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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 14-én 
1700 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 

Puskás András képviselő 
Surányi László képviselő 

 
Távol vannak: Liktorné Vargyas Marianna képviselő 

            Pálinkás Jánosné képviselő 
 
Jelen van tanácskozási joggal: Barcsainé Dr. Érsek Rita körjegyző 
 
Meghívott: Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó 
 
Jegyzőkönyvvezető: Hajdu Erika igazgatási előadó 
 
Tóth Andrásné polgármester: Köszöntöm a képviselő-testületet, a tanácskozási joggal 
meghívott Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző asszonyt, és a lakosság részéről megjelenteket. 
Megállapítom, hogy a megválasztott 10 képviselőből 8 jelen van, így a képviselő-testületi ülés 
határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Grósz Ilona alpolgármestert és Puskás András 
képviselőt javaslom megválasztani. Van más javaslata a képviselő-testületnek a jegyzőkönyv 
hitelesítő személyére? 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Javaslom Dorkó Ottóné képviselőt jegyzőkönyv 
hitelesítőnek megválasztani. 
Tóth Andrásné polgármester: Először az eredeti javaslatot teszem fel szavazásra. Aki 
egyetért azzal, hogy Grósz Ilona alpolgármester legyen a jegyzőkönyv hitelesítő kérem 
kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen és 2 nem szavazattal 
elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőnek Grósz Ilona alpolgármestert. 
 
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy Puskás András képviselő legyen a 
jegyzőkönyv hitelesítő kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen és 3 nem szavazattal 
elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőnek Puskás András képviselőt. 
 
Tóth Andrásné polgármester: Megállapítom, hogy jegyzőkönyv hitelesítőnek Grósz Ilona 
és Puskás András került megválasztásra. A meghívóban kiküldött napirendi pontokat 
javaslom tárgyalni. Van más javaslat a napirendi pontokkal kapcsolatban? 
Dorkó Ottóné képviselő: Az elmúlt képviselő-testületi ülésen hoztunk egy jogszabály ellenes 
döntést. A jegyző asszony ebben engem megerősített. Tanév közben nem lehet a tanulószobát 
megszüntetni. A pedagógiai programban és az alapító okiratban is szerepel a tanulószoba. 



Kérem, hogy a képviselő-testület hatálytalanítsa ezt a döntést, amit megtehet. Elfogadtuk a 
pedagógiai program és az alapító okirat módosítását is. 
Tóth Andrásné polgármester: A jegyző asszonytól kérdezem, hogy tudjuk ezt most 
tárgyalni? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Szünetben behozom az anyagot. 
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért azzal, hogy a tanulószoba kérdését a harmadik 
napirendi pontban tárgyalja a képviselő-testület kérem kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal elfogadja a 
javaslatnak megfelelően módosított napirendi pontokat. 
 

1. Napirendi pont: 
 

Tóth Andrásné polgármester: 1. napirendi pont a 2009. évi költségvetés módosítása 
tárgyalása. Az elmúlt ülésre kiküldtük az anyagot. 
Dorkó Ottóné képviselő: A költségvetés módosításánál név szerinti szavazást kérnék. Ne 
csak a kezét, hanem a nevét is adja a képviselő. A féléves gazdálkodással kapcsolatban két 
anyagot kaptunk. A kettő nem egyezik. A másodikban szerepel az 1.687 eFt-os perköltség. Ez 
július és augusztus hónapban került kifizetésre. Ez miért szerepel a féléves beszámolóban? 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Ez nem teljesítés, hanem a tervezet. A bírósági 
ítéletek költségét azért kellett beletenni, mert június 30-án már tudtuk, hogy ki kell majd 
fizetni. Az előirányzat módosításban ez még nem volt benne elismerem, ezt én felejtettem el. 
A két kiküldött anyag közti különbség a 16 millió Ft-ból adódik, amit be kellett tenni. Ez a 
központosított előirányzatnál látható. 
Dorkó Ottóné képviselő: Az iskola felújítására kapott 16 millió Ft-ból mi és mennyi került 
kifizetésre? Mert jegyzőkönyv tartalmazza, hogy ezt a pénzt az iskola felújítására kell 
fordítani. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: A 16 millió Ft-ot az iskola vizesblokkjának 
felújítására kaptuk. 
Dorkó Ottóné képviselő: Mi és mennyi összegben került kifizetésre? Mert ezt a pénzt el 
kellett különíteni. 
Tóth Andrásné polgármester: Ezt a támogatást nem kellett elkülönített számlán kezelni. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Központosított támogatásként érkezett, ezért 
nem kellett elkülöníteni. 
Surányi László képviselő: Másra ezt nem lehet használni. 
Tóth Andrásné polgármester: Központosított támogatásként érkezett. 2010. június 30-ig 
kell a pénzt felhasználni, mert addig kell befejezni a munkát, és nekünk addig kell elszámolni. 
Nem célelőirányzatként kaptuk meg a támogatást. Az elszámolási kötelezettség akkor 
keletkezik, hogy ha nem tudunk elszámolni a támogatással. 
Dorkó Ottóné képviselő: Ezért kérem a név szerinti szavazást, hogy ha kialakul a csőd, 
akkor lássuk. 
Tóth Andrásné polgármester: A név szerinti szavazást a képviselő-testület szavazza meg, a 
képviselő-testület ¼-ének javaslatára. 
Surányi László képviselő: Ha mi ebből a pénzből elköltünk, akkor egy rizikó helyzet áll elő, 
mert ha a vállalkozó elkezdi a munkát, akkor nem tudunk neki fizetni. 
Tóth Andrásné polgármester: Az elkülönített számláknál így van, hogy nem lehet másra 
használni, ilyen például a kompetencia. 
Surányi László képviselő: Volt már ilyen, hogy hozzányúltunk egy pályázati pénzhez? 
Tóth Andrásné polgármester: Ilyen pályázat még nem volt, hogy előleget kaptunk volna. 
Általában minden pályázat utófinanszírozás keretében megy. 



Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Jelenleg hány forint van az önkormányzat 
folyószámláján? 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Pontosan nem tudom megmondani, kb. 3,5 
millió Ft. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Akkor 13 millió Ft el lett költve. Ez elég nagy összeg. 
Tóth Andrásné polgármester: Most már meg lettek lépve azok a lépések, amikkel be tudjuk 
hajtani a kintlévőségünket. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Volt egy perünk, ami nincs benne a beszámolóban. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Előirányzatként nem került bele a 
beszámolóba, de a teljesítésben benne van a dologi kiadások között. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Dologi kiadásként hogy lehet benne a perköltség? 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Csak dologi kiadásként szerepelhet. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A másik perköltség miért szerepel külön? 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: A kiadások között szerepel, nevesítve nincs, de 
a dologi kiadások között van. A nevesítés a képviselő-testület miatt van. A beszámolóban 
ilyen név alatt nem szerepel, se abban, amit a képviselő-testület kap, sem abban, ami a 
kincstárnak megy. 
Dorkó Ottóné képviselő: A 16 millió Ft-ra, amit kaptunk a 2009. június 30-i képviselő-
testületi ülésen azt mondta a polgármester asszony – idézek a jegyzőkönyvből -, hogy a 
szerződésben foglaltakra vagyunk kötelesek költeni. 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, így van. Most jönnek egy 1998-as pályázatot vizsgálni. 
Minden egyes beruházást leellenőriznek. Általában 30 napon belül jönnek, és utóellenőrzés is 
van. Nem úgy van, hogy nem valósítjuk meg. Nem mondtam mást, mint a június 30-i ülésen. 
Surányi László képviselő: Ez az idő borzasztó rövid. Ennyi pénzt nem tudom, hogy honnan 
kerítünk elő. Én nem látok erre garanciát. A polgármester asszony lát erre garanciát? 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, én látok. 
Surányi László képviselő: Ez hatalmas összeg. Ilyen rövid idő alatt hogy lehet elkölteni 
ennyi pénzt. Az igaz, hogy sok a számla. Mikor érkezett ez a pénz? 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Valamikor júniusban 
Surányi László képviselő: Nem látok erre garanciát. És ha azt mondják, hogy mutassuk meg 
a pénzt? 
Tóth Andrásné polgármester: A közbeszerzés nem így lett kiírva. Három résszámla van. 
Egyszer fognak kijönni ellenőrizni. Megnézik, hogy hol tartunk a beruházással. 
Dorkó Ottóné képviselő: Csak az Egercsehi önkormányzatot terheli a fizetési kötelezettség a 
Fischerék perében, az alvállalkozót nem? 
Tóth Andrásné polgármester: De, tettünk erre intézkedést. 
Dorkó Ottóné képviselő: Milyen intézkedést? Erről nem tudunk. 
Tóth Andrásné polgármester: Megkerestük a céget, kiderült, hogy felszámolás alatt áll. A 
cégnek van egy vezetője, és őt kerestük meg, egy fizetési meghagyással, mert saját 
vagyonával felel a cégért. 
Dorkó Ottóné képviselő: Úgy gondolom, hogy az önkormányzatnak tájékoztatni kellene nem 
félretájékoztatni. Hiába kérdeztük, hogy mennyi a kifizetetlen számla, azt mondta a 
polgármester asszony, hogy nem több, mint tavaly volt. 
Tóth Andrásné polgármester: Részletes kimutatást kaptak a képviselők. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Igen, az december 31-i állapottal volt. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Előtte nem kaptunk, ez az egy volt. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Amilyen sűrűn kéri a képviselő-testület, úgy 
van elkészítve. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Én nem támogatom ezt a költségvetést. Vannak plusz 
költségek, amiket nem tudom, hogy hogy fizetünk. Az önkormányzatnál semmilyen 



megtakarítás nincs. Itt vannak a közmunkások, sok munkát meg lehetne velük csinálni. Itt az 
önkormányzatnál inkább felvétel van. Az Egercsehi körjegyzőségre hány ember van felvéve? 
Az alapító okiratnál, amit megszavaztunk félre lettünk vezetve, mert közalkalmazottnak 
semmi köze nincs a körjegyzőséghez. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Egercsehiben 6 fő szerepel a körjegyzőségen, a 
körjegyzővel együtt. Helgert Zoltánné, Martonné Sinkó Judit, Csirmaz Ildikó, Bóta Ilona, 
Hajdu Erika. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Somogyi Nóra hol van alkalmazva? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Egercsehi Önkormányzatnál. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ha pályázathoz lett felvéve, akkor miért kell itt 
tartózkodnia a hivatalban? 
Tóth Andrásné polgármester: Mert nincs más helyiség. Elszámolásnál valahol szerepeltetni 
kell. Hová tegyük? Az iskolában nincs ilyen helyiség. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Célszerűbb lenne az iskolában, mert ha kérdésünk 
van, akkor helyben van. Nem a körjegyzőségnél van. 
Dorkó Ottóné képviselő: Amikor megszavaztuk a mikrotérségi általános iskolát, akkor 
Szőkénének el kellett mennie a hivataltól, mert az iskolába kellett a gazdasági vezető. Most 
pedig két fővel nőtt a hivatal állománya. 
Tóth Andrásné polgármester: Ki a két fő? 
Dorkó Ottóné képviselő: Martonné Sinkó Judit és Csirmaz Idikó. Be van csődölve az 
önkormányzat. Miért kell felvenni embereket, bővíteni a létszámot? Erika is itt van, mint 
építési előadó. Ő a második. Amikor megszűnt a társulás meg kellett volna neki köszönni a 
munkát. Éveken át ennek a falunak a költségvetését emésztette. Itt állunk, ahol állunk. Ha 
összeszámoljuk, akkor meg lenne ez a pénz. Erika hány évig volt itt az önkormányzat 
költségvetésén, amikor az építésügyi társulás már nem működött? Elmondta a polgármester, 
hogy azért kell neki a jegyzőkönyvet vezetni, mert nincs annyi munkája. 
Tóth Andrásné polgármester: Az hangzott el, hogy az építésügyi munkában nincs annyi 
dolga, de ezen kívül bőven van más dolga. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ezt már megtárgyaltuk milliószor. Vannak cégek, 
akik ezt csinálják. Ezt nem fogja velem elhitetni a polgármester asszony, hogy a pályázatokért 
nem kap semmilyen pénzt. Az iskola pályázata 10 oldalas. Ne ő írja a pályázatokat. Adatokat 
adjon ki. Ficzere Gábor mondta, hogy Sipos Rolandnak fizettünk havi 100.000 Ft-ot. Most 
már több embert fizetünk. Erika írja a jegyzőkönyvet, ennek ellenére két hónapon túl kapjuk 
meg azokat. Még jó, hogy jegyzetelek, mert nem tudnék semmit. Kérem azt is, hogy kapjuk 
meg oldalszámozva a jegyzőkönyveket, mert így bárki bele tud szúrni még oldalakat. 
Tóth Andrásné polgármester: Úgy gondolom, hogy ez a jegyző asszonynak szól. A 
jegyzőkönyvek közösen készülnek. Abba nekem már végképp nincs beleszólásom. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Egy projekt adatlap ennyi, kinyomtattam. Ez a 
pályázat az, amit a képviselő-testület megszavazott, hogy beadjuk. Nyílászárók cseréje és 
fűtéskorszerűsítés. Nem tudom, hogy ez miért maradt abba. 
Tóth Andrásné polgármester: A KEOP-os pályázatoknak komoly előírásai vannak. 
Beszéltünk egy szakértővel, aki elmondta, hogy nagyon kevesen pályáznak erre, mert nagyon 
komoly tanulmányt kell hozzá készíteni. A megvalósíthatósági tanulmány 5-600.000 Ft. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A pályázatból ki lehet fizetni. 
Tóth Andrásné polgármester: Egy pályázatból nem mindig lehet minden előkészítési 
költséget kifizetni. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ezt kár lenne kihagyni. 
Tóth Andrásné polgármester: Igen. Ennek a feltételeit a szeptemberi ülésre megnézzük. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Lehet, hogy kifutunk az időből. Jelenleg ez a pályázat 
nyitva van. Ez nagyon nagy segítség lenne. 



Tóth Andrásné polgármester: Ha jól tudom ez 70 %-ban támogatott, és 30 %-ot kell mellé 
tenni. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ez 95 %-ban támogatott, és 5 % az önrész. 
Surányi László képviselő: Ezt itt nem tudják? 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: 2008. december 16-án elfogadta a képviselő-testület, 
hogy beadjuk a pályázatot. Mondtuk, hogy ezt kézbe vesszük, de a polgármester asszony azt 
mondta, hogy nem kell. 
Tóth Andrásné polgármester: Itt komoly műszaki dolgokról van szó. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Nem mi csinálnánk, hanem felkérnénk egy embert. 
Amikor jön, hogy adatot kér a pályázathoz, akkor készségesen adatot kell neki szolgáltatni. 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, és fizetni is kell majd neki. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Nem kell fizetni, majd utána kell. 
Tóth Andrásné polgármester: Nem mindig lehet utólag fizetni. Van, amikor előre kell 
fizetni. Ilyen volt a kompetencia pályázat, mert a szakértőket előre kellett kifizetni. 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: Két hónappal előre kellett fizetni, hogy 
előlegként el lehessen számolni a pénzt. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Mennyit kellett fizetni? 
Martonné Sinkó Judit gazdálkodási előadó: 1 millió Ft-ot. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ez nekünk szerintem megéri. 
Tóth Andrásné polgármester: Egy pályázatnál általában 5 évig kell fenntartani ugyan azt az 
állapotot. A képviselő-testület ¼-ének kezdeményezésére lehet név szerinti szavazást 
elrendelni. Egy képviselő már kezdeményezte. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Én is kezdeményezem. 
Surányi László képviselő: Én is kezdeményezem. 
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért a név szerinti szavazással kérem 
kézfelnyújtással szavazzon. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal elfogadja, hogy 
az Egercsehi Önkormányzat 2009. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló 3/2009. (III. 
23.) rendelet módosításáról és az Egercsehi Önkormányzat 2009. évi I. félévi 
költségvetési gazdálkodásáról név szerint szavaz. 
 
Tóth Andrásné polgármester: Kérem a jegyző asszonyt, hogy a név szerinti szavazást 
ismertesse a képviselő-testülettel. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Név szerinti szavazásnál igen, nem, tartózkodom 
szavazattal lehet szavazni, abc sorrendben, nevének elhangzása után a képviselő hangosan 
mondja a szavazatát. 
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért a költségvetési rendelet módosításával, kérem  
szavazzon. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Olvassa abc sorrendben a képviselők nevét.  
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Nem. 
Dorkó Ottóné képviselő: Nem. 
Ficzere Gábor képviselő: Igen. 
Gál István képviselő: Igen. 
Grósz Ilona alpolgármester: Igen. 
Puskás András képviselő: Tartózkodom. 
Surányi László képviselő: Nem. 
Tóth Andrásné képviselő: Igen. 



Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Megállapítom, hogy 1 tartózkodás, 3 nem és 4 igen 
szavazattal a rendelet nem lett elfogadva, mivel az elfogadáshoz 6 igen szavazatra lett volna 
szükség. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 3 nem és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot hozza. 

 
Egercsehi Önkormányzat 108/2009. (IX. 14.) határozata 
Egercsehi Önkormányzat 2009. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló 
3/2009. (III. 23.) rendelet módosításáról 
 
Egercsehi Önkormányzat nem fogadja el a 2009. évi költségvetési 
gazdálkodásáról szóló 3/2009. (III. 23.) rendelet módosításáról rendeletét. 
A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete. 

 
2. Napirendi pont:  
 
Tóth Andrásné polgármester: A következő a beszámoló a 2009. évi költségvetési 
gazdálkodásról. Ezt is név szerinti szavazással kéri a képviselő asszony? 
Dorkó Ottóné képviselő: Igen. 
Tóth Andrásné polgármester: Aki egyetért az Egercsehi önkormányzat 2009. évi 
költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolóval kérem szavazzon. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Olvassa abc sorrendben a képviselők nevét.  
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Nem. 
Dorkó Ottóné képviselő: Nem. 
Ficzere Gábor képviselő: Igen. 
Gál István képviselő: Igen. 
Grósz Ilona alpolgármester: Igen. 
Puskás András képviselő: Tartózkodom. 
Surányi László képviselő: Nem. 
Tóth Andrásné képviselő: Igen. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Megállapítom, hogy 1 tartózkodás, 3 nem és 4 igen 
szavazattal a rendelet nem lett elfogadva, mivel az elfogadáshoz 6 igen szavazatra lett volna 
szükség. 
 
Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 3 nem és 1 tartózkodás 
szavazattal az alábbi határozatot hozza. 

 
Egercsehi Önkormányzat 109/2009. (IX. 14.) határozata 
Egercsehi Önkormányzat 2009. évi I. félévi költségvetési gazdálkodásáról  
 
Egercsehi Önkormányzat nem fogadja el a 2009. évi I. félévi költségvetési 
gazdálkodásáról szóló rendeletét. 
A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv melléklete. 

 
Grósz Ilona alpolgármester: A beszámolót miért rendelettel kell elfogadni? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A polgármester asszony is utána járt ennek az 
Államkincstárnál. Ha el van fogadva a költségvetés módosítása egy korábbi ülésen, akkor 
elég határozattal egy másik ülésen elfogadni a beszámolót. A képviselő-testület az előző 
ülésén arról döntött, hogy szünetelteti a tanulószobát, és februárban visszaállítja. A normatíva 



ugyan le lett mondva, de a feladatellátás mellett le lehet hívni, utólag. A feladat 
megszüntetése tanévre szólhat, szorgalmi időn kívül lehet dönteni róla. 
Grósz Ilona alpolgármester: Mivel lett megindokolva a tanulószoba lemondása? Van e rá 
igény? Fel lett ez mérve? 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Nem lett felmérve. 
Tóth Andrásné polgármester: 2009. augusztusi ülésen az igazgató asszony bejelentette 
azokat a módosításokat, amik érintik ezt a tanévet. A tanulószoba azért szűnik meg egy évre, 
mert be lett vezetve az IPR és a kompetencia. 169 eFt normatívát kapunk 4 hónapra a 
tanulószobára, és 586 eFt-ot kell kifizetni. Ez a pedagógusoknak járó túlóra. Ez takarékossági 
szempont volt és a tanulók olyan oktatásban vesznek részt, amibe ez már nem fér bele. A 
társönkormányzatoknál azért keletkezett normatíva visszafizetési kötelezettség, mert nem volt 
meg a 4,5 órás kihasználtság. Ez sajnos a mi számlánkra megy, mert ide érkezik az inkasszó, 
amit se Bekölce, se Egerbocs, se Hevesaranyos nem tudott megvétózni. 1,6 millió Ft a 
hevesarnyosi normatíva visszafizetés. Ez volt az egyik ok. A tanulószobát a szülő 
kezdeményezi. Ez volt az igazgató asszony javaslata, amikor a tantárgyfelosztás volt. Lehet 
egy évre szüneteltetni a tanulószobát. Olyanra nem lehet normatívát lekérni, amit nem 
tartalmaz a pedagógiai program és az alapító okirat. Végleg nem kell ezekből a 
dokumentumokból kivenni a tanulószobát. A gazdasági része ennyi. A 4,5 órában a 
gyerekeket ott tudják tartani az iskolában, mert a pályázatokkal ennyi plusz óra összejön. 
Dorkó Ottóné képviselő: A tanulószoba a képviselő-testület döntése nélkül szűnt meg. Azt 
mondta a polgármester asszony, hogy nem kell képviselő-testület határozata a tanulószoba 
megszüntetéséhez, holott kell. 
Tóth Andrásné polgármester: Nekem nem kell a közoktatási törvényt kívülről tudnom. 
Elmondta a gazdálkodó, hogy le lehet majd igényelni a normatívát. De a 586 eFt-ot nekünk 
kell mellé tenni. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Persze maradhat a pedagógiai program és az alapító 
okirat, de korlátozni kell. Nekem is az a fájó, hogy ki lett mindenki kerülve. Az igazgató 
asszony megkerült sok embert, mert a szülői munkaközösséget is meg kellett volna kérdezni. 
Ki kell küldeni akkor a papírt, hogy szülők nyilatkozzanak, hogy igénybe akarják-e venni a 
tanulószobát. Egyébként 3 órát kell működnie. Úgy gondolom, hogy meg kellene szavazni, 
mert biztos, hogy lenne annyi gyerek, amivel működhetne. Most még elvagyunk az udvaron, 
de jön a tél. Aki arra jár láthatja, hogy mennyi gyerek van az udvaron, két csoport kijönne 
belőle. Elfoglaltság nélkül nem lehet a gyereket lekötni. 
Tóth Andrásné polgármester: Ezt az igazgató asszony és a pedagógusok tudják felmérni. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Nem hiszem, hogy ez így jó lesz. Szó volt arról is, 
hogy legyünk sokoldalúak, hogy minél többet tudjunk nyújtani, és most nincs tanulószoba. 
Eljön a gyerek úgy otthonról, hogy nincs kész a leckéje. 
Puskás András képviselő: Ez a szülő hibája. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Mi nem a szülőt oktatjuk, hanem a gyereket. A 
második félévtől vissza lehet állítani a tanulószobát. 
Dorkó Ottóné képviselő: A pedagógusok csinálják a kompetencia programot. Sok a 
hátrányos helyzetű gyerek. Lehet, hogy a szülőnek nyolc osztálya van, és nem tudja 
megcsinálni a gyerek leckéjét. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: A kompetencia program délutáni, az IPR az délelőtti 
igaz, de az csak 5-7 gyereket érint. Az IPR-es fejlesztéseket a 6. óra után csinálják. A 
maradék gyerekből fel lehetne tölteni a tanulószobát. Az lenne a célszerű, hogy ha fel lenne 
mérve az igény. Ha tényleg nincs igény, akkor valóban szüntessük meg. 
Grósz Ilona alpolgármester: Miért nem lett előtte felmérve? Ez nem a mi fejünkből pattant 
ki. Tőlünk ezt nem lehet elvárni, hogy átlássuk. Ha látjuk, hogy van szükség a tanulószobára, 
akkor úgy döntünk. 



Puskás András képviselő: Ez meg lett már szavazva? 
Dorkó Ottóné képviselő: Meg. 
Puskás András képviselő: Akkor vissza lehet vonni vagy sem jegyző asszony a határozatot? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A tanév már elkezdődött így. 
Puskás András képviselő: Akkor mit beszélünk a semmiről? 
Dorkó Ottóné képviselő: Év közben nem lehet erről dönteni. 
Puskás András képviselő: A döntés jogszabályellenes vagy sem jegyző asszony? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Tanévre kellett volna vonatkoznia a döntésnek. 
Dorkó Ottóné képviselő: Nem tanévre szól a döntés. 
Tóth Andrásné polgármester: A határozat második felét kell módosítani. A 2009/2010. 
tanév első félévére lett megszüntetve a tanulószoba. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A felső tagozatban lett megszüntetve. 
Dorkó Ottóné képviselő: Miért így indul a tanév? 
Tóth Andrásné polgármester: Megszavazta a képviselő-testület. A tanulószobai részen nem 
lehet változtatni, azért nem lehet változtatni rajta, mert elkezdődött a tanév. 
Dorkó Ottóné képviselő: Az augusztusi képviselő-testületi ülésen én már szóltam ez ellen. 
Grósz Ilona alpolgármester: Mi ezen most itt vitatkozunk, és még mindig nem tudjuk, hogy 
van-e rá igény. Úgy gondolom, hogy egy kompromisszumos megoldást lehet rá találni. A 
határozat egészét nem lehet visszavonni, módosítani lehet. 
Surányi László képviselő: Nem is lett volna szabad a képviselő-testület elé terjeszteni. Nem 
volt előtte felmérés. 
Tóth Andrásné polgármester: Az iskola felől került egy előterjesztés a képviselő-testület 
elé. 
Dorkó Ottóné képviselő: Nem az iskola igazgató fejéből pattant ki ez az ötlet. 
Tóth Andrásné polgármester: Szeretném, hogy ha ezt a képviselő asszony akkor mondaná, 
amikor itt van az igazgató asszony. 
Dorkó Ottóné képviselő: Többen is voltunk ott, amikor ezt az igazgató asszony mondta. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Három képviselő volt ott. Az oktatási bizottság is itt 
van. Nagyon szívesen segítenénk, hogy ha megkérnek rá. 
Dorkó Ottóné képviselő: Ott csellengenek a gyerekek az iskola udvarán. 
Puskás András képviselő: Miért csellengenek? Hol vannak a tanárok? 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Sokan járnak át Hevesaranyosról is, és korábban nem 
megy busz, amivel haza tudnának menni. A tanulószoba egy szolgáltatás az iskola részéről. 
Ennek így kell működnie. 
Tóth Andrásné polgármester: Ki kell fizetni a pedagógusok bérét. Az ügyeletet pedig 
ingyen végzik. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Akkor most mit kell csinálni? 
Tóth Andrásné polgármester: Módosítani lehet a határozatot. Egy tanévre szüneteltetjük a 
tanulószobát, és felmérjük az igényt rá. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Ezt hagyjuk egy kicsit ennyiben. Én is érdeklődtem. 
Mivel ez nem jár összevonással, ezt év közben is meg lehet csinálni. Ezt a rendeletet azért 
hozták, hogy év közben ne lehessen megszüntetni. 
Tóth Andrásné polgármester: Akkor most miről beszéltünk fél óráig? Most azt mondta el a 
képviselő asszony, amit megszavaztunk. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Igen, azért, hogy járjon utána az önkormányzat is. Ez 
sérti a gyerekek érdekeit. 
Grósz Ilona alpolgármester: Kérem, hogy a következő képviselő-testületi ülésre legyen itt 
az igazgató asszony is. Ezt most itt fejezzük be. Ezt fel kell mérni. 
Surányi László képviselő: Biztos, hogy lesz igény rá. 
Grósz Ilona alpolgármester: Igen, de ezt a felmérést meg kell csinálni. 



Tóth Andrásné polgármester: A szeptemberi rendes ülésre ezt a jegyző asszony megnézi. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Kértük azt is, hogy legyen kitéve a képviselő-testületi 
ülésre a meghívó. 
Tóth Andrásné polgármester: Ott van a hirdetőtáblán. 
Puskás András képviselő: Igen, én láttam. 
Surányi László képviselő: Hozzá lehet szólni a képviselő-testületi üléshez? 
Tóth Andrásné polgármester: Igen, a képviselő-testület dönt, és meghatározza, hogy hány 
percben. 
Surányi László képviselő: Ha már itt vagyunk, adjunk nekik szót. 
Beraxa Krisztina lakos: Nem ellenség vagyok. 
Grósz Ilona alpolgármester: Azért most rendkívüli ülés van. 
Dorkó Ottóné képviselő: Ki kellett volna írni. 
Tóth Andrásné polgármester: Ki van írva. Hány percben engedi a képviselő-testület a 
hozzászólást? 
Dorkó Ottóné képviselő: Amíg el nem mondják. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: 5 percben. 
Beraxa Krisztina lakos: Itt élek, és itt is szeretnék élni. Nem szeretnék addig hozzá szólni 
semmihez, amíg bizonyos dokumentumok nincsenek a kezemben. A nyár elején felhívtam a 
jegyző asszonyt, aki azt mondta, hogy mondjam el konkrétan, hogy mit kérek. Bementem a 
Közigazgatási Hivatal jogi osztályára, és az ő tanácsuk alapján összeállítottam egy listát, amit 
odaadnék most a képviselőknek, hogy lássák, hogy mit kértem én. Ezt elküldtem a 
polgármester asszonynak és a jegyző asszonynak is. 15 vagy 30 napon belül kell a részemre 
ezeket biztosítani. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Választ 15 napon belül kapnia kell. 2008. július 1-jétől 
az önkormányzatnak sok információt kell közzétennie interneten, honlapján. Dolgozunk rajta, 
a feltöltés folyamatos. Sajnos erre a feladatra nincs külön informatikusunk, minden kolléga a 
munkája mellett gyűjti azokat az adatokat, amit közölni kell. Késedelemben vagyunk.  
Beraxa Krisztina lakos: A falunapi képek egy héten belül fent voltak, gondolom ez is 
megoldható. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Tudom, hogy ez nem mentség, de több más  
önkormányzat is hasonló helyzettel küzd. 
Beraxa Krisztina lakos: Ez valóban nem mentség. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Amit a kért adatokból a honlapon megtalál, azt 
jelezzük önnek. 
Dorkó Ottóné képviselő: Miért kellett Szőkénét elküldeni a hivatalból? 
Tóth Andrásné polgármester: Akkor még nem voltak ilyen volumenű pályázatok. Úgy 
gondoltuk, hogy az iskolában lesz egy gazdasági vezető, aki meg tudja oldani ott a gazdasági 
dolgokat. Az előző gazdálkodó és a mostani gazdálkodó is el tudja mondani, hogy rengeteget 
kell besegíteni az iskola gazdálkodásába. Meg kellene nézni, hogy ténylegesen mennyi munka 
van. 
Dorkó Ottóné képviselő: Meg szoktuk nézni. 
Dorkó Ottó lakos: Megköszönöm a képviselő-testület munkáját. Önöknek össze kellene 
fogni, a település érdekében kellene cselekedni. A polgármester asszony ellen tettem 
feljelentést, nem tudom, hogy eljutott e már a hivatalos szervekhez. Az önkormányzati 
törvény alapján a képviselők is felelősek. Az önkormányzat tudomására hoztam, hogy az 
önkormányzat ellen mit követett el a polgármester asszony, és kérem, hogy jelentsék fel. 
Valamint az önkormányzatnál bizonyos személyeket alkalmaztak. Az építési előadó ennek az 
önkormányzatnak a terhére volt alkalmazva, nem megfelelő formában. Kérem ezt vizsgálják 
ki. 



Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Valami lépést tenni kellene, mert már nem először 
derült ki, hogy a földjeinket használják. A polgármester asszonyt kötelezzük arra, hogy vonja 
vissza a meghatalmazást. 
Dorkó Ottó lakos: A földek vadászati joga lett odaadva. A polgármester asszony említette a 
Harkány urat. 
Tóth Andrásné polgármester: Ki az? 
Dorkó Ottó lakos: A jegyzőkönyvben benne lesz. Vagy valamilyen más név. 2017-ig lett 
odaadva, három ciklusra. Pár ezer forintos díjjal számolva ez milliós összeg. 
Beraxa Krisztina lakos: Miért lett ez odaadva? 
Dorkó Ottó lakos: Mert a polgármester asszony így határozott. 
Beraxa Krisztina lakos: De miért? 
Dorkó Ottó lakos: Mert így döntött. Ezért kérdeztem meg Puskás Andrást és Grósz Ilonát, ők 
tudtak róla. Kérem, hogy nézzék meg a jogokat. Büntetőjogi felelősség terheli őket. Amellett 
pedig a jegyzőkönyveknek a lakosság részére rendelkezésre kell állni. A két héttel ezelőtti 
jegyzőkönyvet még nem láttam. Kértem, hogy postázzák részemre. 
Tóth Andrásné polgármester: Puskás András képviselő úr nem tudhatott róla, mert akkor 
még nem volt képviselő. 
Dorkó Ottó lakos: Most már képviselő. Erről tudnia kell. Három évig kár érte az 
önkormányzatot. 
Tóth Andrásné polgármester: Köszönöm a hozzászólását. 
Dorkó Ottó lakos: Én is. Választ szeretnék kapni 15 napon belül. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Mit lehet tenni ebben az ügyben? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Vissza lehet vonni a meghatalmazást. 
Dorkó Ottó lakos: Önt is figyelmeztetem, hogy önt is feljelentem. Azt mondta a jegyző 
asszony, hogy nem született ebben a kérdésben határozat. Megkértem, hogy nézze meg, hogy 
van-e határozat róla. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Nincs róla határozat. 
Dorkó Ottó lakos: Szóval nincs. Én is földtulajdonnal rendelkező vadász vagyok. Ebben az 
ügyben csak ön járhat el. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A 30 hektárnál kevesebb tulajdonnal rendelkezők 
helyett, ha nincs meghatalmazottuk. 
Dorkó Ottó lakos: Csak ön járhat el? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Igen. 
Dorkó Ottó lakos: Köszönöm. 
Tóth Andrásné polgármester: Kérem Dorkó Ottó urat, hogy ne kiabáljon. 
Dorkó Ottó lakos: Felelősséggel tartozik az a személy, aki ezt aláírta. Ha valaki egy papírt 
aláír, és a vadászati jogokat 2017-ig aláírta a polgármester asszony, ez lehetséges. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A képviselő-testület ebben nem döntött. 
Dorkó Ottó lakos: Mit követett el a polgármester asszony? 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A meghatalmazást a képviselő-testület nem hagyta 
jóvá. 
Dorkó Ottó lakos: Szólítsa fel a jegyző asszony a jogszabály ellenesség megszüntetésére. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: Ezt a képviselő-testület teheti meg. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Azért lehet neki szólni. 
Barcsainé dr. Érsek Rita körjegyző: A polgármester asszony jelen van az ülésen. 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Változtassunk úgy ezen, hogy milyen összeget lehet 
ezért kérni, valamilyen bérleti díjat kérjünk. 
Dorkó Ottó lakos: Meghatározott összegek vannak. 
Tóth Andrásné polgármester: 5 percben volt engedélyezve a hozzászólás. 
Puskás András képviselő: Ha nem vállalja pénzért senki, akkor a vadkárt nekünk kell fizetni. 



Dorkó Ottó lakos: Senki sem fizet érte. A vadkár azé, akié a földtulajdon. Nekem is van 
földem, nem fizet nekem senki. Meg kell nézni a vadászati törvényt. 
Tóth Andrásné polgármester: Belterületen nincs vadkár, külterületen van, de utána fogunk 
nézni. 
Dorkó Ottó lakos: Vigyázat vadveszély, ilyen táblát kell kitenni. 
Tóth Andrásné polgármester: A településen is voltak vadkárok. 
Dorkó Ottó lakos: Ez régen volt. 
Dorkó Ottóné képviselő: Erika itt van az önkormányzatnál. Ezért a költségért ki a felelős? 
Argyelánné Józsa Györgyi képviselő: Az önkormányzat költségvetésében nem szerepel. 
Dorkó Ottóné képviselő: Akkor a jegyző asszony a feljelentést tegye meg. 
Tóth Andrásné polgármester: Ezt ki kell vizsgálni. Erre bizottságot kell létrehozni. 
Dorkó Ottóné képviselő: Bíróságra kell menni. Már hány éve szólok, hogy miért az 
önkormányzat költségvetésén szerepel. 
Tóth Andrásné polgármester: Megköszöni a képviselő-testület munkáját és az ülést 
berekeszti. 
 

Kmf. 
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polgármester körjegyző 
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képviselő (jegyzőkönyv hitelesítő)  képviselő (jegyzőkönyv hitelesítő) 
 
 
 
 

Hajdu Erika 
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