
JEGYZOKONYV

Készült: Egercsehi Községr onkormányzat Képviselő-testtiletének 2OO9. május 27-én 17@
órakor tartott ülésén. a hivatalban.

Határozatok száma és tárgya:

5512009. (v.27,) Gyermekjóléti szolgálat szakmai beszámolója 2008.
5612009. (v. 27 ,) Gyámügyi és gyermekvédelmi munkáról beszámoló 2008.
57 12009. (v . 27 .) Szociális Bizottság munkájáról beszámoló 2008.
5812009. (v ' 27.) Házi gondoző mutkájáról beszámoló 2008.
5912009' (v.27 ') Egercsehi-Szúcs Körjegyzőség munkájáról beszámoló 2008.
6012009, (v . 2] .) Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás 2009. évi költségvetése
6112009. (v . 27 .) Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás közoktatási intézkedési terve
6212009. (v. 27.) Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos óvoda szervezeti és
működési szab á|yzata mó do sítása
6312009, (v.27.) Belső ellenőrzésekről szóló éves ellenőrzési jelentés 2008.
6412009. (v. 27.) Polgármester beszámolója a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Tiírsulás
társul ási tanács áb an v é gzett tevékenys é géről 2 0 0 8 .

6512009, (v. 27.) Mikrotérségi eltalános Iskola és Napköziotthonos óvoda hevesaranyosi
tagintézményénél létszámcsökkentés
6612009. (V. 27.) Bélapátfalvai Kistérség Tobbcélú Tarsulás tarsulási megállapodás
módosítása
67l2OOg, (v , 27 ') TIG^Z gázfogado állomások szolgalmi joga
6812009, (v . 27 .) Fischer Attila ügyében rész|etftzetési egyezség

Rendeletek száma és tárgya:

Napirendi pontok:

1./ Gyermekjóléti szolgálat beszámolója
Előterjesztő: családgondozó
2. l Gy ámiigyi tevékenységről b eszámoló
Előterj esz tő : ko1e gyző
3./ Szociális Bizottság beszámolója
E lőterj eszt ő z bizottság elnöke
4,l Házi gondozó beszámolója
Előterj esz tő z hÍni gondozó
5./ Körj egyzőség beszámolój a
Előterj esz tő z k&j e gyző
6.l Egy éb ügyek' indítványok



JEGYZOTONYV

Készült: Egercsehi Községi onkormanyzat Képviselő-testtiletének 2OO9. május 27-én 17@
órakor tartott ülésén, a hivatalban

Jelen vannak: Tóth Andrásné polgármester
Argyelánné J őzsa Györgyt képviselő
Dorkó ottóné képviselő
Ficzere Gábor képviselő
Gál István képviselő
Liktorné Vargyas Marianna képviselő
Pálinkás Jiínosné képviselő
Puskás András képviselő
Surányi LászIő képviselő

Távol van: Grósz Ilona alpolgármester

Jelen van tanácskozási joggal: Barcsainé Dr. Érsek Rita körjegyző

J e gyző kö n yw ezető z H aj du Erika i gaz gatási el ő ad ó

Tóth Andrásné poleárlnester: Köszöntöm a képviselő-testÍiletet, a tanácskozási joggal
meghívott Barcsainé dr. Ersek Rita körjegyző asszon.yt, és a lakosság részérő| megjelenteket.
Megállapítom, hogy a megválasztott 10 képviselőből 8 jelen van, igy a képviselő-testÍileti ülés
határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Gál István és Puskás András képviselőket
javaslom megválasztani. Van a képviselőknek más javas|ata a jegyzőkönyv hitelesítő
személyére? Aki egyetért azza|, hogy Gál István és Puskás András képviselők legyenek a
j egyzőkönyv hitelesítők kérem kézfelnyújt ássa| szav azzon.

Egercsehi Községi onkormányzat Képviselő.testülete 8 igen szavazattal elfogadja
jegyzőkönyw hitelesítőnek Gál István és Puskás András képviselőket.

Tóth Andrásné polgármester: A meghívóban kiktildött napirendi pontokat tárgyalja a
képvise1ő-testÍ'ilet. Van más javaslat a napirendi pontokra?
Puskás András képviselő: Szeretnék napirend előtti felszólalást tenni.
Dorkó Ottóné képviselő: Javaslom 6. napirendi pontnak a falugyűlés értékelését.
Tóth Andrásné polgármester: A falugyrílés értékelésére a következő képviselő-testtileti
ülésen kerül sor.
Puskás András képviselő: A falunapot szeretném megvitatni. Lehet vá|toztatni az időponton,
mert Szarvaskőben is akkor |esz a falunap?
Tóth Andrásné polgármester: Egyszer már kérhink időpont módosítást' nem tudom, hogy
lehet-e még módosítani.
Puskás András képviselő: Én attól tartok' hogy kevés ember fog eljönni így.
Suránvi László képviselő: Ha itt |eszrendezvény, akkor lesznek emberek.
Puskás András képviselő: A tilzljáték megrendezéséhez szeretném, hogy ha a képviselők
lemondaniínak a tiszteletdíjukról.
Dorkó ottóné képviselő: Javaslom, hogy mondjon le minden képviselő a tiszteltdíjárő|.
Suránvi László képviselő: Senkit nem lehet arra kötelezni,hogy lemondjon a tiszteletdíjarőI.
Jó ha lemond a képvise|ő atiszteletdíjról' de nem kötelező.



Tóth Andrásné polgármester: A múlt képviselő-testületi ülésen is volt erről vita. Ezt még
meg lehet beszélni.
Puskás András képviselő: Rendben, de a július 4-ét módosítani kellene.
Tóth Andrásné poleármester: Ennek utána kell érdeklődni, hogy kérhettink-e még
módosítást. Aki egyetért azzal, hogy a falugyűlés értékelése a következő képviselő-testtileti
ülésen legyen, és elfogadja a napirendi pontokat, kérem kézfelnyújtással szavazzon'

Egercsehi Községi onkormányzat Képvise|ő-testülete 7 igen, 1 nem szavazatta|
elfogadja a napirendi pontokat.

1. Napirendi pont:

Tóth Andrásné polgármester: A családgondozó lett volna az első napirendi pont
előterjesztője, de Nagyvisnyón is most van a képviselő+esttileti ülés, és nem tudott eljönni.
Kérem a képviselő-testtilet észrevételit.
Argyelánné Józsa Gvörgvi képviselő: Az iskolás gyerekekkel kapcsolatban valóban
megtörténnek a családlátogatások. Sajnos nem minden esetben hatékony, de ha már egy
családnál eredményt ér eI, azmar jő,

Pálinkás Jánosné képviselő megérkezik.

Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért a BéIapátfa|va Kistérség Szociális és
Gyermekjóléti Központ szakmai beszámolójával kérem kézfelnyújtássa| szavazzon.

Egercsehi Községi Onkormányzat Képviselő.testülete 9 igen szavazatta| az alábbi
határozatothozza.

Eeercsehi onkormánvzat 55/2009. (V. 27.) határozata
GyermekjólétÍ szolgálat szakmai beszámolója 2008.

Egercsehi onkormányzat elfogadj a a Bé|apátfalvai Kistérség Gyermekjóléti és
Szociális Szolgáltató Központ 2008. évi szakmai beszámolóját.
A beszámolő a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: folyamatos
Felelős : családgond oző, körjegyző

2. Napirendi pont:

Tóth Andrásné polgármester: A gyámügyi tevékenységről szóló beszámoló a következő
napirendi pont.
Liktorné Vargvas Marianna képviselő: Milyen időközönként vizsgá|ják felül azt, hogy
milyen vá|tozás,á|lt be a család anyagi helyzetében?
Barcsainé dr. Ersek Rita köriegvző: Felülvizsgálat évente van.
Liktorné Varwas Marianna képviselő: A televízióban hallottam, hogy bizonyos támogatást
vissza lehet tartani a segélyezettektől, hogy ha nem megfelelő könilmények közótt ta|á|ják a
gyerekeket, és lehet majd természetben is adni atámogatást. Ezt mikortól vezetik be?
Barcsainé dr. Érsek Rita köriewző: Még nem jelent meg a jogszabá|y módosítás, még nem
találkoztam vele.



Arevelánné Józsa Gvörgvi képviselő: A
hatékonyabb rendezése érdekében egy olyan

beszámolóban benne van, hogy a problémrík
intézményre lenne szükség, ahol felügyelnek a

gyerekekre. Ez milyen intézmény lenne?
Bentlakásos intézmény, amelyik felvállalja a gyerekek

heti napkö zbeni felügyeletét.
családból.

sok esetben elkerülhető lenne a gyermekek kiemelése a

családgondozőheti 4,5 őrás munkaideje elég itt a településen?
Nem, többre lenne szükség' Jelzés már volt

Bélapátfalva felé enől.
Tóth Andrásné poleármester: Aki egyetért a 2008' évi gyámügyi tevékenységről és
gyermekvédelmi munkáról szóló beszámolóval kérem kézfelnyujtással szavazzon.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő.testülete 9 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozza.

Eeercsehi Onkormánvzat 56/2009. ív. 27.) határozata
Gyámügyi és gyemekvédelmi munkáról beszámoló 2008.

Egercsehi onkormányzat elfogadja a gyámngy és gyemekvédelmi munkáról szóló
2008' évi beszámolót.
A beszámoIő a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: folyamatos
Felelős: k&jegyző

3. Napirendi pont:

Tóth Andrásné poleármester: A szociális bizottság beszámolója a következőnapirendi pont.
Szóbeli kiegészítése Van a bizottság elnökének?
Argvelánné Józsa Gvörgvi képviselő: Nincs szóbeli kiegészítésem.
Dorkó Ottóné képvise|ő: Atmeneti segélyre csak 9 kérelem volt egész évben?
Areyelánné Józsa Gvörgvi képviselő: Nem, 2008-ban 27 főkéfi átmeneti segélyt.
Dorkó ottóné képviselő: A költségvetésben még maradt rá teruezett összeg, miért lettek
elutasítva a kér e|mezők?
Arwelánné Józsa Gvörgvi képviselő: A szociális bizottság úgy gondolta, hogy ezekné| a
kérelmezőknél nem volt rendkívüli élethe|yzetre utaló könilmény, amely indokolta volna az
átmeneti segélyt.
Gál István képviselő: A bizottságokkal kapcsolatban a jegyző asszonyhoz lennének
kérdéseim. Hány bizottság működik? Kik a bizottságok tagsai, elnökei? Az SZMSZ szerint ki
vá|asztja ki a bizottsági tagokat? A bizottsági ülésekről készül-e jegyzőkönyv?
Argyelánné Józsa Gvörgvi kéoviselő: A bizottsági ülésekről nem kötelező jegyzőkönyvet
készíteni.
Gál István képviselő: De kötelező a jegyzőkönyv írása. Az átmenti segélyekkel kapcsolatban
az |ett megszavazva, hogy rendkívüli élethelyzetben adható, és a képviselő-testtileti határozat
keII hozzá. Nem tudom, hogy a szociális bizottság által megszavazott 4-5.000 Ft kinek
segítség.
Arwelánné Józsa Gvörwi képviselő: Azoknak az embereknek, akik olyan helyzetbe
kenilnek azoknak ez a pénz is segítség. Például, hogy ha kőrházba kell menni valakinek, ez
nagy segítség.



Barcsainé dr. Ersek Rita köriegYző: A bizottsági ülésekről kell jegyzőkönyvet készíteni. A
szociális bizottság üléseiről Bóta Ilona készit jegyzőkönyvet.
Suránvi László kénviselő: Nem volt megszavazva' hogy ke|| jegyzőkönyvet készíteni. Lehet,
hogy Bóta Ilona egyénileg készít jegyzőkönyveket. A többi bizottság üléséről sem készül
jegyzőkönyv.

Rita kiiri i A szociális bizottság működik. A pénzügyi, az
ügytendi bizottság és az oktatási bizottság nem működik. A képviselő-testi'ilet vá|asztja a
bizottságok tagaít, az elnököt is megválaszthatja, de az elnököt maga a bizottság is
megválaszthatja a tagai köZül. A gyakorlat azt mutatja, hogy a bizottságok addig működtek
rendesen, amig a képvi s elő -testtilet v á|asztotta az elnököt.
Suránvi László képviselő: Ez így is volt'
Tóth Andrásné polgármester: Igen' de utána amikor képviselő csere volt bizonyos
képviselők kijelentettók, hogy abizottsági tagok maguk köZül vá|asztják az elnököt. krnentől
kezdve nem működnek a bizottságok. En már többször kértem, hogy a bizottságok üljenek
össze, de erre nem került sor.
Suránvi László képviselő: Valakinek javasolni kellene, hogy ki legyen az elnök.
Tóth Andrásné polgármester: En javasoltam, de a képviselő-testÍilet egy része ezt
elutasította.
Puskás András képviselő: Hivatalosan minden bizottságmeg van választva.
Tóth Andrásné polgármester: Igen, és úgy volt megbeszélve, hogy a bizottságok tagjai
váIasztanak maguk közül elnököt. A jegyző asszony értesíti majd a képviselőket írásban, hogy
ki melyik bizottságban van benne, és utána abizottságok működhetnek.
Gál István képviselő: Az SZMSZ-ben az van, hogy a képviselő-testtilet vá|asztja meg a
bizottságok elnökeit.

lett messzayazva.
ó: Ha most akarnak a bizottságok elnököt vá|asztati,

szünetet kérek, ha
foglalkozni.

nem' akkor a következő képviselő-testtileti ülésen szükséges ezzel

Puskás András képviselő: Enől már szavaztunk. és elnököt is választottunk.
Tóth Andrásné polgármester: Nem' mert úgy volt, hogy a bízottsági tagok vá|asztják az
elnököt. A jegyző asszony majd értesíti a bizottságok tagjait.
Gál István kénviselő: Miírciusban a szociális bizottság me9szavazott egy átmenti segélyt
úgy, hogy akkor még nem volt költségvetés.
Argvelánné Józsa GvörgYi képviselő: A 2009. évi átmeneti segély ügyeknek mi köze a
2 00 8 . évi szo ci ál i s bizotts ági b eszánno|őhoz?
Gál István képviselő: Ez egy kérdés a szociális bizottság elnökének.
Arevelánné Józsa Gvörgvi képviselő: Nem értem ezt akerdést. Egyébként ugyan úgy ki lett
ezflzeÍve, mint ahogymás is ki lett ftzetve. Bérek nem lettek ftzetve ebben azidőszakban?
Tóth Andrásné polgármester: Bérek voltak ftzetve.
ArgYelánné Józsa GvörgYi képviselő: Az átmenetí gazdáIkodásról szóló rendelet el volt
fogadva.
Tóth Andrásné polgármester: Igen, de abban az á||, hogy a béreket ki kell ftzetni.
ArgYelánné Józsa Gvörgvi kénviselő: Ennek utána fogok nézni.
Dorkó ottóné képviselő: Egy személy is fel lett véve ebben az ídőszakban a hivatalhoz'
Suránvi László képviselő: Igen, és ő nem szerepelt a költségvetésben. A temetőben a
munkák ellettek kezdve, pedig arrólvolt szó, hogy értesítenek minket.
Tóth Andrásné polgármester: A ravata|oző felújítása 2008-ban kezdődött,
kötelezettségvállalás volt rajta, ezért csak befejezték a munkát a tavasszal.



Suránvi László képviselő: Megszavazta a képviselő-testtilet' hogy Puskás András képviselő
úr és én lesnink az ellenőrök, és mire észbe kaptunk mar kész vo|t az épület. Milyen do|og az,
hogy végre lett hajtva a felújítás a tudtunk nélkiil? Ezhogy lehet?
Gál István képviselő: Ne keverjük már a két dolgot.
Tóth Andrásné polgármester: Javaslom, hogy tájünk vissza a szociális bizottság
beszrámolójríhoz. Aki egyetért a szociális bizottság 2008. évi munkájríról szóló beszámolóval
kérem kézfelnffi t ássa| szav azzon.

Egercsehi Községi onkormányzat Képviselő.testülete 8 igen és 1 nem szavazatta| az
alábbi határ ozatot hozza,

Egercsehi onkormányzat elfogadja a Szociális Bizottság 2008. évi munkájáról
szóló beszámolót.
A beszámo|ő a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

4. Napirendi pont:

Tóth Andrásné polgármester: A következő napirendi pont a házi gondozó 2008. évi
munkáj ríró1 szóló beszámoló.
Dorkó ottóné képviselő: Jó lett volna, hogy ha aházi gondozó itt van az ülésen. Kérdéseim
lettek volna hozzá' Hány ftí veszi igénybe a vízhordást, hajmosást, öltöZtetést? Tehát hány fő
igényel ilyen gondozást?
Puskás András kénviselő: Ez ahézi gondoző feladatkörének egy része. Kit érdekel az,hogy
személy szerint kinek milyen munkát végez?
Dorkó ottóné képviselő: Ezeket részletesen le kellene írni.
Tóth Andrásné polgármester: Fokozott gondozási igényt aházi gondozó nem tud ellátni.
Liktorné Varwas Marianna képviselő: Benne van a besziímolóban, hogy a teljesen
egyedülállókat látja el.
Barcsainé dr. Ersek Rita köriewző: Továbbítom az észrevételeket aházi gondozónak.
Areyelánné Józsa Gvörgvi képviselő: Knzishe|yzetben a jelzőrendszer hogy működik?
Tóth Andrásné noleármester: Még nincs ilyen, a Bé|apátfalvai Kistérségben még nincs
kiépítve. Pá|yázat van beadva rá.
Surányi László képviselő: Meg lett beszélve, hogy egy fő közhasznű |esz felvéve
ebédhordásra.
T : Igen, de j elenleg még a házi gondo ző hor dja az ebédet.

Ez a beszámoló augusztus 3I.íg sző|. Bélapátfalva
majd júniusban küldi a beszámolót a 2008. év hátralévő ídőszakárő|.
Tóth Andrásné polgármester: 2008. szeptember 1-től Bélapátfalva munkáltatja a

|,ázigondozót. Aki egyetért aháuigondoző 2008. évi munkájárő| szolő beszámolóval kérem
kézfeInyujtássa| szav azzon.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testiilete 9 igen szavazatta| az a|ábbi
határozatothozza.

Szociális Bizottság munkájáról beszámoló 2008.



Eeercsehi Önkormánvzat 58/2009. (V. 27.\ határozata
Házi gondozó munkájáról beszámoló 2008.

Egercsehi onkormányzat e|fogadja a háni gondozó 2008. évi munkáiáről sző|ő
beszámolót.
A beszámo|ő a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: folyamatos
Felelős: körjegyző

5. Napirendi pont:

Tóth Andrásné polgármester: A körjegyzőség beszámolója a következő napirendi pont.
Argvelánné Jó?sa Gvörwi képviselő: Kí az aköztisztviselő, aki szakvizsgára készül?
Barcsainé dr. Ersek Rita köriegyző: Martonné Sinkó Judit.
Argvelánné Józsa Györgyi képviselő: Miért Van nektink szükségünk anyakönyvi
szakv izs gával rend elk ező szemé|yekre?
Barcsainé dr. Érsek Rita kiiriegYző: Anyakönyvi szakvizsg át már korábban tettek a
köztisztviselők, amikor indítottak I|yenképzést, ugyanis nem mindig Van anyakön1wiképzés.
Helgert Zo|tánné |átja eI Egercsehiben az anyakönyvi feladatokat, de a helyettesítéséről is
szükséges gondoskodni.
Dorkó ottóné képviselő: Házassági anyakönyvi bejegyzéS egy darab volt 2008-ban.
Ruházati költségtérítést hányan kaptak pluszban?
Barcsainé dr. Érsek Rita körieeYző: Egy fő kapott Egercsehiben.
Liktorné Vargvas Marianna képviselő: Ezttörvény írja e|ő.

Argyelánné Józsa GvörgYi képviselő: A beszámolóban benne van' hogy egy nap
ügyfélfogadási szünet bevezetése szükséges. Ilyen nap van?
Barcsainé dr. Ersek Rita körieevző: Igen, de nem nagyon lehet sajnos betartani.
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért az Egetcsehi-Szúcs körjegyzőség 2008. évi
munkáj áró1 sző|ő beszámolój ával kérem kézfelnyujt ássa| szav azzon.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő.testüIete 9 igen szavazatta| az alábbi
határozatot hozza.

Eeercsehi Onkormánvzat /2009. (V. 27.) határozata
E gercsehi.Szúcs Kö rj egyzőség munkáj ár őI b eszátmoló 2008.

Egercsehi onkormányzat e|fogadja az Egercsehi-Szúcs Körjegyzős ég 2OO8. évi
munkáj áról szóló beszámolót.
A beszámo|ő a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: folyamatos
Felelős: kórjegyző

6. Napirendi pont:

Tóth Andrásné polgármester: A Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Tarsulás költségvetése ki
lett ktildve a képviselő-testületnek. Ebben rész|etezve vannak az á|Iarni normatívák annak



megfelelően, hogy mire társu|tak az önkormányzatok. A munkaszervezetnél látható, hogy
milyen költségeket terhelnek kt az önkormányzatokra, pl' irodaszerek, nyomtatványok,
számitőgép karbantartás stb. Mi ezeket a költségeket a mikrotérségen belül nem terheljük ki
az önkormányzatokra. A személyek akik a költségvetésben szerepelnek a társulásnak végzík a
munkájukat. Aki egyetért a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Tarsulás költségvetésével kérem
kézfelnyúj t ás s a| szav azzon'

Egercsehi Ktizségi onkormányzat Képviselő.testülete 9 igen szavazatta| az alábbi
határozatothozza.

Eeercsehi onkormánvzat 60/2009. (V. 27.) határozata
Bélapátfalvai Kistérség Tiibbcélú Társulás 2009. évi költségvetése

Egercsehi onkormányzat elfogadja a Bélapátfa|vai Kistérség Többcélú Társulás
2009. évi költségvetését.
A költségvetés a jegyzőkönyv melléklete'

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Tóth Andrásné polgármester: A Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás Közoktatási
Feladatellátási Intézményhá|őzat Működtetési és Fejlesztési Intézkedési Terve a következő
napirendi pont. Az intézkedési tervben szerepelnek a kistérség mikrotérségei és logopédiai
szo1gáltai.
Arwelánné Józsa Gvöreyi képviselő: A közoktatási feladatok ellátására a pedagőgíai
szakszo|gálatok működnek? Az intézkedési tervben elég sok jó dolog fel van sorolva.
Tóth Andrásné polgármester: Ezek most indulnak be az év elejétől. Ennek a gesztor-
íntézmény e a b éIap átfalvai i sko 1 a.

Arwelánné Józsa Gvöreyi képviselő: Az iskolabusz szo|gá|tatást sérelmezem, mert
egyszer-kétszer magkaptuk, aztánmár nem. Ugy tudom, hogy ez a busz a társulásé'
Tóth Andrásné poleármester: Nem, a bé|apátfa|vai busz nem a társulásé. Minden
mikortérségek megvan a saját busza. Iskola időben nem nagyon adják oda a buszt senkinek,
de tanítási idő után oda szokták adni, három óra után, illetve szünetben. Jelenleg be van
nyújtva egy pá|yézat egy 22 szeméIyes közösségi buszra. Ez a pá|yázat még nincs elbírálva.
Aki egyetért a Bé|apátfa|vai Kistérség Többcélú Társulás Közoktatási FeladatellátáSi
Intézményhá|őzat Működtetési és Fejlesztési Intézkedési Tervével kérem kézfelnffitással
szavazzon.

Egercsehi Községi Onkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi
határozatothozza.

Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás közoktatási intézkedési terve

Egercsehi onkormányzat e|fogadja a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás
Közoktatási Feladatellátási, lntézményhá|őzat- Működtetési és Fejlesztési
Intézkedési Tervét.



Azintézkedési terv a jegyzőkónyv melléklete.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Tóth Andrásné poleármester: Az általiínos iskola SZMSZ kiegészítése a következő
napirendi pont. Az óvodai felvételi eljarás rendjét kellmódosítani.
Dorkó ottóné képviselő: Az 5. életévét betöltött gyereket köteles a szülő bekatni az
óvodába. Viszont nem kötelező a gyere|<nek az óvodában étkezni, csak 4 órát kell neki az
óvodában tölteni'
Barcsainé dr. Érsek Rita köriegvző: A tankötelességet szabá|yozza ez apont.
Dorkó ottóné képviselő: 4 őrát kell a gyereknek azővodában tölteni, de nem kötelező ott
étkeznie. Van olyan szülő, aki a gyermekvédelmi támogatástól pár forint miatt elesik,
munkanélktili, és otthon főz.
Tóth Andrásné polgármester: Ez a módosítás nem az étkezésről szól.
Liktorné Varwas Marianna képviselő: Hányan nem étkeznek az óvodában?
Dorkó ottóné képviselő: Mindenki ott étkezik. De nem kötelező, ezt jogszabá|y írja e|ő.
Tóth Andrásné poleármester: Rendben, de most az SZMSZ-t kell módosítani. Aki egyetért
az á|ta|ános iskola sZMsZ módosításával kérem kézfelnyujtássa| szavazzon.

Egercsehi Községi Onkormányzat Képviselő.testülete 9 igen szavazatta| az a|ábbi
határozatothozza.

Egercsehí onko,rmánvzat 62/2009. N. 27 .\ határozata
Mikrotérségi Altalános Iskola és Napköziotthonos Ovoda szervezeti és

műkiidési szabá|yzata módosítása

Egercsehi onkormányzat elfogadja a Mikrotérségi Altalános Iskola és
Napköziotthono s ovo da szerv ezeti és műkö dé si szab ályzata mó do sítását.
A módosítás a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: folyamatos
Felelős : iskola igazgatő, pol gármester

Tóth Andrásné poleármester: A következő a 2008. évi belső ellenőrzésről szóló belső
ellenőrzési jelentés.
Arwelánné Józsa Gvörwi képviselő: Végre a Mikrotérségi Altalános Iskolával
kapcsolatban egy pozitír,umot olvashattunk, hogy a hatáidőket betartva ktildték me9 aZ

intézkedési tervet.
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért a 2008. évi belső ellenőrzési jelentéssel kérem
kéz fel nyúj t áss aI szav azzon.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazatta| az a|ábbi
határozatothozza.

Eeercsehi onkormánvzat 63/2009. rV. 27.) határozata
Belső ellenőrzésekről szóló éves ellenőrzési jelentés 2008.

Egercsehi onkormányzat elfogadja a 2008. évi belső ellenőrzésekről szóló éves
ellenőrzési ielentést.



A jelentés a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester, körjegyző

Tóth Andrásné polgármester: A következő a polgármester beszámolója a Bélapátfalvai
Kistérség Többcélú Társulás Tanácsában végzett 2008. évi tevékenységéről. Aki egyetért a
p o l gárm ester b e s z ám o l ój ával k érem kézf e|tytt1tás s a| sz av azzon.

Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő.testülete 9 igen szavazattal az alábbi
határozatothozza.

Polgármester beszámolója a Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás
társulási tanácsában v égzett tevékenysé gérőI 2008.

Egercsehi onkormányzat elfogadja a polgármester besziámolój át a Bé|apátfa|vai
Kistérség Többcélú Társulás társulási tanácsában végzett 2008. évi
tevékenysé gérő|.

A beszámo|ő a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Tóth Andrásné polgármester: Most kaptam meg a hevesaranyosi képviselő-testtilet 2009.
március 28-i üléséről készült jegyzőkönwi kivonatot a l'étszámcsökkentésről. Ismertetem a
jegyzőkönyvi kivonat tarta|mát' Korábbi képviselő-testtileti ülésen már volt sző errő| a
létszrímcsökkentéről. Akkor aztmondta a képviselő-testtilet, hogy várjuk meg ahatározatot.
Ez most megérkezett. A mikortérség gesztor intézményének kel| az államkincstár fe|é beadni
a |étszámcsökkentésre a páIyazatot. En elfogadásra javaslom ezt. Nem akartunk ebből a
Kormos Ferenc úgyéhez hasonló vitát, ezért nem döntöttrink enől hamarabb. Július l-ig kell
ezt a pá|yézatot benyújtani. Aki egyetért a hevesaranyosi tagíntézményben a
létszámcsökkentéssel kérem kézfelnyújt ássa| szav azzon.

Egercsehi Községi Onkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi
határozatothozza.

ta
Napköziotthonos Ovoda hevesaranyosi

tagintézményéné| |étszám csökkentés

Egercsehi onkormányzat e|fogadja, hogy a Mikrotérségi Altaliínos Iskola és
Napköziotthonos ovoda Egercsehi pedagógus |étszénnát 1 fcível csökkenti. A
létszámcsökkentés a hevesaranyo si tagint ézmén1rt érinti nyug díjazás ós álláshely.
megszüntetés. miatt.
Egercsehi Onkormányzat elfogadja, hogy ry intézkedéssel kapcsolatban
l étsz ám c sökkentés i p á|y ázatot nyúj t b e a Magy ar Al l amkinc s tárho z.
A Mikrotérségi Altalanos Iskola és Napköziotthonos óvoda Egercsehi és
tagíntézményei 2008. és 2009. évilétszfurkerete az alábbi.



Intézményltagintézmények 2008. évi
létsziámkeret

2009. évi létszámkeret

létszámcsökkentés
előtt

létszámcsökkentés
után

Naoköziotthonos ovoda Esercsehi 7 8 8

Altalános Iskola Esercsehi z) 22 22
Napköziotthonos ovoda
Hevesaranvos

Aa 4 4

Altalános Iskola Hevesaranvos 10 10 9
Közsési ovoda Szúcs 4 4 4
Mikrotérsési Altalános Iskola és
Napköziotthonos ovoda Egercsehi
összesen

48 48 47

E nkormánvzat 2008' és 2009. évi létszrámkerete az a|ábbi
Egercsehi Községi

onkormányzat
2009, évi létszámkeret

létsziímcsökkentés
előtt

létszámcsökkentés
után

Mikrotérségi Altalános Iskola és
Napköziotthonos ovoda

Esercsehi-Sács Közsések

IIatáridőz folyamatos
Felelős: polgármester

Tóth Andrásné polgármester: A társulási határozatijavaslatok ki lettek laildve a képviselő-
testtiletnek. Ezeket azért ke|| módosítani, mert ktilönböző mikrotérségek alakultak, illetve
váItoztak. Aki egyetért a társulási határozattjavaslatokkal kérem kézfelnffitással szavazzon.

Egercsehi Kiizségi onkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az a|á.}.bi
határozatothozza.

Bélapátfalvai Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodás módosítása

Egercsehi onkormányzat e|fogadja a Bé|apátfa|vai Kístérség Többcélú Társulás
társulási megállapodás módo sítását.
A módosítás a jegyzőkönyv melléklete.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Tóth Andrásné polgármester: Korábbi ülésen már volt sző a gízfogadő állomás
megosztásáról. A TIGAZ jeIen|eg nem kívrínj a a gÍufogadókat megosztani, hanem szolgalmi



jogot kér a teniletre. Ez aztjelenti' hogy brírmikor bemehetnek az önkormányzat teniletére a
gázfogadő állomáshoz, hogy ott a munkákat elvégezzék. A szolgalmi jog bejegyzéssel
költséget szeretnének megtakarítani. Aki egyetért a három gázfogadő állomásnál az
önkormányzat területére szolgalmi jog bejegyzéssel kérem kézfelnyújtássa| szavazzon.

Egercsehi Községi onkormányzat Képviselő.testülete 9 igen szavazattal az a|ábbi
határozatothozza.

E gerc s ehi onkorm án yzat ho zzáj áru| a T IG 

^Z 
gázfo gad,ő á1l omások szol galmi j o g

bejegyzéséhez az alábbi önkormányzati ingatlanokra: Egercsehi 611. és 899/6.
hrsz.-ok.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szolgalmi jogot alapító szerződések
aláírására.
A szerződések a j egyzőkönyv mellékletei.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Surányi László képviselő: Mivel indokolták, hogy nem kellmegosztani a területeket?
Tóth Andrásné polgármester: Semmivel, nekik e|ég a szolgalmi jog, nem akaqák, hogy a
tulaj donukba kerülj ön.
Puskás András A helyreállítás is az ő fe|adatuk?

: Igen, ez szerepel a szerződésekben is.
Tóth Andrásné poleármester: A falunappal kapcsolatban megnyertllk az FVM pá|yÍzatát,
azonban nem műsorokat nyerttink, hanem 500'000 Ft+4p4 pénzösszeget. Ennek a pénznek a
fe|haszná|ásával kapcsolatban azonban vannak bizonyos megkötések.Egy cégvanmegbízva
a falunapok szervezésével' Nektink is velük kellett felvenni a kapcsolatot. Az UMVP-nek
meg kell jelennie a rendezvényen' ezért egy sátor lesz kihelyezve, ahol transzparensnek,
népszenísítő kiadványoknak kell megjelennie. Ezt jő| |áthatő helyen kell elhelyezni. A sátrat
ők hozzák, |esz szemé|yzet is hozzá, és 8 órát lesznek jelen a rendezvényen' Minden
rendezvényt rögzíteni kell, mert amikor lesz az elszámolás így tudjuk majd bizonyítani, hogy
mire költötb,lk a,pénzt. Egy cég megkeresett egy áraján|attal. amelyben vá||a|ják arendemény
lebonyolítását. ok 500.000 Ft+AFA összegért ezt e|vá||a|ják. Ezért hoznak egy 6x4 méteres
színpadot, erősítést, fenytechnikát, műsorvezetőt,lehet egy műsorszrímot vá|asztani, 19 őrátő|
lenne egy híres ember koncertje, és 20 őrátől lenne egy táncest, ahol é|őzenét biztosítanak.
Suránvi László képviselő: Ezbiztos, hogy fog tetszeni a falunak?
Tóth Andrásné polgármester: Azt nem tudom.
Suránvi László képviselő: Azt döntsük már el mi, hogy mi |esz a falunapon.
Puskás András képviselő: Ez csak egy aján1at volt.
Liktorné Varwas Marianna képviselő: En beszéltem Sztaniszláv Lász|őval. ok 130.000
Ft+AFA-ért reggel 10-től egy gyermek mesejátékkal kezdenének, aztán |enrte egy vásái.
komédia, utána operett' majd megint egy vásári komédia. 19 őrátő| lenne a képzelt riport,
majd utána még lehetn9 egy musical is. Ha mindent választunk 160.000 Ft lenne. Ez egész
napos progÍam lenne. ok hoznák a hangosítást' viszont kérnének étkezést. Közben még lehet
műsorokat beterrrri' Igy maradna még 300.000 Ft-unk. A maradékból lehetne tílzijátékot
rcndezni. Beraxa Krisztina is rendezvényszervezéssel foglalkozík, van egy Kft.-je. ot is meg
lehet kéredezni, hogy mennyiért tudna műsort hozni.

gázfogadő állomások szolgalmi j o ga



Tóth Andrásné poleármester: A rendezvényt követő 15 napon belül kell a beszámolót
elkészíteni, és 45 nap afizetési határidő.
Liktorné Vargvas Marianna képviselő: Én mondtam, hogy utófinanszítozott a dolog' de azt
mondták, hogy nem probléma.
Tóth Andrásné polgármester: Egy hastánccsoport keresett még meg. ok Szilvásváradiak, és
szívesen fellépnének a falunapon.
Liktorné Vargvas Marianna képviselő: Nálunk az iskolában is Van egy csoport
megkérdezem őket.
Puskás András képviselő: Az esti bálra megvan a zenekar?
Pálinkás Jánosné képviselő: Kell nektink abá|? Tavaly is gond volt belőle.
Gál István képviselő: Most meg lehet rendezní szabadtéren is.
Tóth Andrásné polgármester: Tíizijátékot nem lehet apá|yáaatipénzen elszámolni.
Gál István kénviselő: A kötelező dolgoknak eleget kell tenni.
Areye|ánné Józsa Gvörgvi képviselő: F őzés |esz?
Tóth Andrásné polgármester: 8.800 Ft-ért lehet engedélyt kérni az élelmezés
egészségüg5üől' a kinti ftízéshez.
Gál István képviselő: Csak akkor kell, hogy ha eladjuk az éte|t.

Tóth Andrásné poleármester: Nem' mindenféleképpen kell engedé|y, ha több embernek
főznek, még ha nem adjuk el akkor is'
Puskás András képviselő: 8.800 Ft nem pénz, azt ki kell ftzetni. Az 500.000 Ft-hoz jön még
a költségvetési pénz, azt pedighozzá lehet tenni a tilzijáté|<hoz'
Barcsainé dr. Ersek Rita köriegYző: A képviselő-testületnek kellene döntenie abban az
ügyben' hogy a pataksori közökben megállni tilos tábla kerüljön elhelyezésre' mert ha ott
megáll egy kocsi, akkor nem fernek el mellette. Sok a lakossági panasz ez ügyben.
Liktorné Varwas Marianna képviselő: Hogy fognak parkolni akkor azok, ak1k ott laknak?
Puskás András képviselő: Ha jön egy mentő vagy tízo|tó, valóban nem tud elmenni a
parkoló autók mellett.
Liktorné Varwas Marianna képviselő: Valóban szűkek a közök, de sok lakosnak van
autőja, és nem tudják hová tenni.
Puskás András képviselő: Fél Egercsehiben ki lehetne tenni a megállni tilos táblát, és akkor
sehol sem lehetne parkolni.
Suránvi Lász|ó képviselő: Akkor mi a megoldás?
Pálinkás Jánosné képviselő: A patak felőli oldalon Van annyi hely' hogy oda be lehet állni.
A kis közökben meg lehetne tiltani.
Puskás András képviselő: Akkor a Malom útra is ki lehetne tenni a megállni tilos táblát.
AreYelánné Józsa GyörgYi képviselő: A Malom úton van olyan nagy udvar, ahová be lehet
állni.
Liktorné VargYas Marianna képviselő: A patak mellett valóban van arrnyi hely, hogy ott
meg lehet állni' csak nem tudom, hogy az ott lakó mit sző| ahhoz, hogy a kerítése mellé
állnak.
Ficzere Gábor képviselő: Biztos' hogy szólni fog az, aki ott lakik. Annak a valószínűsége,
hogy mentő vagy ttizo|tó jön elég kicsi' és be tud menni egy másik közön.
Tóth Andrásné polgármester: A közutkeze|őné| lesz egy megbeszélés, és észrevételeket,
javaslatokat kémek, hogy min kellene vá|toztatni a település közlekedésében.
Pálinkás Jánosné kénviselő: Az ozd felé menő utat ki kellene írni, mert nagyon sokan
kérdezik.
Liktorné Varwas Marianna képviselő: Sebességkor|átoző ttLb|át nem lehetne kitenni a
Petőfi útra, mert nagyon gyorsan jönnek ott lefelé.
Pálinkás Jánosné képviselő: Lakott területen 50 km,h sebességgel lehet csak közlekedni.



Ficzere Gábor képviselő: A Május l . úton sző|tak nekem _ bar én nem ott lakom -, hogy a
Csákány útról lejövő árok mellett járnak felr az autók, nem mennek körbe, és ott a víz kimossa
azutat. Valamint ne a lakosságból egy páran gondozzák avírágágyást, ami ott van, hanem az
önkormányzat.
Dorkó Ottóné képviselő: A falu te|evíziőt helyre kell állítani. Akár hogy, de meg kell oldani.
Sok az idős ember, aki információhoz csak így tud jutni. Sérelmezik' hogy nincs falu
te|eviziő, mert azt ígérték, hogy megh agyj ák.
Liktorné Vargvas Marianna képviselő: Szóltak már azért is, hogy az adókat kiveszik, és
nem értesítik a lakosságot.
Pálinkás Jánosné képviselő: Benne van a szerződésben, hogy változtathatnak.
Tóth Andrásné polgármester: Igen, csak a csatornaszámot kell nekik tartani.
Pálinkás Jánosné képviselő: Igen, mindenkinek magának kell beállítani a csatornákat, ha
kivesznek egy csatornát, akkor tesznek be egyet helyette.
Liktorné Vargvas Marianna képviselő: En értek a televízióhoz, de nincs annyi adó, mint
amire előfizetek.
Suránvi László kénviselő: A közhasznúakkal kapcsolatban érdeklődnék, hogy beindult-e a
munka?

Igen.
Suránvi László képviselő: Mi alapján végzík a munkát?
Tóth Andrásné polgármester: A képviselő-testtilet elfogadta az önkormányzat
közfoglalkoztatási tervét. Ebben le van írva, hogy ki milyen munkát végezhet.
Suránvi László képviselő: Milyen munkát végeznek?
Tóth Andrásné polgármester: Van egy munkavezető, ő osztja be a munkát.
Dorkó ottóné képviselő: Nem neki kell meghatfuozni a munkákat.
Tóth Andrásné polgármester: Jelenleg fiívet vágnak, a kulturházkentését csinálják, mert az
kidőlt.
Suránvi László képviselő: Ezeket a munkákat valami rendszerbe kellene foglalni.
Puskás András képviselő: Itt voltunk az ülésen a képviselő úr nem volt itt. Megbeszélttik,
hogy egy szombati napon találkozunk, és körbemeg},tlnk a falun, megnéznjk, hogy milyen
munkákat kell elvégezni. Csak ketten voltunk ott Gál Istvrín képviselő úrral'
Arevelánné Józsa Györgvi képviselő: Konkrét időpont nem volt megbeszélve.
Suránvi László képviselő: Azt is megbeszéltiik, hogy ki lesz a munkavezető.
Puskás András képviselő:Meg lett szavazya a személy is, és dolgozik is.
Suránvi László képviselő: Ez iry nem működik. Megint eltelik az év, és a munkaknak
semmi értelme nem lesz.
Puskás András képviselő: Miért nem beszélttik meg akkor a pontos időpontot?
Liktorné Varevas Marianna képviselő: Nem állapodtunk meg konkrét időpontban.
Suránvi László képviselő: Le lett egyá|ta|án az fektetve' hogy milyen munkákat kell
megcsinálni?
Puskás András képviselő: En elmentem arról a képviselő-testtileti ülésről, ame|yen ezt
megbeszélték, de Gál István képviselő ur tájékoztatott.
Tóth Andrásné poleármester: En hétköznap is megbeszélem a munkákat a munkavezetőve|.
Suránvi László képviselő: Valamilyen szisztémát kell ebbe belevinni, fontossági sorrendben
kell haladni. A munkavezető honnan tudja egymaga, hogy mit kell csinálni? o nem
szakember. Az újtelepen évek hosszú során semmi nem lett megcsinálva. Az év elmegy és
semmi látszatja a munkának.
Liktorné Vargvas Marianna képviselő: Gál István képviselő úr kérte, hogy segítsünk neki a
munkák összeírásánál.
Suránvi László képviselő: Gál István honnan tudja, hogy mit kell megcsinálni?
Tóth Andrásné polgármester: Itt él a településen,Iátja'



AreYelánné Józsa GvörgYi képviselő: Egy tervet lehet csinálni a munkiíkra.
Suránvi László képviselő: Itt mindenkinek kell a véleménye. Az újtelepről vagyunk négyen
képviselők, és nincs semmi munka e|végezve. Az embereknek kell a virágágyást locsolni,
mert nincs ember aki megcsiná|ja.
Dorkó Ottóné képviselő: A vlrágágyást én és Mészárosné gondozzak. Ana sem volt képes
az önkormányzat, hogy Sulyok Zsolttal egy hordó vizet vigyenek rá. A telepre is fel lehetne
venni egy falugondnokot.
Tóth Andrásné poleármester: Az egész településen sincs falugondnok.
Dorkó ottóné képviselő: Ficzeftné Tiszai Andrea falugondnokként szerepel a
költségvetésben.
Ficzere Gábor képviselő: A költségvetésben úgy szerepel, hogy egy ftí gondnok.
Gál István képviselő: En lettem megszólítva, de a képviselők nem hagynak szőhozjutni. Ha
valaki nem jön el az ülésre, akkor ne szóljon. Kértem, hogy nézzük meg a munkákat, és
fontossági sorrendben tervezzúk meg mit kell elvégezni. Még egyszer kértem, hogy beszéljük
meg az időpontot is, nekem mindegy mikor, énráérek. Visszautasítom azt a kijelentést, hogy
nem tudom, hogy milyen munkákat kell elvégezni. Ugy látszlk, hogy a hírek nem jutnak el
Csókosba' Végig |ett vágva a fU az újtelepen, az emberek már Csónak úton járnak. Kiesett egy
hónap a közmunkaprogramból, mert nem volt költségvetése az önkormányzatnak. Jelenleg a
közmunkások a kerítést csinálják aka|tűrháznál. Nézttik a járdékat, sorra fognak kerülni. Az
árkok kigazo|ása is folyamatban van. Jelenleg 18 ftí közmunkás van' 5 fő dolgozik a faluban,
11 fő a telepen. 1 fő adminisztratív munkát végez' 28 ftí lett behíwa, de 10 ftí nem vá||a|taa
munkát. A munkások munkavédelmi oktatáson is részt vettek. Reggel ó-tól 12 őráíg
dolgoznak. Én 4 őrában vagyok felvéve.
Surányi László képviselő: Már megint afuvágás megy. Effektív munka nem történik.
Gál István képviselő: Nem minden közmunkásvág f,ívet.
Suránvi László képviselő: Be kell vonni az embereket a munkába. Le van íwa,hogy milyen
munkát végeznek?
Gál István képviselő: Igen' előre be kell írni, hogy aznap milyen munkákat végeznek, mert
eztbe kell küldeni a munkaügyi központba.
Suránvi László képviselő: Eznem így működ1k' Ezt én is látni akarom.
Dorkó Ottóné képviselő: Van olyan kózhasznu is' aki fel van véve, és nem dolgoz1k? Barta
Judit nincs felvéve?
Tóth Andrásné polgármester: Hogy lenne ilyen ember?
Pálinkás Jánosné képviselő: Meddig vannak ezek az emberek felvéve?
Tóth Andrásné polgármester: 90 napig. Barta Judit soha nem volt felvéve' jelenleg is
tanfolyamra jár.
Suránvi László kénviselő: A képviselő úmak van elképzelése az újtelepen végzendő
munkákról?
Gál István képviselő: Persze' Amikor a frÍvágás be lesz fejezve, akkor kerül sor az árkok
rendbetételére. Sajnos újra nem tudjuk csinálni, de ahol rossz' aztki tudjukjavítani.
Surányi László képviselő: Már az emberek elosztása is rossz. Mit keres a faluban 6 ember?
Gál István képviselő: A képviselő úr nincs tisztában a munkákkal.
Suránvi László képvisglő: A képviselő úr egész életében nem dolgozott.
Gál István képviselő: Ugy látszik itt vagy a személyre kíváncsi valaki, vagy amunkára.
AreYelánné Józsa Gviirwi képviselő: A pedagógusok érdeklődtek a könyvpénz és az
útiköltség iránt, hogy mikor lesz kifizetve?
Tóth Andrásné polgármester: Az igazgatő asszony mondta, hogy a hónap végi
normatívából lesz kifizetve. Tájékoztatni fogja a pedagógusokat.
ArgYelánné Józsa GvtirgYi képviselő: A könyvpénz is varható?



Tóth Andrásné poleármester: Bízom benne, bár a közmunkaprogram bérét meg kell
előlegezni. Ha ez lemegy, akkor tudunk utalni. Ezért kellett két lépcsőben behívni az
embereket.
Liktorné Varwas Marianna képviselő: A konyha működéséről kérttink minden képviselő-
testtileti ül ésre e gy táj éko ztatást.
Tóth Andrásné nolgármester: Ezt most elfelejtettem, de a következő ülésre behozom.
Kérem a lakosság részéro| a kérdéseket.
Fischer Attiláné lakos: Azt igérte a polgármester asszony, hogy összehívja az úgyvédet, a
váI|akozőt, és minket, hogy megbeszéljük a bírósági ítéletben megállapított pénzösszeg
kifizetését. Miért nem lett ez a megbeszélés összehíwa? A polgármester asszony a jubileumi
jutalmával fenyegette a képviselő-testtiletet, hogy bírósástoz fordul, hogy ha nem fizetik ki
neki. En mit tegyek?
Tóth Andrásné polgármester: Én nem fenyegettem senkit.
Fischer Attiláné lakos: A megvásárolt flold is ki lett ftzetve egyben.
Tóth Andrásné polgármester: A fold három részletben lett kifizetve'
Fischer Attiláné lakos: Akkor én rosszul vagyok tájékoztatva. 15 napon belül kellett volna
megkapnom amegítéIt összeget. En már nagyon röstellem, hogy mindig szólok ez ügyben. A
mai naprólvolt szó, hogy össze lesz híwa a megbeszélés.
Tóth Andrásné polgármester: Mi a jegyző asszonnyal bent volfunk azúgyvéd úmál, de nem
jelent meg senki a cégrészéről, aki a mögöttes felelős ebben azúgyben'
Fischer Attiláné lakos: A bíróságon mar le van zárva azigy.
Tóth Andrásné polgármester: Fizetési felelősségünk van 50-50 oÁ-ban az úgyben résztvevő
céggel. Ennyivel vagyunk kötelesek eg5rmással szemben aftzetés szempontjából.
Fischer Attiláné lakos: Februárban le lett zárva az iógy. En nem akarok évekig vámi,
könyörögni. Amiért mi 5 évig megszenvedtÍink, úgy gondolom, hogy megérdemeljük. A
törvényre hivatkozik a polgármester asszony, ránk miért nem vonatkoznak a törvények?
olyan, mintha nem is lenne ez abirősági ítélet.
Tóth Andrásné poleármester: Szó volt arról, hogy egy összegben nem fudjuk kifizetni. Nem
zárkőzunk e| a kiflzetés alól. De ha az önkormán7rzatnak egy összegben nincs ennyi pénze
nem tudunk mit csinálni.
Fischer Attiláné lakos: Ezt már sokszor hallottam. Mindig hivatkozik a polgármester
asszony valamire. Hogy vállalhatnám én azt fel, hogy majd apránként ki |esz ftzetve ez a
pénz? Az én ügyvédem azt mondta, hogy le kell ülni megbeszélni a dolgot. Most már
végrehajtónál van az ijgy.
Tóth Andrásné polgármester: Mindenféleképpen egyezkedni kell'
Físcher Attiláné lakos: Mit egyezkedjünk? Ki kell ftzetni ezt apénzt. Mi van, ha én vesztek?
Nekem is ott lebegett a fejem felett, hogy ha elvesztem apert, akkor ki kell frzetnem.
Tóth Andrásné polgármester: Az önkormányzat felé nem kellett volna ftzetni
Fischer Attiláné lakos: Miért nem?
Tóth Andrásné polgármester: Mert a bíróság felé kellett volna ftzetnie,
F.ischer Attiláné lakos: Mi ezt a pert megnyertfik' A polgármester asszony kétszer lnildte el a
férjemet orvosszakértőhöz' A múltkor beszéltem a jegyző asszonnyal. Azt mondta, hogy két
tárgyalással le lehetett volna rendezni ezt az egész ügyet.
Tóth Andrásné polgármester: Akkor miért nem lehetett két tárgya|ással befejezní az egész
ügyet?
Fischer Attiláné lakos: I996-ban volt a féqem műtve. Most miár azt is tudom, hogy honnan
tudjátok ezeket a dolgokat. Piti dolgok miatt húzódott az igy, olyanokon, ami nem is az
ügyhöz tartozott. Nem tudom, hogy ki irányította a tárgyalásokat. Mi mindig menttink ide-
oda. Kérem azt a pénzt, amiért megszenvedtünk. En örülök, hogy megnyertük a pert' mert
kiderült, hogy a polgármester asszony a hibás. Én ötször telefonáltam már ez ügyben. Az



ügyvéd ur azt mondta, hogy a ferjem Csónak ulra jat sétálni. Azthttte, hogy csónakáző tő van
ott. A férjem 70 éves, aztmondták, hogy súlyos beteg, mi lesz akkor, hogy ha holnap meghal?
Tóth Andrásné poleármester: En ilyeneket nem mondtam.
Fischer Attiláné lakos: Akkor azigyvéd úr honnan fudta ezeket?
Tóth Andrásné poleármester: Nem vitatkozom) mert ilyen mélységben nem vettem részt az
ügyben.
Fischer Attiláné lakos: Mikor másodszor voltunk a bíróságon megkérdezték, hogy még
mindig nincs vége?
Suránvi László képviselő: Miért vállaltuk mi ezt magunkra?
Tóth Andrásné polgármester: Mi nem vállaltuk. Benne van a szernyvíz szerződésben, hogy
felelősséget vállalunk.
Fischer Attiláné lakos: Azért|et}kízárva a Switelsky cég'
Tóth Andrásné poleármester: ot bele sem vonták azigybe,
Fischer Attiláné lakos: 51.000 Ft-os napidijatkapő ügyvédjük volt, és aztmondták. hogy ők
csak a csonkig felelősek a dolgokért. A többiért az a|vá||alkoző a felelős, akinek az
önkormányzattal volt kapcsolata.
Tóth Andrásné polgármester: Nektink velük nem volt kapcsolatunk. Az sem tudfuk, hogy ki
az a|vá||akozó. Nem az önkormányzat lett volna felelős.
Fischer Attiláné lakos: Kérem a képviselő-testületet, hogy ha dönthetnek pénzügyekben,
vagy ha javaslatot tehetnek akkor kérem ez ügyben tegyék meg. Mert a képviselő-testiilet
errő| az ügyről nem is tud.
Tóth Andrásné polgármester: A képviselő-testület mindenről tud. Egyezkedni kell.
Fischer Attiláné lakos: Megmondtam aZ első perctől kezdve, hogy nem egyezkedem. Én már
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öreg vagyok. En tanácsot kértem. Azt mondtiík, hogy ha csak egy mód van rá, ki kell ftzetni.
Tudom én, hogy van pénz. Gál Istvánnal is beszéltem, mondtam neki, hogy van egy ügyünk'
mi ilyenkor a teendő. o is azt mondta, hogy ki kell fizetni.
Suránvi László képviselő: Szükség van nektink erre? Döntsük el, hogy részletben kifizetjük.
Dorkó Ottóné képviselő: Nem dönthet a képviselő-teshilet. Van egy jogerős ítélet, amit ki
kell fizetni.
Tóth Andrásné polgármester: Abban dönthetünk, hogy kompromisszumkészség esetén
részletekben ki fogjuk ftzetní. Abban is dönteni kellene, hogy az 50 %-ná| többet ne
fizessünk.
Fischer Attiláné lakos: Engem ez arésze nem érint a dolognak.
Tóth Andrásné polgármester: En a képviselő-testÍ'ilethezbeszélek. Nem az önkormányzat
felelős egy személyben ezért azugyért.
Fischer Attiláné lakos: Nem így szó|t az ítélet.
Tóth Andrásné poleármester: De igen, eZ van benne.
Puskás András képviselŐ: Ebben az évben részletekben ki tudjuk ftzetn|?
Fischer Attiláné lakos: En annyi tologatást hallottam miír, hogy ebben nem hiszek.
Puskás András képviselő: Pedig meg kell egyezni. Egy összegben nem tudjuk kifizetni.
Fischer Attiláné lakos: Már végrehajtónál van az ügy. a bíróság nem tájékoztatott anő|,
hogy részletekben ki lehetne ftzetnl
Dorkó ottóné képviselő: A képviselő-testtilet miért nem tud enől?
Tóth Andrásné poleármester: Kérem a képviselő asszonyt, hogy ezt most fejezze be, A
következő képviselő{estületi ülésre a jegyzőkőnyvekből behozom az összes tájékoztatőt, ami
ez ügyben elhangzott.
Gál István kénviselő: Lényegében az önkormányzat meg Van büntetve. Nektink anól kell
dönteni, hogy milyen formában tudjuk kifizetni ezt az összeget. Utána nektink kell abban
dönteni, akarunk-e tovább pereskedni.



Arwelánné Józsa Gvörwi képviselő: Volt egy ilyen perünk már Kormos Ferenccel, és
kásba fektetttik le, hogy milyen részletekben fizetjük ki apénzt.
Tóth Andrásné polgármester: A hevesaranyosi ügy más, mert az egész rájuk van terhelve.
Arwelánné Józsa Gvörevi képviselő: De ahogy húztuk az ugyet, a késedelmi kamat is itt
van.
Liktorné Vargvas Marianna képviselő: Az korrekt, amit a képviselő asszony mondott.
Tóth Andrásné polgármester: Igen, én már ezt mondtam. A Switelskyékkel is lett volna
egyezség, de akkor elutasították Fischerék. A Pesti Gábor úr szólt, hogy visszautasították az
egyezséget.
Fischer Attiláné lakos: ott volt a polgármester asszony nálam, amikor szóltak, hogy jön a
Switelsky ftínöke, jöjjünk le a hivatalba megbeszé|rlt a dolgokat' Akkor mondtuk, hogy nem
jövünk, mert már azigyvédnél van a dolog, menjenek oda.
Tóth Andrásné polgármester: Igen, meg is keresték az igyvédet, aki elutasította az
egyezséget. Erről papír is van.
Fischer Attiláné lakos: Ezt én nem fudtam. Megértem, de akkor miérthuződott öt évig ez az
ijgy? Az önkormányzat ügyvédje piszkálta a ferjemet.
Tóth Andrásné polgármester: A képviselő-testület egy egyezséget fud felajánlani.
Fischer Attiláné lakos: Köszönöm szépen én ezt nem kérem. Nincs 6 hónapom, hogy a
pétwemrevárjak'
Dorkó ottó né képviselő : Tele vagyu ttk p énzze|.
Tóth Andrásné polgármester: Megvárjuk az önkormányzati miniszter, hogy dönt a
kérelmünkkel kapcsolatban, és ha ad pénzt, akkor ki lesz ftzefue. Mást nem tudunk csinálni.
Aki ezze| egyetért kérem kézfelnyújtássa| szavazzon.

Egercsehi Községi Onkormányzat Képviselő.testü|ete 7 igen, 1 nem és 1 tartózkodás3
szav azattal az a|ábbí határ ozatot hozza.

Fis ch e r Attila ü gyében r ész|etftzetés i e gy ezs é g

Egercsehi onkormán1zat Fischer Attila peres ügyében felkéri a polgármestert,
hogy részletfizetési egyezséget kössön.

Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester

Dorkó ottóné képviselő: Kerekiék adtak be első lakáshoz jutóknak járő kamatmentes
kölcsönre kérelmet. Utána lett ennek nézve?
Barcsainé dr. Érsek Rita kiiriegYző: Azért adták be később a kérelmet, mert a kölcsönt
később kapták meg.
Tóth Andrásné polgármester: De attól még beadhatták volna a kérelmet.
Dorkó ottóné képviselő: Azért, mert pert vesztett a polgármester asszony méE nem kell így
viselkednie.



Tóth Andrásné poleármester: A korábbi években mrír leff elutasítva hasonló okok miatt
kérelem. Megköszönöm a kepviselőtestiilet munkáját és az ülést berekesztem.
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