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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 14-én 
1500 órakor tartott ülésén, a hivatalban 
 
Jelen vannak:            Tóth Andrásné polgármester 

Grósz Ilona alpolgármester  
 Argyelánné Józsa Györgyi képviselő 
 Dorkó Ottóné képviselő 

Ficzere Gábor képviselő 
 Gál István képviselő 

Liktorné Vargyas Marianna képviselő 
Puskás András képviselő 
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, a tanácskozási joggal 
meghívott Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző asszonyt. A mai képviselő-testületi ülésre az 
iskolai beruházással kapcsolatban kerül sor. Megállapítom, hogy a megválasztott 10 
képviselőből 9 jelen van, így a képviselő-testületi ülés határozatképes. Jegyzőkönyv 
hitelesítőnek Argyelánné Józsa Györgyi és Puskás András képviselőket javaslom 
megválasztani. Aki ezzel egyetért kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal elfogadja 
jegyzőkönyv hitelesítőnek Argyelánné Józsa Györgyi és Puskás András képviselőket. 
 
Tóth Andrásné polgármester: A meghívóban kiküldött napirendi pontokat tárgyalja a 
képviselő-testület. Van más javaslat a napirendi pontokra? 
Puskás András képviselő: Nekem lenne észrevételem. A jegyző asszonynak kellene 
valamilyen formában megrovást adni. 
Tóth Andrásné polgármester: Erre a mai nap folyamán nem tudunk kitérni, mert ennek 
utána kell nézni. 
Dorkó Ottóné képviselő: Utána kellene nézni, hogy ki a felelős ezért, hogy ha ilyen pályázat 
van, és nem tudja, hogy ilyen esetben közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. 
Surányi László képviselő: Nem lehet a jegyzőt felelősségre vonni, mert neki vannak 
emberei. 
Dorkó Ottóné képviselő: Aki a pályázatot írja, látja, hogy mennyi a megpályázott összeg. 
Tóth Andrásné polgármester: A pályázatírónak addig van köze a pályázathoz, amíg az 
elkészül. 
Dorkó Ottóné képviselő: Hiába mondta Puskás András képviselő úr, hogy nyolc osztállyal is 
lehet valaki polgármester. Nézze meg a képviselő úr a határozatokat. Az van írva a 
határozatokhoz, hogy felelős a polgármester. 
Tóth Andrásné polgármester: Augusztus 26-án lesz a képviselő-testület következő ülése. 
Ha valakinek előterjesztése van az ülésre, akkor kérem írásban tegye meg. Egyébként ebben 



az esetben az eljárási rend alapján meg kell nézni, hogy ki hibázott. Ez a jegyzőt érintő 
kérdés. 
Dorkó Ottóné képviselő: Hallgassuk már meg a jegyző asszonyt ezzel a kérdéssel 
kapcsolatban. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Amikor a képviselő-testület napirendre tűzi, akkor  
kívánok erre reagálni. 
Tóth Andrásné polgármester: Erre fel kell készülni, hogy ne sértsük meg az eljárásrendet. A 
kérdésre a következő képviselő-testületi ülésen vagy egy külön képviselő-testületi ülésen 
vissza lehet térni. 
Surányi László képviselő: Utána kell nézni, hogy ki a felelős. 
Puskás András képviselő: Itt jogi dolgokról van szó. Az nem lényeges, hogy ki készítette a 
pályázatot.  A jegyzőnek jogilag kell ezt a dolgot rendezni. 
Tóth Andrásné polgármester: A mi időnkben nem volt még közbeszerzési eljárás 
lefolytatva. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Nem a pályázatírónak kell azt tudnia, hogy a 
beruházás közbeszerzés köteles vagy sem. Megérkezik az értesítés arról, hogy nyertünk, és 
utána kell a közbeszerzési eljárást intézni. A közbeszerzési szabályzat is most lett kész. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A közbeszerzési szabályzat 2005-ben készült el, most 
csak módosítani kell. 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, a jogszabályokhoz kell igazítani. A közbeszerzési 
törvény 2009. április 1-vel módosult. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: 2009. július 8-án volt egy képviselő-testületi ülés, 
amikor már volt szó erről. Azóta eltelt egy hónap. Miért kellett erre ilyen sokat várni? 
Tóth Andrásné polgármester: Az ügyvéd úr most küldte meg az anyagot. Nyáron sajnos 
szabadságolások vannak. Az ügyvéd úr átnézte az egész anyagot, elkészítette a közbeszerzési 
tervet, és a jogszabályokhoz igazította. Augusztus 24-re kérte a dokumentumok összeállítását. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ha most ezt elfogadjuk, akkor mikor lehet a 
munkára pályázni? 
Tóth Andrásné polgármester: Szeptember 25-ig lehet a pályázatokat benyújtani. Aki 
egyetért a napirendi pontokkal kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal elfogadja a 
napirendi pontokat. 
 

1. Napirendi pont: 
 
Tóth Andrásné polgármester: A közbeszerzési ajánlatnak és a közbeszerzési tervnek együtt 
kell mennie. Idén sok közbeszerzést érintő pályázat van. Lesz még közbeszerzési eljárás, mert 
megnyertük az általános iskola akadálymentesítésére vonatkozó pályázatot, amire 29 millió 
Ft-os támogatást kaptunk. Ez is meghaladja a nettó 15 millió Ft-os közbeszerzési határt. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A bíráló bizottság tagjaival kapcsolatban javasolnék 
változtatást. Javaslom, hogy ne nevesítsük a személyeket, tehát az alpolgármester helyett 
képviselő legyen, a gazdálkodó helyett a hivatal kijelölt köztisztviselője, illetve az intézmény 
esetén az erre kijelölt személy, pl. igazgató, gazdaságvezető. 
Tóth Andrásné polgármester: Az ügyvéd úr is említette az igazgatót. Szakmailag a műszaki 
ellenőrnek kellene benne lennie. A bizottságban benne van a polgármester, jegyző, 
közbeszerzési szakember. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Igen, és javaslom még a bizottságba a képviselő-
testület egyik tagját, vagy az általa megnevezett külső személyt. A képviselő-testület tagjaként 



például Surányi László lehetne a bizottságban, mert ért a műszaki dolgokhoz. A gazdálkodó 
helyett pedig a gazdaságvezető lehetne a bizottságban. 
Grósz Ilona alpolgármester: Mivel ez egy általános szabályzat javaslom, hogy az 
intézményvezető legyen a bizottságban. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A gazdaságvezető személye az intézményi beruházás 
esetében érdekes. Egyébként, más esetben lehet a hivatal kijelölt köztisztviselője és a 
gazdaságvezető a bizottságban. Gondolom más személy is ott tartózkodhat a bírálaton, 
például a pénzügyi bizottság elnöke. Tanácskozási joggal ott lehet bárki. 
Tóth Andrásné polgármester: Le van írva, hogy ki vehet részt a bizottságban. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A bizottságban részt vevő személyeknek titoktartási és 
összeférhetetlenségi nyilatkozatot is kell tenniük. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Csak a bizottsági tagoknak van titoktartási 
kötelezettségük? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Nem, a képviselő-testületnek is. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Úgy értelmeztem a szabályzatot, hogy a pályázatok 
pontozva lesznek, és ez alapján lesz kiválasztva a nyertes. 
Tóth Andrásné polgármester: A közbeszerzési bizottságnak javaslattételi joga van. 
Puskás András képviselő: A közbeszerzés elbírálásakor különböző szempontok alapján lehet 
dönteni. 
Tóth Andrásné polgármester: A közbeszerzési tanácsadó azért lesz jelen az eljárás 
folyamán, hogy felügyelje az egész lebonyolítását. 
Grósz Ilona alpolgármester: A pénzügyi bizottság elnökének kötelező benne lennie a 
bizottságban? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Nem, a bíráló bizottság tagjairól a képviselő-testület 
dönt. 
Tóth Andrásné polgármester: Ezeken a személyeken kívül a képviselő-testület azt nevez a 
bizottságba, akit akar. A lényeg, hogy páratlan számú legyen a bizottság létszáma. Javaslom 
most az iskolai beruházásnál bizottsági tagnak a hevesaranyosi polgármestert és a jegyzőt, 
mert társulásban működik az intézmény. Természetesen csak az őket érintő dolog esetén 
lennének benne a bizottságban. A kompetencia alapú oktatás bevezetése pályázat 
közbeszerzési eljárás bizottságában Szúcsról is benne kell lennie valakinek. 
Puskás András képviselő: Ha pontozva lesznek az ajánlattevők, akkor mindegy, hogy 
páratlan e a bizottság létszáma. 
Tóth Andrásné polgármester: Ez egy javaslat. A bizottsági tagok általában nem szoktak 
cserélődni. 
Puskás András képviselő: A közbeszerzési szabályzat többi részéhez nem tudunk 
hozzászólni, mert szakember csinálta. 
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért az Egercsehi Önkormányzat közbeszerzési 
szabályzatának módosításával kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Egercsehi Önkormányzat 88/2009. (VIII. 14.) határozata 
Közbeszerzési szabályzat módosítása 
 
Egercsehi Önkormányzat elfogadja a közbeszerzési szabályzat módosítását. 
A közbeszerzési szabályzat a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester, körjegyző 

 
2. Napirendi pont: 
 
Tóth Andrásné polgármester: A közbeszerzési szabályzathoz kapcsolódik a közbeszerzési 
terv, amit minden évben meg kell alkotni. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A közbeszerzési tervet évente kell elkészíteni, 
folyamatosan karban kell tartani. 
Tóth Andrásné polgármester: A közbeszerzési terv alapján a vizesblokk felújításának nettó 
értéke 15.777.777 Ft. A teljesítés ideje pedig 2010. június 30. A közbeszerzési tervben csak 
Egercsehi van feltüntetve, de ide kell Hevesaranyost is írni. 
Puskás András képviselő: Nem lehetne ezt a beruházást 2010. augusztus végéig kitolni? 
Tóth Andrásné polgármester: Nem, mert egy év alatt kell megvalósítani a beruházást. 
Puskás András képviselő: Akkor télen a fűtés hogy lesz megoldva az iskolában? 
Surányi László képviselő: Szakember ezt meg tudja oldani, ez nem probléma. 
Tóth Andrásné polgármester: A tervben szereplő másik közbeszerzési eljárás alá eső 
fejlesztés a kompetencia alapú oktatás bevezetése az iskolában. Ennek az összege 50.884.694 
Ft, és 2 iskolát és 3 óvodát érint. Rajtunk kívül még Hevesaranyos és Szúcs van benne. A 
fejlesztés támogatási szerződése a napokban érkezett vissza. A közbeszerzés itt szolgáltatás 
vásárlást érint, ami a szakértőket és a képzéseket érinti. Mivel a szolgáltatás vásárlás 
meghaladja a nettó 8 millió Ft-ot, ezért kell közbeszerzési eljárást lefolytatni. A közbeszerzési 
terv egy sablon alapján készült el, nagyjából mindenhol ilyet használnak. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Javaslom Hevesaranyost vegyük bele a közbeszerzési 
tervbe, ne legyen ebből a későbbiekben probléma. 
Tóth Andrásné polgármester: Hevesaranyosnak a pályázathoz az önerőt kell átutalnia majd. 
Aki egyetért a közbeszerzési tervvel kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 89/2009. (VIII. 14.) határozata 
Közbeszerzési terv 2009.  
 
Egercsehi Önkormányzat elfogadja a 2009. évi közbeszerzési tervet. 
A közbeszerzési terv a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
3. Napirendi pont: 
 
Tóth Andrásné polgármester: A közbeszerzési ajánlattételi felhívás része az eljárásnak. Ez 
is egy sablon alapján készül, egy táblázatot kell kitölteniük a felhívásra jelentkezőknek. 



Egercsehi az általános iskola vizesblokkjának felújítására pályázott, míg Hevesaranyos az 
általános iskolán szeretne 16 db ablakot kicserélni, és 30 db-ot felújítani. A kivitelezővel a 
szerződés kötés októberben várható, a munkálatok befejezése pedig adott a támogatási 
szerződés alapján. A felhívás tartalmazza a formai dolgokat. 
Surányi László képviselő: A felhívásban elég kemény feltételek vannak. 
Tóth Andrásné polgármester: Az ügyvéd úr szerint fontos a műszaki kikötés, viszont nem 
fogalmazott meg nagyon kemény feltételeket, hogy ne csak nagy cégek jelentkezzenek. 
Surányi László képviselő: Az alvállalkozóra vonatkozó kikötések is komolyak. Alvállalkozó 
nélkül ezt a munkát senki sem tudja megcsinálni. 
Puskás András képviselő: A vállalkozó felvesz arra az időre olyan szakembert, amilyen 
szükséges. 
Surányi László képviselő: Akkor az milyen munkát fog végezni? 
Gál István képviselő: A cégeken belül megy az alvállalkozói munka. 
Grósz Ilona alpolgármester: Biztos, hogy lesz jelentkező a kivitelezésre. A 15 millió Ft elég 
alacsony a közbeszerzésre. 
Tóth Andrásné polgármester: Átány községben is volt ilyen pályázat, és amikor megjelent a 
közbeszerzési ajánlat, az első napon öten vitték el. 
Surányi László képviselő: Az lenne a jó, hogy ha helyi vállalkozó végezné a munkát. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Akkor jelentkezzen helyi vállalkozó a munkára. 
Gál István képviselő: Lesz egy közbeszerzési szakértő, aki elmondja, hogy mi az eljárás 
rendje. Az óvoda közbeszerzési eljárásánál is úgy volt, hogy a képviselők jelen lehettek. 
Tóth Andrásné polgármester: Előre láthatólag szeptember 25. lesz a benyújtási határideje 
az ajánlatoknak. 
Grósz Ilona alpolgármester: Fel van tüntetve, hogy a helyszíni bejárás, konzultáció 
időpontja szeptember 15. 
Tóth Andrásné polgármester: Igen. Amikor megvásárolják az ajánlatokat lesz egy bejárás, 
ahol meg lehet nézni a helyszínt. Megkértük az igazgató asszonyt, hogy írja le azokat a 
szempontokat, amiket fontosnak tart a felújítás során, milyen módon végezzék a munkákat. Itt 
kerül rögzítésre az, hogy délután és hétvégén végezzék a munkát, hogy a tanítást ne zavarják, 
az anyagokat hol tárolják. Ezeket a papírokat bekérte az ügyvéd úr. 
Gál István képviselő: Van itt egy kérdés arra vonatkozóan, hogy korábbi közzétételre sor 
került-e, és a nem van bejelölve. De mi ezt már közzétettük. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: De nem közbeszerzési eljárás keretében. Ilyen 
feltételekhez nem volt eddig kötve a munka. 
Gál István képviselő: Tárgyalás nélküli eljárás lefolytatása mit jelent konkrétan? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A közbeszerzési törvényben neveket adnak az 
eljárásoknak, tulajdonképpen benne van a nevében. 
Gál István képviselő: A kötbér is elég komoly összeg. 
Surányi László képviselő: Igen, de ez mindenhol így van. 
Gál István képviselő: Ha minőségi probléma merül fel a munka kivitelezésével 
kapcsolatban, akkor mi lesz? 
Surányi László képviselő: A vállalkozói szerződésben kell kitérni erre. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A polgári törvénykönyv is szabályozza. 
Surányi László képviselő: Oda kell majd erre figyelni, mert ebből lehet probléma. 
Tóth Andrásné polgármester: Teljes körű felelősségbiztosítást is kell kötni a munkára. A 
közbeszerzési ajánlattételi felhívás összeállításánál a közbeszerzési szakértőre hagyatkoztunk. 
Javaslom, hogy ezzel a tartalommal fogadjuk el a közbeszerzési felhívást. Aki a közbeszerzési 
ajánlattételi felhívással egyetért, kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 



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

Egercsehi Önkormányzat 90/2009. (VIII. 14.) határozata 
Közbeszerzési ajánlattételi felhívás 
 
Egercsehi Önkormányzat elfogadja a Mikrotérségi Általános Iskola és 
Napköziotthonos Óvoda fejlesztése közbeszerzési ajánlattételi felhívást. 
Az ajánlattételi felhívás a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Surányi László képviselő: Az ajánlattételi felhíváson enyhíteni nem lehet? 
Tóth Andrásné polgármester: Az ügyvéd úr szerint a felhívásban szereplő követelmények 
nem betarthatlanok, és az összeg is alacsony. Nem lenne jó, hogy ha a nagy cégek vinnék el a 
kivitelezést. Vidéki Róbert is elmondta, hogy nyertek már meg közbeszerzési eljárást, tehát ők 
is foglalkoznak ilyen kivitelezésekkel. A közzétételi díj 10.000 Ft/oldal, és 12 oldalas lett a 
hirdetmény, tehát bruttó 120.000 Ft összesen a feladás. Ezt a közbeszerzési törvény írja elő, és 
a közbeszerzési tanács számlájára kell utalni a pénzt. Aki egyetért a közbeszerzési ajánlattételi 
felhívás közzételének díjával kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 91/2009. (VIII. 14.) határozata 
Közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzétételi díja 
 
Egercsehi Önkormányzat elfogadja a Mikrotérségi Általános Iskola és 
Napköziotthonos Óvoda fejlesztése közbeszerzési ajánlattételi felhívás közzétételi 
díját, mely 10.000 Ft/oldal, összesen 12 oldal és 120.000 Ft. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Tóth Andrásné polgármester: Az előző képviselő-testületi ülésen megbízást kaptunk arra, 
hogy felvegyük a kapcsolatot a közbeszerzési szakértővel. Ez megtörtént. Dr. Bódis Károly 
ügyvéddel tárgyaltunk, aki közbeszerzési eljárásokat bonyolít. A szakértő díját 
Hevesaranyossal közösen kell fizetni. A hevesaranyosi polgármester úr nem rajongott azért, 
hogy neki is fizetnie kell, de mivel gyakorlatilag ingyen jutott 2 millió Ft-hoz, igy a 
költségekből is ki kell vennie a részét. Az ügyvéd úr az Agria Közbeszerzési Kft. keretében, 
350.000 Ft+ÁFA összegért vállalta ezt a megbízást, ez az összeg az egész eljárás lefolytatását 
tartalmazza. A szakértő mindenre fel fogja hívni a figyelmet az eljárással kapcsolatban, de 
azért nem vállal garanciát, amit a képviselő-testület dönt. Jelzéssel fog élni, hogy ha olyan 
döntést hoz a képviselő-testület, ami nem jogszerű. Ha a szakértő az eljárás közben vét 
valamilyen hibát, akkor azért ő vállalja a felelősséget. Aki egyetért azzal, hogy a 
közbeszerzési eljárás lebonyolításával az Agria Közbeszerzési Kft.-t bízzuk meg kérem 
kézfelnyújtással szavazzon. 
 



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

Egercsehi Önkormányzat 92/2009. (VIII. 14.) határozata 
Agria Közbeszerzési Kft. Eger megbízása 
 
Egercsehi Önkormányzat egyetért azzal, hogy megbízza az Agria Közbeszerzési 
Kft.-t (Eger) a Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 
fejlesztése közbeszerzési eljárás lebonyolításával. A megbízási díj 350.000 Ft + 
ÁFA. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a megbízási szerződés aláírására, mely 
a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Surányi László képviselő: Javaslom, hogy a hevesaranyosi Önkormányzatot írásban 
értesítsék arról, hogy neki mennyi a fizetési kötelezettsége ezzel az eljárással kapcsolatban. 
Tóth Andrásné polgármester: A másik közbeszerzési eljárást érintő pályázat a kompetencia 
alapú oktatás bevezetése. Ennek a lebonyolítását 450.000 Ft+ÁFA összegért vállalja az 
ügyvéd úr. A pályázatban ez az összeg szerepel, tehát ez elszámolható kiadás. Az eljárás 
lebonyolításával kapcsolatos feltételek ugyan azok. Aki egyetért azzal, hogy a kompetencia 
alapú oktatás bevezetésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás lebonyolításával az Agria 
Közbeszerzési Kft-t bízzuk meg kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal az alábbi 
határozatot hozza. 
 

Egercsehi Önkormányzat 93/2009. (VIII. 14.) határozata 
Agria Közbeszerzési Kft. Eger megbízása  
 
Egercsehi Önkormányzat egyetért azzal, hogy megbízza az Agria Közbeszerzési 
Kft.-t (Eger) a kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése az 
Egercsehi Mikrotérségi Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 
intézményeiben közbeszerzési eljárás lebonyolításával. A megbízási díj 450.000 Ft 
+ ÁFA. 
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a megbízási szerződés aláírására, mely 
a jegyzőkönyv melléklete. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Kinek kell azt ellenőrizni, hogy az önkormányzat 
rendeleteit betartja-e a lakosság. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A jegyzőnek. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: A képviselő-testület hozott egy rendeletet arra 
vonatkozóan, hogy szerdai napokon 15 órától 19 óráig lehet égetni a kerti gazt. Ennek 
ellenére egész héten égetett a lakosság. Gyakorlatilag hozott a képviselő-testület egy 
rendeletet, amit nem tartatunk be. 



Tóth Andrásné polgármester: Az ezzel kapcsolatos bejelentéseket a jegyző asszonynak kell 
megtenni. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Akkor én járjam végig, hogy ki az, aki a megadott 
időn kívül éget a településen? 
Tóth Andrásné polgármester: Ezt be kell jelenteni, mert egész nap nem tudjuk azt figyelni, 
hogy ki mikor gyújtja meg a gazt. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ha pedig bejelentem telefonon, akkor vagy lesz 
belőle valami, vagy sem. 
Surányi László képviselő: Ha valaki bejelenti a szomszédját, akkor a jó szomszédi 
viszonynak vége. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A legvégső eset a szankcionálásra a pénzbírság. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Az árkot is említettem már. Halász Lajosék előtt az 
árok nincs kitakarítva, mert ő nem foglalkozik vele. Más pedig fizet érte valakinek, hogy az 
ingatlana előtt rendben legyen. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Ez is rendeletben van szabályozva. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Nem lehetne felszólítani az Egri úti lakosokat, hogy 
a gazt szedjék ki az út és a kerítés közötti részről? Ha pedig valaki megvesz egy ingatlant, 
akkor gondozza, vágja le a füvet. 
Dorkó Ottóné képviselő: Az égetést eddig a lakosok betartották, de a közhasznú munkások 
már reggel elkezdenek égetni, és ezért éget a lakosság is. 
Surányi László képviselő: De az önkormányzat az más, mint a lakosság. 
Dorkó Ottóné képviselő: Igen, de erre hivatkozva éget a lakosság. 
Gál István képviselő: Én már tettem egy javaslatot erre vonatkozóan. Valóban a 
közmunkások szegték meg az erre vonatkozó szabályt azzal, hogy délelőtt égettünk. Kérem a 
képviselő-testületet, hogy tegye lehetővé azt, hogy egész nap lehessen égetni. 
Surányi László képviselő: Ezt az égetést nem lehet megoldani egy nap alatt. 
Puskás András képviselő: Ki kellene szórólapozni még egyszer, mert amikor kiment a 
szórólap, azután nem volt ebből probléma. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: A szórólapba bele lehetne írni, hogy az égetésre 
vonatkozó szabályozás alól kivétel az önkormányzat. 
Puskás András képviselő: Nem kell ezt beleírni, az önkormányzatnak automatikusan 
mentesülnie kellene ez alól a szabályozás alól. 
Ficzere Gábor képviselő: Ha esik, akkor az égetéssel lehet megint várni egy hetet. 
Surányi László képviselő: Liktorné Vargyas Marianna képviselő asszony sérelmezte a járdát 
a Petőfi úton. Ennek a helyre állításához odaadtam a gyémánt vágót a karbantartónak. 
Gál István képviselő: Az ottani lakos igen durván tiltakozott az ellen, hogy azt megcsinálják 
a munkások. Azt mondta, hogy a fejét is beleveri a betonba annak az embernek aki hozzá mer 
nyúlni. 
Surányi László képviselő: Ez közterület, ilyet nem mondhat. 
Gál István képviselő: Sajnos ilyen helyzetek is vannak. 
Tóth Andrásné polgármester: Az ottani lakosnak fel lett hívva arra is a figyelme, hogy a 
sövényt vágja le. A közmunkások már többször le akarták vágni, de ezt sem engedte. 
Liktorné Vargyas Marianna képviselő: Ilyenkor jó lenne, hogy ha a jegyző felszólítaná. 
Surányi László képviselő: Ezek a munkások a lakosok érdekében vannak, nem kell ezekkel 
foglalkozni. 
Tóth Andrásné polgármester: Komoly vitánk volt ott akkor is, amikor a lépcsőt betonozták. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Az András sörözőnél a járda nagyon rossz állapotban 
van. 
Gál István képviselő: Igen, ha kész lesz a buszmegálló, akkor csináljuk azt is. 



Tóth Andrásné polgármester: Meg lesz csinálva minden, mert most jött az értesítés, hogy a 
közmunkások anyag és eszközbeszerzése pályázatot megnyertük. Megköszöni a képviselő-
testület munkáját, és az ülést berekeszti. 
 

Kmf. 
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