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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 8-án 1500 

órakor tartott rendkívüli 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 
 Surányi László képviselő 
 
Távol van: Pálinkás Jánosné képviselő 
 
Jelen van tanácskozási joggal: Barcsainé Dr. Érsek Rita körjegyző 
 
Jegyzőkönyvvezető: Hajdu Erika igazgatási előadó 
 
Tóth Andrásné polgármester: Köszöntöm a képviselő-testületet, megállapítom, hogy a 
megválasztott 10 képviselőből 9 jelen van, így a képviselő-testületi ülés határozatképes. 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Liktorné Vargyas Marianna és Gál István képviselőket javaslom 
megválasztani. Van a képviselőknek más javaslata a jegyzőkönyv hitelesítő személyére? Aki 
egyetért azzal, hogy Liktorné Vargyas Marianna és Gál István képviselők legyenek a 
jegyzőkönyv hitelesítők kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal elfogadja 
jegyzőkönyv hitelesítőnek Liktorné Vargyas Marianna és Gál István képviselőket. 
 
Tóth Andrásné polgármester: A meghívóban kiküldött napirendi pontot tárgyalja a 
képviselő-testület. Aki egyetért a napirendi ponttal kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal elfogadja a 
napirendi pontot. 
 
Tóth Andrásné polgármester: A pályázat újbóli tárgyalására azért kerül sor, mert a 
támogatási szerződés értelmezésére a tegnapi napon került sor. A pályázatot a gesztor 
település önkormányzata nyújthatta be a mikrotérségi általános iskola és napköziotthonos 
óvoda intézményeire. Két feladatellátási hely nyert, de mivel Egercsehi önkormányzata kapta 
a támogatást így a beruházás költségét egyben kell kezelni. Ezért a nettó 15 millió Ft-os 
közbeszerzési értékhatárt túllépjük. A támogatási szerződés értelmében ha nem folytatjuk le a 
közbeszerzési eljárást, akkor vissza kell fizetni a támogatási összeget kamatokkal együtt. A 
mai ülésen ki kell írni a közbeszerzési eljárást, amihez javaslok egy közbeszerzési tanácsadót 
igénybe venni. A közbeszerzési kiírást meg kell jelentetni a közbeszerzési értesítőben. 
Surányi László képviselő: Mennyi a közbeszerzési eljárás ügyintézési ideje? 
Tóth Andrásné polgármester: 60 nap. 
Surányi László képviselő: Akkor kifutunk az időből. 



Tóth Andrásné polgármester: Nem. 2010 június 30-ig kell a támogatást felhasználni. Azt a 
pénzt kell visszafizetni, amit ezen időpont után használunk fel. A közbeszerzési eljáráshoz a 
tervdokumentációt meg lehet vásárolni. A közbeszerzési eljárást olyan személynek kell 
lebonyolítani, aki ért hozzá. Csak pár százezer forinttal mentünk a nettó 15 millió Ft-os 
közbeszerzési határ fölé. 
Surányi László képviselő: Ez így kivitelezhetetlen. Hová mennek a gyerekek mosdóba? 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Inkább legyen kényelmetlen a mosdó használat, 
mint hogy visszaadjuk a pénzt. 
Surányi László képviselő: De akkor hová járnak a gyerekek mosdóba? 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: A tornaterem mellett is van egy vizesblokk, illetve a 
napköziben. 
Puskás András képviselő: Ha a vállalkozók elengednek pár százezer forintot a kivitelezés 
költségéből, akkor nem lehet megoldani, hogy ne legyen közbeszerzés köteles az eljárás? 
Tehát lényegében megcsinálják kevesebből az egész felújítást. 
Tóth Andrásné polgármester: Ezt csak akkor lehet megoldani, hogy ha lemondunk egy 
bizonyos összegről. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Hevesaranyos biztos nem mond le egy fillérről sem. 
Tóth Andrásné polgármester: Műszaki tartalom csökkentést mi nem tudunk kérni, mert 
megadták azt az összeget, amit kértünk. Arra nem gondoltunk, hogy egybe kell számítani a 
két összeget. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Nem csak a két összeget, hanem az önerőt is be kell 
számítani. Egyébként Egercsehi önmagában is közbeszerzés alá esne. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ezt az önerővel együtt számolva tudni kellett volna, 
hogy közbeszerzési eljárás alá tartozik. 
Dorkó Ottóné képviselő: A jegyző asszony nem is tudott erről az ügyről. 
Tóth Andrásné polgármester: A jegyző asszony megkapta az anyagot. 
Puskás András képviselő: A jegyzőnek kell itt tudni mindent. Polgármester 8 osztállyal is 
lehet valaki. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Csökkent a támogatás mértéke a pályázathoz képest. 
Nem tudjuk még a pontos összköltséget, mert a hevesaranyosi támogatás csökkent, az önerőt 
is ehhez kell igazítani. 
Puskás András képviselő: Egy jegyzőnek ezt akkor is tudni kell, mert ő itt a vezető. 
Dorkó Ottóné képviselő: A polgármester a vezető. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Nem, a törvényességért a jegyző felel. 
Puskás András képviselő: Tulajdonképpen arról szavazunk, amit elénk raknak. 
Tóth Andrásné polgármester: Mi Egercsehiről szavaztunk, és Hevesaranyost nem vettük 
figyelembe. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Elszámolni is nekünk kell majd. 
Tóth Andrásné polgármester: A miniszter döntése módosult, mert 20 millió Ft-ra 
pályáztunk, amit a létszám alapján osztottunk el, és 14 millió Ft-ot nyert Egercsehi és 2 millió 
Ft-ot nyert Hevesaranyos. 
Puskás András képviselő: Tehát 16 millió Ft-ot nyertünk, plusz az önerő, amit nekünk kell 
mellé tenni. 
Tóth Andrásné polgármester: Nem, Egercsehi csak 14 millió Ft-ot nyert, és ehhez kell 
hozzátenni az önerőt. 
Gál István képviselő: Önerővel együtt mennyi a beruházás összköltsége? 
Tóth Andrásné polgármester: 17.500.000 Ft. 
Puskás András képviselő: Akkor a vállalkozókat újra kell szavaztatni. 
Gál István képviselő: Ha visszaadunk egy kis részt a támogatásból, hogy ne essen 
közbeszerzés alá, az nem hangzik túl jól. 



Liktorné Vargyas Marianna képviselő: A gyerekek tudnak más mosdót használni. 
Grósz Ilona alpolgármester: Igen, ha ez már így történt, akkor arra kell törekedni, hogy 
most már így megoldódjon a felújítás. Tolódni fog az egész kivitelezés. 
Dorkó Ottóné képviselő: Az önerőt honnan tudjuk előteremteni? 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Többféle határozat van az önerőre. Önerőre nem lehet 
pályázni? 
Tóth Andrásné polgármester: Az önerő támogatási lehetőségének utána kell néznünk, mert 
hazai pályázatok esetén nem tudom, hogy van-e rá lehetőség. 
Grósz Ilona alpolgármester: A lényeg, hogy vissza kell vonni az előző határozatot, és ki kell 
írni a közbeszerzési eljárást, mert a napok telnek, és minél később lesz kiírva, annál később 
indulhat a kivitelezés. 
Gál István képviselő: Olyan szakértőt kell keresni ennek az eljárásnak a lebonyolítására, aki 
nagyon ért hozzá. 
Tóth Andrásné polgármester: Bélapátfalvának volt a közbeszerzési eljárásokra egy embere, 
de mivel nem nagyon volt ilyen volumenű beruházás a kistérségben, ezért megszüntették. 
Nekünk viszont most van egy másik pályázatunk is, ahol közbeszerzési szakértő kell, ez a 
kompetencia alapú oktatás bevezetése, ahol szolgáltatás vásárlás esik közbeszerzési értékhatár 
alá. Ezt a két projektet közbeszerzési szakértővel kell lebonyolítani. Azt a szakértőt, akivel 
tárgyaltunk többen ajánlották nekünk. 
Grósz Ilona alpolgármester: A vállalkozók tudnak abban segíteni, hogy milyen ajánlatot 
kell kiírni? 
Tóth Andrásné polgármester: Nem. 
Grósz Ilona alpolgármester: Akkor az internetről kell letölteni, hogy milyen kritériumoknak 
kell megfelelni az ajánlattevőknek? 
Tóth Andrásné polgármester: A kritériumokat a szakértő határozza meg. De ezen kívül még 
vannak kritériumok, amiknek meg kell felelni. 
Surányi László képviselő: Megint az a három vállalkozó fog indulni, aki korábban is beadta 
a jelentkezését? 
Tóth Andrásné polgármester: A közbeszerzésen annyi jelentkező indul, amennyi akar. 
Egerbocs egy ilyen közbeszerzési eljárásért már fizetett 2 millió Ft feletti bírságot. 
Gál István képviselő: Nem tudom, hogy mennyit változott már a közbeszerzési törvény, de 
az óvoda építésére kiírt közbeszerzési eljárás ajánlattevői között is nagy volt az ingadozás a 
kivitelezés költségénél. 
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a korábbi képviselő-testületi 
határozatot – amelyben megbíztuk a Tri-Boy 2002 Kft.-t a kivitelezési munkálatok 
elvégzésével – visszavonjuk kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 86/2009. (VII. 8.) határozata 
Megbízás visszavonása 
 
Egercsehi Önkormányzat visszavonja a Tri-Boy Bt. Egercsehi megbízását, mely az 
általános iskola vizesblokkjának a felújítására vonatkozott, mivel a megbízással 
kapcsolatban közbeszerzési eljárást szükséges lefolytatni. 
Egercsehi Önkormányzat 71/2009. (VI. 30.) határozat hatályát veszti. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 



Tóth Andrásné polgármester: Az önkormányzatnak van közbeszerzési szabályzata, 
amelyben meg van határozva, hogy ki vehet részt a közbeszerzési bizottságban. Ez alapján 
részt vehet a bizottsági tag, alpolgármester, polgármester, pénzügyi bizottság elnöke, az 
önkormányzat gazdálkodója, valamint közbeszerzési tapasztalattal rendelkező személy. Tehát 
ezek a személyek vehetnek részt a biztosság munkájában. A bölcsődék és közoktatási 
intézmények infrastrukturális fejlesztések pályázat beruházási összköltsége 19.7222.222 Ft, 
amely meghaladja a nettó 15 millió Ft-os közbeszerzési értékhatárt, ezért az önkormányzatnak 
közbeszerzési eljárást kell lefolytatnia. 
Surányi László képviselő: Az önerőről nem kell szavazni? 
Tóth Andrásné polgármester: Az önerőt a képviselő-testület a költségvetés terhére szavazta 
meg. Az önerő támogatása miatt az önkormányzati miniszterhez kell fordulni. Ha lesz rá 
lehetőség, akkor megpályázzuk. Általában az önerő 60 %-át támogatják. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Jó lett volna, hogy ha a jegyző asszony tájékoztatta 
volna a képviselő-testületet a közbeszerzési eljárás menetéről. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A közbeszerzésekről a 2003. évi CXXIX. törvény 
rendelkezik, mely szabályozza az általános egyszerű közbeszerzési eljárást. Az ajánlattételi 
felhívás minimális tartalmát is megszabja a törvény. A Közbeszerzési Értesítőben kell közzé 
tenni az ajánlattételi felhívást, az ajánlattételi határidő minimum 25 nap kell, hogy legyen. A 
beérkezett ajánlatokat egy előre meghirdetett időpontban, a meghívottak jelenlétében kell 
felbontani, melyet jegyzőkönyvezni kell. A bontás után a bíráló bizottság tesz javaslatot az 
ajánlatokkal kapcsolatban, a döntést pedig a képviselő-testület hozza. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Egy konkrét pályázatot hogy kell megírni? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Az ajánlattételi felhívásban benne vannak azok a 
paraméterek, amelyek szükségesek az ajánlatok megírásához. 
Puskás András képviselő: Ez a közbeszerzés csak a vizesblokkról szól? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Egercsehinél igen, Hevesaranyosnál pedig a 
nyílászárók cseréjéről. Lehetőség van részajánlatra is, ha az ajánlattételi felhívás ezt 
tartalmazza.  
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ebben a pályázatban nincs benne az 
akadálymentesítés? 
Tóth Andrásné polgármester: Nincs. Aki egyetért a közbeszerzési eljárás kiírásával és 
közbeszerzési szakértő megbízásával kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 87/2009. (VII. 8.) határozata 
Közbeszerzési eljárásról döntés és közbeszerzési szakértő megbízása 
 
Egercsehi Önkormányzat a bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális 
fejlesztése pályázat útján megvalósuló építési beruházás kivitelezőjének 
kiválasztására közbeszerzési eljárást folytat le. 
A közbeszerzési eljárás lefolytatásával közbeszerzési szakértőt bíz meg. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a közbeszerzési szakértő megbízási 
szerződése aláírására. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 



Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Mivel Hevesaranyos is érintett a közbeszerzési 
eljárásban, ezért a bíráló bizottságba be kell vonni őket is. 
Puskás András képviselő: Aki megnyeri a közbeszerzést annak kell a hevesaranyosi iskolát 
is megcsinálni? 
Tóth Andrásné polgármester: Nem. Részfeladat elvégzésére is ki lehet írni a közbeszerzési 
eljárást. Nekünk kellene azt lebonyolítani, de adjunk nekik ebben ennyi szabadságot. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A társulás nevében lett beadva a pályázat? 
Tóth Andrásné polgármester: Igen. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A hevesaranyosi képviselő-testületnek nem kell a 
közbeszerzési eljárást megszavazni? 
Tóth Andrásné polgármester: Nem, ha akarjuk, akkor mi csináljuk az egész eljárást. Azt 
nézik, hogy a társulás a társulási törvény hányas paragrafusa alapján jött létre. 
Puskás András képviselő: Hevesaranyos mikor lép ki a társulásból? 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: December 31-ig be kell jelenteniük, hogy ki akarnak 
válni. 
Tóth Andrásné polgármester: December 31-ig kell jeleznie, és március 31-ig kell 
bejelentenie, akkor tud kilépni. Legutóbb elutasítottuk a kilépési szándékát. Azon az ülésen 
jelen volt az ügyvédjük, aki elmondta, hogy december 31-ig jelezzék írásban a kilépési 
szándékukat. Bátor írásban nem küldött a mai napig semmit arról, hogy ki akarnának lépni. 
Grósz Ilona alpolgármester: A vállalkozók az egész beruházásra is pályázhatnak, és külön a 
részfeladatokra is? 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, egyben vagy részfeladatra lehet pályázni. A Sinkó és 
Bódis ügyvédi iroda szokott közbeszerzési eljárásokat lefolytatni, Bódis Károly látja el a 
közbeszerzés koordinálását. Érdemben még nem tudtam beszélni vele, ezért még nem tudom 
azt mondani, hogy ő elvállalja ezt a feladatot. 
Grósz Ilona alpolgármester: Alvállalkozóval a munka hány %-a végeztethető el? 
Tóth Andrásné polgármester: Alvállalkozót a munka 10 %-ra lehet bevonni, a többi munkát 
a fővállalkozónak kell végeznie. Ez a közbeszerzési törvényben van leírva. Az eljárás esetleg 
akkor hosszabbodik, hogy ha az ajánlatok bontása után valaki megtámadja az eljárást. 
Puskás András képviselő: Akkor ki kell írni újra a közbeszerzési eljárást? 
Tóth Andrásné polgármester: Ha megnyeri, akkor igen, és még bírságot is kell fizetni. 
Egerbocs is így járt, és ott a harmadik helyen végzett vállalkozó támadta meg az eljárást. 
Grósz Ilona alpolgármester: Reméljük, hogy nálunk ilyen nem lesz. 
Puskás András képviselő: Most is volt. 
Surányi László képviselő: Én nem látok garanciát a Telek József cégében. Hiába mondja 
Puskás András képviselő úr, hogy nincs olyan vállalkozó, akinek mindenféle szakembere van. 
Gál István képviselő: Az nem számít alvállalkozónak, hogy ha valaki alkalmaz egy burkolót. 
Az az alvállalkozásba kiadás, hogy ha egy más céget bíz meg a munka elvégzésével. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Szeretném elkérni azokat az anyagokat, amiket 
megszavaztunk a költségvetéskor a napközivel kapcsolatban. Márciusig láttuk, és most már a 
júniusit is meg kellett volna kapni. 
Tóth Andrásné polgármester: Behoztam az ülésre a kimutatást, amely májusig van kész, de 
ez nem jó, mert a költségek között nincs benne a bér és a rezsi. Nekem ez nem mutat valós 
képet. Én már ezt kértem az iskolától, de nem kaptam meg. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ebben állapodtunk meg a költségvetés 
elfogadásakor. 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, de én ezt a kimutatást így kaptam meg. Ebben csak a 
beszerzett nyersanyag és a norma összege van. 
Puskás András képviselő: Úgy szavaztuk meg, hogy májusig megnézzük a konyha 
gazdaságosságát, és utána szavazunk róla. 



Tóth Andrásné polgármester: Igen, én megnéztem ezt a kimutatást, nem vagyok pénzügyes, 
de ez így nem jó. Már kértem többször, leírtam, hogyan kellene megcsinálni, de mindig ezt a 
kimutatást kapom. 
Surányi László képviselő: Akkor hogy lehet, hogy nem csinálja meg rendesen a 
gazdaságvezető? 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: A képviselő-testület kérése ez, nem tudom, hogy ez 
kinek a feladata lenne elkészíteni. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Írásban kell kérni tőle a kimutatást. 
Tóth Andrásné polgármester: Már írásban is kértem. Az IPR elszámolásnál sem volt itt a 
gazdaságvezető, pedig ott 10 millió Ft volt a tét. Én csak az igazgató asszonyt tudom 
utasítani. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Az IPR miatt vissza kellett fizetni 10 millió Ft-ot? 
Tóth Andrásné polgármester: Nem, mert az önkormányzat gazdálkodója megcsinálta az 
elszámolást. Hevesaranyos is ludas az elszámolásban, mert az utolsó két nap alatt költötte el a 
támogatást. 
Puskás András képviselő: Tehát az adagonkénti 560 Ft-ra még rá kell számolni a rezsit. 
Akkor 800 Ft-ra is felmegy az ár. Ha hordatnánk az ebédet, akkor nem kell annyi személyzet 
sem a konyhára. 
Tóth Andrásné polgármester: Ennek az eldöntéséhez egy pénzügyi szakember kell, aki 
kiszámolja, hogy mennyibe kerül a melegítőkonyha üzemeltetése. 
Grósz Ilona alpolgármester: Azon el kell gondolkodni, hogy ha bezárjuk a konyhát, akkor 
később új konyhát biztos, hogy nem tudunk nyitni. 
Puskás András képviselő: Jelenleg évi 10 millió Ft-ról beszélünk. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Javaslom, hogy írásban kapja meg az utasítást. 
Surányi László képviselő: Már megkapta írásban is. 
Tóth Andrásné polgármester: Most már csak határidőt tudunk neki szabni, és ha nem 
csinálja meg, lehet lépni. 
Ficzere Gábor képviselő: A konyha bezárásáról csak pontos számítás után tudunk dönteni. 
Dorkó Ottóné képviselő: A környéken már csak itt van konyha. 
Grósz Ilona alpolgármester: Beszéltünk már erről sokszor. Egerbocs is elment innen, de 
most már jönnének vissza, mert ahonnan hordatják ott nagyon rossz az étel. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: A konyha működésénél mindent meg kell nézni, 
mert nem mindegy, hogy hol vásároljuk meg az alapanyagot. Ha van olyan, akinek megéri a 
konyhát üzemeltetni, akkor nem hiszem el, hogy nekünk nem éri meg. Egy konkrét kimutatást 
kellene készíteni. 
Gál István képviselő: Jelenleg sötétben tapogatózunk. Én Bekölcéről hordtam korábban az 
ételt, most jöttem át Egercsehibe. Itt 70 Ft-al drágább az étel. 
Surányi László képviselő: Nekik nincs arra kapacitásuk, hogy tőlük hordjuk az ételt. 
Gál István képviselő: Nem azt mondtam, hogy hordjuk onnan az ételt. 
Tóth Andrásné polgármester: Akkor döntse el a képviselő-testület, hogy a konyha teljes 
felülvizsgálatát elvégeztetjük. 
Grósz Ilona alpolgármester: Volt szó róla, hogy vis maior keretre beadjuk a pályázatot. 
Tóth Andrásné polgármester: Bejelentettük, hogy káresemény történt, de még nem jöttek ki 
megnézni. A Regionális Fejlesztési Tanácstól fognak kijönni a bejelentéstől számított 8 napon 
belül. 
Surányi László képviselő: Akkor még nem lehet hozzányúlni az úthoz. 
Tóth Andrásné polgármester: Amíg nem jönnek ki megnézni, addig nem. 
Dorkó Ottóné képviselő: Fonyódligeten ki a gondnok? 
Tóth Andrásné polgármester: Jelenleg Viszokai Bettina. 
Dorkó Ottóné képviselő: Arról volt szó, hogy Stoff Istvánné megy le. 



Tóth Andrásné polgármester: Igen, úgy volt megbeszélve, de utána szólt nekem, hogy a 
lánya menne le. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Más nem lett volna gondnoknak? 
Dorkó Ottóné képviselő: Nem lett meghirdetve az állás. Én tudtam, hogy Stoff Istvánné nem 
tud lemenni, mert nekem szólt. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ha Dorkó Ottóné képviselő asszony ezt tudta, akkor 
miért nem szólt a múlt képviselő-testületi ülésen? 
Dorkó Ottóné képviselő: Vártam, hogy ki fog lemenni. 
Puskás András képviselő: Akár ki lett volna a gondnok a képviselő asszonynak nem lett 
volna jó. 
Tóth Andrásné polgármester: Takarítani, mosni, vasalni, vendégkönyvet vezetni kell, 
ezeket a feladatokat Viszokai Bettina el tudja végezni. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Kérésem lenne a polgármester asszony és a képviselők 
felé. Azokról a napirendi pontokról, amikről a képviselő-testület tárgyalni fog, legyenek 
szívesek tájékoztatni az ülés előtt, hogy szükség esetén fel tudjak készülni azokra. A 
közbeszerzéssel kapcsolatban vizsgálódásra most is azért került sor, mert az egyik ajánlattevő, 
Vidéki Róbert panaszt tett az eljárás miatt.  
Puskás András képviselő: A jegyző asszonynak kell ezeket tudnia. 
Dorkó Ottóné képviselő: A jegyző asszony nem tud a dolgokról. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: A jegyző asszony nem tudta, hogy be van adva a 
pályázat? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Az önrész mértékét nem tudtam. 
Tóth Andrásné polgármester: A jegyző asszony lefénymásolta a támogatási szerződést. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Igen, a támogatási szerződést láttam, viszont a 
vállalkozókkal való megbeszélésen nem vettem részt. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Akkor fontolja meg a képviselő-testület, hogy kell e 
a körjegyzőség. Mert ezek szerint amikor a jegyző asszony Szúcson van, akkor nem tud a 
helyi dolgokról. 
Dorkó Ottóné képviselő: A leveleket sem láthatja. 
Tóth Andrásné polgármester: A jegyzős asszony is szokott postát bontani. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ez nem megy így, hogy nem tud dolgokról a jegyző 
asszony. 
Grósz Ilona alpolgármester: Az újságban is benne volt, hogy nyertünk a pályázaton. 
Surányi László képviselő: Az is érdekes, hogy egy vállalkozó jön be, és szól, hogy valami 
nem jó a pályázattal. 
Puskás András képviselő: A polgármesternek nem kell tudni mindent, mert a jegyző feladata 
a törvényesség biztosítása. 
Tóth Andrásné polgármester: Az önkormányzati törvényben benne van, hogy a képviselő-
testületi ülést megelőző nap 12 óráig kell benyújtani írásban a napirendi javaslatokat. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Azt a döntést, amit a képviselő-testület hozott 
hányszor kell megkérdezni? Mert a költségvetés elfogadásának egyik pontja volt, hogy a 
napközi működéséről folyamatos tájékoztatást kapunk. 
Dorkó Ottóné képviselő: Ha beteszi valaki a fiókjába azt a papírt, ami jön, akkor mi van? 
Surányi László képviselő: Ilyen nem volt, ezt nem lehet feltételezni. Ha a jegyző asszony 
nem szól erről, akkor ilyen nincs. 
Gál István képviselő: Egyetlen egyszer sem hallottam még, hogy eldugták a jegyző asszony 
elől a leveleket. Nem kell arra célozgatni, hogy eldugdossák a leveleket. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Határidőt kell kitűzni arra, hogy a napközi meddig 
készítse el a kimutatást. 



Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Javaslom, hogy július végéig készítsék el a 
kimutatást. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Javaslom írásban kapják meg erről a felszólítást. 
Grósz Ilona alpolgármester: Az igazgató asszony utasíthatja a gazdáság vezetőt. 
Tóth Andrásné polgármester: Két féle kalkuláció kell, főzőkonyhára és melegítőkonyhára. 
Puskás András képviselő: A melegítőkonyha lényegesen olcsóbb, mint a konyha. 
Tóth Andrásné polgármester: Akkor július 20-ig bekérjük az adatokat. 
Gál István képviselő: A nagy esőzés miatt lenne egy kis gond, mert a focipályánál elmosta 
az árok falát egy részen. Ezt meg kellene csinálni, mert nagyon rossz állapotban van, a 
következő nagyobb víznél be is omolhat. 
Surányi László képviselő: Erre is pályázni kellene. 
Tóth Andrásné polgármester: Ezzel az a gond, hogy a vis maior káreseményt 5 napon belül 
kell bejelenteni, és ezt későn vettük észre. Már le volt jelentve az úton történt káresemény. 
Puskás András képviselő: Nem a Vízműhöz tartozik az árok, én ennek utána néznék. 
Tóth Andrásné polgármester: Az árok belterületi része az önkormányzaté, a külterületi 
szakasz a Tarnavölgyi Vízgazdálkodási Társulásé. 
Gál István képviselő: Megnéztük az árkot, 10-15 méter hosszban van vele gond, amit látunk, 
de tovább nem tudjuk megállapítani, hogy milyen mert nem látunk bele. A másik gond 
szintén a pataknál van, mert az alsó részen kiszedtük a betongerendákat, amiket kézi erővel 
meg tudtunk mozgatni. A többihez már gép kellene, mert eddig 60 db-ot szedtünk ki, és még 
van benne. Szerettem volna, hogy ha a képviselők megnézték volna ezt, mert akkor lenne 
rálátásuk a munkára. 
Surányi László képviselő: Várjuk már meg a vis maiort. Az a vállalkozó, aki elbontotta 
Csókost azt mondta, hogy tud ebben segíteni, meg lehet vele beszélni a dolgokat. 
Gál István képviselő: Nem tudom, hogy milyen gépe van, mert markolóval ezt nem lehet 
kivenni. Ezeket a betongerendákat emberi erővel nem lehet kivenni, és nem is engedem. 
Puskás András képviselő: Hazahozom én a gépemet az erdőből, és kihúzzuk csörlővel. De 
autóra nem tudjuk felpakolni. 
Gál István képviselő: Nem is kell, mert le fogjuk az árok mellé pakolni. Volt még egy kis 
nézeteltérés a zöldhulladék lerakásából, mert amikor elindult a kocsi Csókos felé, már jött a 
telefon, hogy hová hordjuk a szemetet. Most leraktuk a műhelyhez, és már el is kezdett 
szaporodni, de természetesen senki nem látta, hogy ki hordott oda hulladékot. 
Surányi László képviselő: Az a terület, ahová elkezdték hordani nem az önkormányzaté, 
hanem magántulajdon. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Panaszkodtak arra is, hogy a gyerekek a 
Felsőtelepen játszanának, de az Orosz János gépei miatt ez balesetveszélyes. 
Tóth Andrásné polgármester: Orosz János bérelte azt a területet, de már lemondott a bérleti 
jogviszonyról. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ha ott lesz emiatt valami baleset, akkor abból gond 
lesz. 
Surányi László képviselő: Az önkormányzatnak nem, mert fel lett szólítva, hogy vigye el 
onnan. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: A gépek tárolása ott semmilyen szempontból nem 
megfelelő, mert nincs rajtuk semmilyen védő takarás. 
Gál István képviselő: A trágyát is azon a területen tárolja, amit az önkormányzattól vásárolt. 
 
 
 
 
 



 
Tóth Andrásné polgármester: Megköszöni a képviselő-testület munkáját és az ülést 
berekeszti. 
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