 órát kellene nyitva lennie, sőt 
szombaton is nyitva kell lennie. Az iskolai pedagógus, aki ott csinálta a könyvtárat leépítésre 
került, és azóta jár fel a könyvtáros az iskolába. 
Dorkó Ottóné képviselő: A könyvtárosi feladatok ellátására nem kell semmilyen végzettség? 
Tóth Andrásné polgármester: A faluban csak könyvkiadás van, illetve cseréli az állományt. 
A könyvtáros a felelős a fiókkönyvtár működéséért. Ez a rendszer nem most lett kialakítva, 
hanem már nagyon régóta így működik. 
Dorkó Ottóné képviselő: Fel lett már mérve, hogy milyen igény van a faluban a könyvtárra? 
Mennyi az évente kikölcsönzött könyvek száma? 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Az mind szép, amit a polgármester asszony 
elmondott a könyvtárral kapcsolatban, de nekem már többször szóltak, hogy amikor 
mennének a könyvtárba nincs ott a könyvtáros, be van zárva a könyvtár, és nincs kiírva, hogy 
miért nincs könyvtár. Elég sokan járnak könyvtárba, ezért ki kellene írni, hogy mikortól 
meddig nincs ott a könyvtáros. 
Gál István képviselő: Nem tudom, hogy napközben elszokott-e menni a könyvtáros, de ha 
szabadságon vagy táppénzen van, akkor az mindig ki van írva. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Akkor viszont nem kellene elmennie munkaidő 
alatt. Azt is ki lehet írni, hogy ha a mosdóba megy. Mert akkor tudják, hogy várni kell rá egy 
kicsit. 
Tóth Andrásné polgármester: Szólok a könyvtárosnak. A könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló rendeletben azok a dolgok vannak benne, amelyek alapján biztosítani 
kell a szolgáltatást. Aki egyetért a könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló rendelettel 
kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi 
rendeletet alkotja. 
 

Egercsehi Önkormányzat 7/2009. (V. 15.) rendelete 
A könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
 
Egercsehi Önkormányzat elfogadja a könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló rendeletét. 
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 

 
Tóth Andrásné polgármester: A működésképtelen önkormányzatok támogatására lehet 
pályázatot benyújtani. Mi erre a pályázati lehetőségre 12 millió Ft-os igényt szeretnénk 
benyújtani. Továbbá kérnénk azt is, hogy a 2008. évben megítélt 4 millió Ft visszatérítendő 
támogatást változtassák át vissza nem térítendő támogatásra. Aki egyetért azzal, hogy a 



működésképtelen önkormányzatok támogatására pályázatot nyújtsunk be kérem 
kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 54/2009. (V. 15.) határozata 
Működésképtelen önkormányzatok egyéb támogatására pályázat 
 
Egercsehi Önkormányzat egyetért azzal, hogy a működésképtelen 
önkormányzatok egyéb támogatására pályázatot nyújtson be. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Hallomásból hallottam, hogy az önkormányzat 
pályázatot hirdetett pénzügyi állásra. Erről a képviselő-testület miért nem tud? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Tud róla a képviselő-testület. Volt erről szó egy 
korábbi ülésen. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Nem tartom korrekt dolognak, hogy a képviselő-
testület tudta nélkül meghirdetésre került az állás. Az lett volna a minimum, hogy tájékoztatva 
van a képviselő-testület. Szeretném megkérni a jegyzőnőt, hogy az Egercsehiből pályázók 
közül válasszon embert. 
Pálinkás Jánosné képviselő: Én szeretném, hogy ha a képviselők kapnának meghívót a 
rendezvényekre. 
Tóth Andrásné polgármester: A rendezvények mindig be vannak jelentve a képviselő-
testületnek. 
Puskás András képviselő: A nőnapi rendezvény nem lett bejelentve. Egyébként is március 
13-án volt, nem március 8-án. Azok a képviselők, akik bejárnak a hivatalba ott voltak a 
rendezvényen. Direkt nem értesítik ki a képviselőket, hogy ezzel is uszítsák az embereket. 
Tóth Andrásné polgármester: Ez azért nem így van. 
Pálinkás Jánosné képviselő: Ha az egyik képviselőnek lehet szólni, hogy jöjjön segíteni, a 
másiknak miért nem? 
Ficzere Gábor képviselő: Le lehet ezt a vitát zárni. Megkérem a polgármester asszonyt, hogy 
minden rendezvényt jelentsen be itt a képviselő-testületi ülésen. 
Dorkó Ottóné képviselő: Igaza van Pálinkás Jánosné képviselő asszonynak. Egy-két 
képviselő dolgozik a rendezvényeken, a többiek pedig csak ott járkálnak, mert nem tudják, 
hogy mit kell csinálni. 
Gál István képviselő: Én egyszer sem kaptam meghívót, nekem egyszer sem szólt senki, 
hogy jöjjek segíteni. Úgy érzem, hogy az embernek kötelessége segíteni. 
Tóth Andrásné polgármester: Az előző ciklusban nagyon jól működött együtt a képviselő-
testület. A rendezvényeket mindig megbeszéljük. Úgy gondolom, hogy a rendezvényekre nem 
meghívót kell küldeni, hanem le kell ülni megbeszélni, hogy ki mit csinál. A Nyugdíjas 
Egyesület már jelentkezett, hogy mit tudna majd segíteni a falunapon. Senki sem volt kizárva 
ezekből a rendezvényekből. 
Pálinkás Jánosné képviselő: A falunapi rendezvény programját ki állítja össze? 
Tóth Andrásné polgármester: Most megnyertük a pályázatot. Különböző műsorokat lehet 
hívni. A Forrás Gyermekszabadidő Központból is ki szoktak jönni a kézművesek. A 
gyógyszerész nő egy életmódsátort fog csinálni, a baba-mama klub is kijön. A Nyugdíjas 
Egyesület egy kenderkóc fesztivált rendezett tavaly, aminek most lesz a második része. 



Összesen 500.000 Ft-ot költhetünk műsorra. Ebből úgy gondolom, hogy mindenféle 
korosztálynak lehet műsort szervezni. A rendezvény után 15 nappal kell elkészíteni a 
beszámolót, fényképezni kell mindent, és azt is mellékelni kell. Az UMVP ki fog vonulni egy 
sátorral, ahol a programjaikat ismertetik. Meg kell nézni, hogy mit lehet kihozni ebből a 
pénzből, és a legelőnyösebb összeállítást kell megcsinálni. A felsőtárkányi fúvószenekart is 
meg lehet hívni, akik a mazsorettekkel adnak műsort. Ezeket a programokat szerződésekkel le 
kell kötni. 
Puskás András képviselő: Tűzijátékot lehetne csinálni? A képviselői tiszteletdíj fejében elég 
szép tűzijátékot lehet rendezni. 
Tóth Andrásné polgármester: Ezt a következő képviselői-ülésen el lehet dönteni. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Én hozzájárulok a tiszteletdíjammal a tűzijátékhoz. 
Pálinkás Jánosné képviselő: Én is hozzájárulok. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Milyen összegből lehet megrendezni egy ilyen 
tűzijátékot? 
Puskás András képviselő: Kb. 250.000 Ft-ból már egy szépet lehet rendezni. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A képviselők jelenleg egyenként a nettó 
tiszteletdíjukról mondhatnak le, a képviselői tiszteletdíjról szóló rendelet azonban hatályon 
kívül helyezhető. 
Puskás András képviselő: Rendben, a tiszteletdíjból befolyó összegből már egy elég 
színvonalas tűzijátékot lehet rendezni. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Én még egy kellemetlen témát szeretnék érinteni. 
Kérdezték tőlem, hogy meddig tűri még a képviselő-testület azt, hogy a településen illegális 
vállalkozók vannak? Ficzere Gábor és Sulyok Zsolt is illegális favállalkozást folytat és ott 
dolgozik Morvai László is. 
Tóth Andrásné polgármester: Nekünk semmi közünk Morvai Lászlóhoz, már nem az 
önkormányzat dolgozója, Sulyok Zsolt pedig GYES-en van. Más vállalkozót is be lehetne 
jelenteni illegális foglalkoztatásért. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Kinek kell ezt bejelenteni? 
Ficzere Gábor képviselő: Aki ezt kérdezte, az nyugodtan jelentsen be. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ficzere Gábor képviselő úr, mint a falu első embere 
adócsaló. Ide kell ezt bejelenteni a polgármesteri hivatalban? 
Tóth Andrásné polgármester: Nem, a polgármesteri hivatalnak ehhez semmi köze. 
Dorkó Ottóné képviselő: Többen szóltak nekem, hogy anyák napján nem volt a temetőben a 
csillében víz. Már pénteken is kevés víz volt benne, de szombaton és vasárnap egyáltalán nem 
volt. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Én vasárnap voltam kint a temetőben, igaz nem volt 
tele a csille, de volt benne víz. 
Dorkó Ottóné képviselő: A bekölcei lakosok is szóltak, hogy nincs víz. 
Pálinkás Jánosné képviselő: A kútba nem lehetne egy rendes vödröt tenni? 
Ficzere Gábor képviselő: Nem, mert már 3 vödröt loptak el. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: A virágot is kilopják a sírokból. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A temetőgondnok figyelhetne rá. 
Gál István képviselő: Az egész környék ismeri Ficzere Gábor képviselő urat. Miért nem neki 
szólnak, hogy ha ilyen probléma van? Én ezt nem értem. Én gyakran kijárok a temetőbe. Én 
még nem tapasztaltam ilyet, ami itt elhangzott. Volt, hogy valóban kevesebb víz volt a 
csillében, de hogy nem volt benne egyáltalán, olyan még nem volt. 
Ficzere Gábor képviselő: Mivel egy  kútból szivattyúzzuk a vizet előfordulhat, hogy amikor 
száraz idő van, kifogy a víz. A régi iskola épületével közös a víz, amikor ő locsol előfordul, 
hogy kifogy a víz, főleg, ha szárazság van. Visszautasítom azt, hogy üres a csille. Nekem még 



soha nem szóltak emiatt. Azt is elmondtam már, hogy aki szeret az tudja ezeket a dolgokat, 
aki utál az pedig ezt soha nem tudja megérteni. 
Dorkó Ottóné képviselő: Nekem Ida néni szólt, hogy szóljak a képviselő úrnak. 
Ficzere Gábor képviselő: Lenne egy javaslatom. Az a képviselő, aki igazolatlanul, vagy 
többször egymás után szándékosan nem vesz részt a képviselő-testületi ülésen, az arra az 
időre ne kapjon tiszteletdíjat. Vagy döntsük el, hogy hány alkalom után nem jár tiszteletdíj. 
Szabó István lakos: Ilyen törvény nincs. 
Tóth Andrásné polgármester: Nem adtam szót a lakosnak. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ilyen régen is volt. 
Szabó István lakos: Nem kell felháborodnia a polgármester asszonynak. 
Tóth Andrásné polgármester: Nem háborodtam fel. A lakos ha jelentkezik, akkor 3 percben 
hozzászólhat a témához. A Vízmű szólt, hogy mivel a magasabb vízdíj lett megszavazva 
lehetőség van arra, hogy kiválasszuk azt, hogy milyen fejlesztést végezzünk el a településen. 
Én a temetőbe javaslom a víz kivitelét. A jövő héten jönnek ki megnézni a helyszínt. Talán a 
lépcső mellett fel lehet vinni a csövet. Ennek a kivitelezését a Vízmű végzi. Erre vonatkozóan 
igény már többször felmerült. A kúthoz egy mérőt is fel tudnak szerelni. 
Puskás András képviselő: Miért kell mérőt felszerelni? 
Tóth Andrásné polgármester: Mert akkor a vízfogyasztást másképp tudjuk számolni. 
Ficzere Gábor képviselő: A javaslatomra kapok választ a jegyző asszonytól? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Utána nézek és a következő képviselő-testületi ülésre 
előterjesztem a képviselői tiszteletdíjról szóló rendeletet. 
Dorkó Ottóné képviselő: A telket, amit megvett az önkormányzat senki sem fogja megvenni, 
hogy ha nincs közművesítve. 
Tóth Andrásné polgármester: Én nem javaslom a terület eladását egyenlőre. 
Dorkó Ottóné képviselő: A polgármester asszony mondta, hogy ki lesz parcellázva a terület. 
Tóth Andrásné polgármester: De addig nem lesz, amíg van fontosabb feladat. 
Puskás András képviselő: A polgármester asszony mondta, hogy a Vízmű megcsinál most 
különböző dolgokat a településen. Ha a temetőbe kiviszik a vizet, akkor lehet, hogy ezt is 
megcsinálják. 
Dorkó Ottóné képviselő: Hogy építkezzenek így a fiatalok, így nem fogják megvásárolni a 
telkeket. 
Tóth Andrásné polgármester: Kérem a képviselő-testületi ülésen megjelent lakost tegye 
meg a felszólalását. 
Szabó István lakos: Tegnap a falugyűlésen nem vettem részt, de ha tudtam volna, hogy ilyen 
dolgokról lesz szó, akkor részt veszek. Korábban egyszer voltam a falugyűlésen, akkor 32 
ember vett részt, és annak a 2/3-a a polgármester asszony embere volt. Ezért nem mentem 
eztán. Az elmondottakból hallottam, hogy az önkormányzat bajban van. 15 évvel ezelőtti 
dolgokról volt szó a falugyűlésen. Annak, ami 2002. előtt történt semmilyen köze nincs 
ahhoz, hogy 2009-ben itt tartunk, csődközeli állapotban. Tisztázni kellene ezeket a dolgokat, 
meg kellene próbálni falugyűlést összehívni, és meg kell vitatni, hogy kinek a jóvoltából van 
ez. A polgármester asszony miatt, vagy én miattam. A 2003. évi költségvetésben 13 millió Ft 
beruházási keret volt. Be volt tervezve a Petőfi út kátyúzására 700.000 Ft, az urnafal építésére 
700.000 Ft ez 1,4 millió Ft. Ezt nem értem meg, hogy akkor még nem volt ilyen probléma. 
Meg kell nézni, hogy 2001-ben 3,2 millió Ft hitel volt, 2004-ben 17 millió Ft, és azt mondta a 
polgármester asszony, hogy lehet, hogy még ez is kevés. Én tudom, hogy ez miért van így. 
Majd el fogom mondani. 
Tóth Andrásné polgármester: Mikor én ezt meghallottam, hogy az önkormányzatnál van 
pénz megkérdeztem Nagy Mátyásnét, hogy hol van ez a pénz. 
Szabó István lakos: Én nem hagytam itt. A költségvetésben van benne. 



Tóth Andrásné polgármester: Az óvodára felvett hitel miatt nem tudtunk az önhibáján 
kívüli helyzetben lévő önkormányzatok támogatására pályázni. A hitelek mind itt maradtak a 
nyakamban. Minden ingatlanra jelzálog lett téve, 2010. szeptember 30-ig minden le van 
foglalva. 
Szabó István lakos: 2002. szeptemberben már nagyon mondta a polgármester asszony, hogy 
3 millió Ft hitelt vett fel az önkormányzat. Most pedig 10 millió Ft-ot vettek fel. 
Tóth Andrásné polgármester: Csak 7 millió Ft-ot. A régen felvett 3 millió Ft-al együtt van 
10 millió Ft. 
Szabó István lakos: De vettek fel, aminek súlyos kamatai vannak. Folyószámlahitele van az 
önkormányzatnak, de nincs rajta pénz, tehát felhasználják az egészet. Itt minden titkosítva 
van. 
Tóth Andrásné polgármester: Itt semmi nincs titkosítva. 
Puskás András képviselő: Az nem volt tisztességes, hogy a falugyűlésen nem volt ott Szabó 
István, amikor ezek elhangzottak. 
Szabó István lakos: Egy papírt még odaadok a képviselőknek, olvassák el, mert ezt még nem 
látták. Itt van benne minden. 
Tóth Andrásné polgármester: Megköszöni a képviselő-testület munkáját és az ülést 
berekeszti. 
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