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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án de. 

0800 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében – megtartott 
üléséről. 

 
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Meghívottak: mellékelt jelenléti ív szerint 
 
 

Jónás Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott 
vendégeket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 7 fő 
képviselő jelen van.  
 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére Zsólyominé Gyenes Anikóra, valamint 
a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Dr. Gadóczi István képviselőre és a kiküldött 
meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására. 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető, 
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét – 6 fő igen szavazattal elfogadta. 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 A napirendi pontokra is szeretnék szavazatot tenni, de olyan formában, hogy nulladik 

napirendi pontra kérném a képviselőket adjanak már lehetőséget. Biztos tudjátok és 
hallottátok a településen, hogy bérfizetési gondok vannak, ezzel kapcsolatban lenne a 
nulladik napirendi pontunk. A két kiadott napirendi ponton kívül zárt ülést is fogunk 
tartani. Aki így és ilyen formában elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a napirendi pontok tárgyalását – 
4 fő igen, 3 fő nem szavazattal elfogadta. 

 
Napirendi pontok: 

 
1./ Rövidlejáratú hitel felvétele 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 
2./ Kizárólagos önkormányzati tulajdonú város- és vagyongazdálkodási vállalkozás 

létrehozása 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 
3./ Tiszacsege Város Önkormányzat intézményeinek ingatlanaiban meghatározott 

takarítási feladatokat végzése című pályázat ajánlattételi felhívásának elfogadása 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 
4./ Különfélék 
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1. Napirendi pont 
 

Rövidlejáratú hitel felvétele 
Ea.: Jónás Sándor polgármester 
/Szóbeli előterjesztés alapján./ 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Mivel a többség úgy döntött, hogy a nulladik napirendi pontot megengedik, hogy 

elmondjam. Csodálom, hogy a három képviselő ezt nem szavazta meg, biztos ők nem 
érzékelték a településen a nehéz gondokat és problémákat, ami nem csak Tiszacsegére 
jellemző. Itt szeretném leszögezni, hogy ez nem csak Tiszacsegére jellemző és nem 
kimondottan vagy nem csak Tiszacsege hibájából adódott, hanem ez abból adódott, 
hogy a Kormány egy olyan változást hozott ettől az évtől, hogy a kötelező 
járandóságokat, a fizetéseket és a segélyeket a hónap utolsó napján, illetve 26-án fizeti 
ki. Az önkormányzat, ezt úgy látszik, az új képviselők nem tudják, elég nehéz anyagi 
helyzetben van, kevés volt valószínű az a megszorító intézkedés az eltelt négy év alatt, 
amit megtettünk, amit akkor is sokalltak, de most ezt bizonyítja, hogy alulértékeltük, így 
még szigorúbb megszorításokat kell hozni ebben az évben. Kérem a Képviselőket, hogy 
ennek megfelelően döntsenek majd, gondolják át és figyeljenek ezekre a dolgokra oda. 
Jelenleg tárgyalásban voltunk az OTP-vel, és az OTP-vel, mivel a segélyt már 
megtudtuk oldani. Azt mindenféleképpen engedjétek meg, hogy elmondjam, hogy első 
perctől kezdve lépéseket tettem annak irányába, amikor megtudtuk, hogy a Kincstártól 
késve érkeznek a pénzek. Én az első pillanatban már a nagyobb helyi vállalkozókat 
telefonon is és írásban is felkerestem, kértem segítségüket, hogy az önkormányzat nehéz 
helyzetére való tekintettel az első negyedéves iparűzési adójukat, ha módjukban áll 
fizessék ki. Akkor megint el kell mondanom, hogy érdekes volt, mert az idegenek, a 
jött-ment idegenek ugrottak elsőre és már első napokban minden szó nélkül átutalták. 
Természetesen a két csegeiről sem szabad semmiféleképpen megfeledkezni, sőt 
köszönet File Ferencnek és Lévai Andrásnak, azért, hogy ők is szintén a 
megkeresésünkre rögtön segítettek és így állt módunkban és lehetőségünkben az, hogy 
például a segélyeket is korábban tudtuk biztosítani. Most a fizetés még tudvalévő, és 
olyan hangok voltak, hogy az önkormányzat ide csúsztat, oda csúsztat, az önkormányzat 
nem csúsztat. Az önkormányzatnak, ha lenne pénze boldog lenne és tudna csúsztatni, az 
lenne a legjobb, sajnos, hogy nincs és nem tud csúsztatni, így abból kell élnünk, ami 
van. Mint mondtam korábban is elmentünk az OTP-hez, ahol sikerült eredményt elérni 
és ezért is kértem a nulladik napirendi pontot, mert várják, amint a testület azt mondja, 
hogy igen, akkor abban a pillanatban utalják a pénzt. Amit vállalunk, hogy 26-án, 
amikor a Magyar Államkincstár átutalja a január havi béreket, azt egyből ők fogják 
megkapni a kamataikkal együtt. Ezért kértem azt, hogy a nulladik napirendi pont legyen. 
Tehát még egyszer, hogy teljesen tiszta legyen, az OTP biztosít számunkra 13.700 ezer 
Ft-ot február 01-jéig, de ezt már január 26-án, miután a Magyar Államkincstár átutalja a 
januári béreket ezt abból tudjuk törleszteni. Így akkor, ha a képviselő-testület most úgy 
dönt, hogy hozzájárul ehhez a 13.700 ezer Ft-os felvételhez, akkor abban a pillanatban 
viszik ki a határozatot átküldjük az OTP-nek és ma vagy holnap, ahogy sikerül, 
megkapja mindenki a pénzét. Ennyi lett volna röviden a nulladik napirendi pontról, amit 
kívántam elmondani. Megadom a lehetőségeket a Képviselőknek, hogy ők is fejtsék ki a 
véleményüket.   
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Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Nekem kérdésem lenne, hogy mikor tudta meg az önkormányzat azt, hogy így alakul a 

kifizetés?   
 

Jónás Sándor polgármester: 
 Január elején tudtuk meg, amikor visszajöttünk dolgozni, akkor tudtuk meg.  
 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Itt egy kicsit azért hibázott úgy érzem az önkormányzat, hogy az információt nem 

időben szivárogtatta ki.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Az önkormányzat annyiban nem hibázott, elnézést kérek, a vezetőket tájékoztattuk 

mindenről. Úgy gondoltuk, hogy a vezetők tájékoztatják az ott lévő embereket, ez nem 
csak erre vonatkozott, hanem nagyon jól tudjátok, hogy a Kormány a 
közmunkaprogramra is december 22-én a Munkaügyi Központba hivatott bennünket, 
hogy végre már döntés lesz. Elmentünk, hogy hátha egyből tudunk indulni, nem 
tudtunk, mert még akkor sem volt döntés. Ez nem a mi hibánk, ez nem a mi hibánk, 
hogy egyik napról a másikra változnak dolgok. Az oktatásban például, ha már így 
belementünk, átvilágítás van a hivatalnál és az oktatásnál is mindenhol, ezt én kértem és 
pontosan azért, és az oktatás még nem tudtuk lezárni, mert a mai napig nincs még 
megfelelő törvény az oktatásra. Tehát nekünk is pillanatok alatt kell döntenünk és utána 
én abban az első pillanatban, mikor ezt megtudtuk, hogy nincs, tudtuk azt, hogy nekünk 
sincs pénzünk, akkor rögtön az volt az első, amit elmondtam, hogy a vállalkozókat 
kerestem meg, hogy legalább valamit tudjunk egyből lépni.  

 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Én ezt nem vitatom a tájékoztatást, mert megkaptuk a tájékoztatást, mink is más és más 

időpontokat kaptunk.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Mi sem tudtuk,  
 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Én azért mondom, hogy itt  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Mi sem tudtuk, ha mi tudtuk volna, akkor mi is konkrétan mondtuk volna. Most is azért 

mondtam félve, tehát azt mondtam, hogy rögtön kifizetjük, ma vagy holnap, azért tettem 
hozzá, mert az OTP-től személyesen tegnap álltam fel az asztaltól, és akkor azt 
mondták, hogy ma már kifizetik, de én inkább már ezt is úgy mondom, hogy ma vagy 
holnap.  

 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Még egy kérdésem lenne, hogy a februári fizetések azok, hogy fognak alakulni?  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Az meg lesz, megtudjuk,  
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Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Akkor január végén, 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Reméljük igen, hogy megtudjuk oldani. Azért mondom ebben a sok bizonytalanságban 

lesz még ebben a hónapban testületi ülésünk, sokkal jobban fogjuk tudni látni az akkori 
helyzetet, majd akkor legfeljebb visszatérünk erre. Jó, köszönöm. Más?  

 
Dr. Gadóczi István SZEMOIB. tag: 
 Én annyit kérdeznék Polgármester Úrtól, mert elég szűkre sikeredett ez a tájékoztató, 

hogy nem beszéltünk arról, hogy milyen banki feltételekkel, milyen kamattal vesszük 
ezt fel. Ez egy rövid lejáratú hitel, ennek valószínűleg a kamata az nem a Bubor, hanem 
ettől magasabb.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Mekkora a kamat Zsuzsa, pontosan légy szíves.  
 
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető: 
 Kezelési költség évi 1,5%, két heti időtartamról van szó, tehát nem egy nagy összeg, a 

kamat pedig Bubor + 4%.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Más?  
 
Dr. Gadóczi István SZEMOIB. tag: 
 Még nekem lenne annyi hozzátenni valóm, hogy meghallgattuk, hogy hogy történtek 

ezek az események, azt kérnénk Polgármester Úrtól, hogy amikor nyilvánosságra kerül, 
hogy nem lesznek meg a kifizetések és segítségért folyamodunk a helyi vállalkozókhoz 
és elmegyünk a bankba hitelt felvenni, erről a testületet tájékoztatni szíveskedjen 
időben, ne utólag másnap szavazzuk meg, hogy Polgármester Úr elindult a hitelt 
felvenni. Most úgy érzem, hogy meg vagyunk egy kicsit csúszva, mert ma lettünk 
tájékoztatva erről és Polgármester Úr pedig már ez ügyben lépett.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Én lettem volna  
 
 Dr. Gadóczi István SZEMOIB. tag: 
 Csak respektálok, csak nem tud róla a testület.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jó, akkor először Zsuzsa, majd utána én is elmondom a véleményem.  
 
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető: 
 Szeretném kiegészíteni. Tehát feltételes módban van megkötve a hitelszerződés, 

feltétele a képviselő-testület határozata, de ahhoz, hogy egyáltalán biztos legyen az, 
hogy fizetést tudjunk folyósítani, kellett lépni és úgy kell tájékoztatni a testületet. Tehát, 
hogyha a képviselő-testület úgy dönt, hogy nem járul hozzá, akkor ez a hitelszerződés 
érvénytelen, mert ez a feltétele, hogy legyen testületi döntés. Csak a lehetőségeket fel 
kellett mérni, hogy minél rövidebb idő alatt tudjunk segíteni és tudjunk fizetni. 
Szeretném kiegészíteni, az az állami támogatás, amit január 26-án fogunk kapni az nem 
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ez a 13.700 ezer Ft, hanem 36.900 ezer Ft. Tehát közel 37 millió Ft-ot kapunk meg egy 
hónapos késéssel és ezt nem tudtuk ilyen körülmények között megelőlegezni.  

 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Abban már benne van a februári bér. 
 
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető: 
 Nem. Ez a januári bér előleg a februárira, ezen kívül megkapjuk még a normatív állami 

támogatást. Csak arról nem beszéltem, mert ez a 36 millió Ft az, ami a december hóra 
járó segélyeknek a fedezete plusz, amit kifizettünk közmunkát 8.880 ezer Ft-ot, tehát ez 
utólagos visszatérítés, amit korábbi években megkaptunk két ütemben december végén 
két ünnep között és megkaptunk január 03-án, csak most január 26-án kapjuk. Mivel 
munkabérhitelünk van 37 millió Ft, ezért nem folyósított ki az OTP, csak most ez egy 
hónappal elcsúszott, de sikerült elintézni, két hét kellett hozzá.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Itt folytatom, a válaszom, azért nem tudtam a Tisztelt Képviselőket, mert azt tudtátok, 

hogy nem kapott senki bér. Ezt első perctől kezdve mindenki, ha másképp nem a zsebén 
érezte, tehát tudva lévő volt, a képviselők is bejöhettek volna megkérdezni, mi úgy 
gondoltuk, hogy a vezetők felé a tájékoztatás elegendő, mert nem tudunk konkrétumot. 
Nekünk mostanáig egy folytában, ide-oda kellett szaladgálni, mint mondtam, 
megkeresni azokat a lehetőségeket, hogy honnan tudunk mégis hamarabb pénzt 
kicsikarni január 26-ától, tehát ez volt az oka ennek. Más?  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Sokfajta kritikát meg lehet fogalmazni, de egy picit azért 

úgy érzem, hogy azért a Képviselő-testületnek is innentől kezdve át kell gondolnia a 
döntését. Ezek a döntések a lakosság irányába népszerű döntések, vagy olyan döntések, 
amelyek elősegítik az önkormányzatot. Nagyon kellemetlen számomra az, hogy elverik 
rajtunk a port, amikor mi élen jártunk a reformokban. Itt 2006-ig az önkormányzatnál 
reformok nem voltak. Semmiféle takarékossági intézkedés nem volt. Ha jól 
belegondolok én tagja voltam 2002-től a testületnek, mint a Pénzügyi Bizottság külsős 
tagja. Pont akkor kellemetlen ez a kritika, amikor azok az emberek fogalmazzák meg a 
kritikát, akik hátul kullogtak a reformok végrehajtásában és kezdeményezésében. 
Gondolok itt pontosan olyan emberre is, aki azt mondja, hogy mi csúsztatunk, meg 
sumákolunk, és mikor képviselő volt, akkor semmiféle munkát nem végzett. Sőt a 
végén, a hátulján a sereghajtók között volt azoknak az embereknek, akiknek a 
reformokat kezdeményezni kellett volna, vagy végre kellett volna hajtania. Akkor, 
amikor mi elkezdtük, hogy létszámleépítés vagy takarítás bérkiadása, konyha kiadása, 
méltányossági ápolási díj megszüntetése, ők folyamatosan nem-mel szavaztak, nem-
mel, folyamatosan nem-mel. Nem érzi át a súlyát én úgy érzem, sem a település 
lakossága, sem a köztisztviselők, sem a közalkalmazottak, de sajnos a képviselő-testület 
sem annak, hogy mi van akkor, ha nincs fizetés. Én úgy érzem, hogy nem nekem, vagy a 
Polgármester Úrnak kell előteremteni a fizetést, a képviselő testületnek kell olyan 
döntéseket hozni, meg olyan határozatokat, ami az alapját teremtik meg annak, hogy 
legyen bérkifizetés. Itt lehet nyilvánvalóan kritikákat megfogalmazni, de kit kritizálunk? 
Saját magunkat, az el nem végzett munkáinkat, azt, hogy nem mertünk meglépni 
reformokat, vagy nem mertünk dönteni a település érdekében, azt kritizáljuk, ezzel saját 
magunkkal szemben állítunk fel egy mércét, és ez a mérce a nullát fogja mutatni, hogy 
semmit nem teszünk annak érdekében, hogy a település előbbre jusson. Hát azért 
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vagyunk képviselők, hogy felvállaljuk, már ezt többször mondtam, a negatív dolgokat 
is, egy vezetőnek be kell vállalnia azokat a döntéseket is, amelyek esetleg rossz fényben 
tüntetik fel. Azért vezető, hogy ezt felbírja vállalni. Nem csak azokat kell felvállalni, 
amiért majd megdicsérnek bennünket, meg vállon veregetnek. Sajnos én attól tartok, 
hogy az elkövetkezendő négy évben igen kevés olyan döntés lesz, amiért bennünket 
majd dicsérni fognak. Ez sajnos egy nagyon kemény, nagyon nehéz négy év lesz. Ez az 
ország 2300 milliárd adósságot halmozott fel 20 év alatt, azért, mert az országban a 
politikai pártok az országgyűlésben a képviselők, a települési képviselők folyamatosan 
olyan döntéseket hoztak, ami a település lakosságában jó érzéseket váltottak ki. 
Mindenki megpróbálta magát kedvezőbb szinten feltüntetni, ennek az eredménye egy 
totális eladósodás. Tovább nem adósodhat sem az ország, sem az önkormányzat, mert 
nincs miből, nem kapunk hiteleket. Egyébként is mire adósodnánk el? Az unokáinkra? 
Az unokáinkra? Hogy majd ők visszafizetik? Miből? Én úgy gondolom, hogy pontosan 
a következő napirendi pontok is hát sajnálatos módon igen kellemetlen döntéseket 
fognak eredményezni. Biztos, hogy a képviselőkért nem fognak rajongani ezek után a 
döntések után. De mindenkinek el kell dönteni, hogy bevállalja ezt a döntést, vagy feláll 
és hazamegy, ez a két verzió van. Én sajnos azt a verziót, hogy nem szavazom meg a 
reformokat, nem szavazom meg azokat a döntéseket, amelyek a település 
önkormányzatát átlendítik ezeken a válságos időszakon, nem tudom elfogadni. Nem 
tudom elfogadni. Én is bevállalom, biztos rengeteg kritikát kapok érte, én azt mondom, 
hogy próbálja meg más is bevállalni, mert egy egységes tekintéllyel rendelkező 
képviselő-testületet lát a lakosság, akkor könnyebben tudjuk venni az akadályokat. 
Köszönöm szépen, ennyi lett volna csak a kiegészítésem.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Köszönöm szépen, még annyira, hogyha ezt ki lehet egészíteni mindenféleképpen. Jó, 

hogy így hoztad fel, hogy a képviselőknek ezeket kell figyelembe venni és hogyha nem 
vállalják a népszerűtlen döntéseket, akkor inkább most mondják azt, hogy nem kívánnak 
velünk együtt dolgozni, de ezeket nem lehet. Ne legyen az, mint az előző képviselő-
testületnél is volt, hogy amikor hoztunk egy megszorító intézkedést, akkor azon 
szorgoskodtak, hogy aláírásgyűjtés. Jöttek az aláírásgyűjtések, de vettük a fáradtságot, 
és annál is kiderítettük, hogy olyanok írták alá, akik nem is voltak benne érintettek, nem 
is voltak benne érintettek. Ezekről a mai napig jegyzőkönyv van felvéve. Pontosan azért, 
mert igen is mi láttuk azt 2006-ban, hogy azok a sok intézkedések, amelyeket meg 
kellett volna tenni, annak egy töredékét bírtuk az eltelt négy év alatt megtenni és azért 
tartunk ott, ahol tartunk és ha most is még ezen fogunk hezitálni, hogy ezeket nem 
szavazzuk meg vagy nem úgy fogjuk a döntéseket meghoz, akkor lehet, hogy 
pillanatnyilag népszerűek lesznek a képviselők a lakosok előtt, de hosszú távon 
semmiféleképpen nem, mert a település akkor összeomlik.  

 
Dr. Gadóczi István SZEMOIB. tag: 
 Egy reagálást hagy kérjek már. Miklós, nem értettem azt Képviselő Úr, hogy kire 

gondoltál akkor, amikor azt mondtad, hogy régebbi reformokat nem szavaztak meg? Én 
gondolkoztam magamon, de gondolom nem ránk gondoltál akkor, amikor erről 
beszéltél. Megértem és respektálom a jóindulatot és a jó szándékot annak tekintetében, 
hogy lépéseket teszünk, hogy túléljünk, de azt látnám egy korrekt eljárásnak, hogyha a 
képviselők tájékoztatva lennének, a képviselők határozatot hoznának és a Polgármester 
Úr azt végrehajtaná és arról beszámolna. Most egy lépéssel Polgármester Úr előttünk 
van, ennyit mondtam el.  

 



 7

 
 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 Én is csatlakoznék a képviselő társamhoz, hogy elvártuk volna azt például, hogy a 

Polgármester Úr felhívja a Pénzügyi Bizottság elnökét és megbeszéli vele, hogy neki ez 
a szándéka, mit szólsz hozzá, tájékoztasd légy szíves a testületet, hívjuk össze a 
Pénzügyi Bizottságot. Csak ennyi az aggályunk. Nem annyi az aggályunk, hogy nem 
akarjuk a reformokat, meg nem fogjuk megszavazni, hogy legyen a dolgozóknak 
fizetése. Ez tévedés. Az előadás módjával volt gondunk.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Nekem vannak sok olyan helyzetek, amikor egy pillanat alatt kell döntenem. Én most 

akkor kimondom, és én nem szégyellem kimondani, nem jutott eszembe, nem jutott 
eszembe, mert sokkal több felé kellett gondolkoznom és azon kellett lennem, hogy 
minél előbb megoldjam azt, hogy az itt élő emberek pénzt kapjanak és nem jutott 
eszembe. Igazad van, ezért elnézést kérek, akkor itt ünnepélyesen a Pénzügyi Bizottság 
elnökétől is, és a képviselőktől is, hogy én bizony elfelejtettem nekik telefonálni, 
legközelebb jobban oda fogok erre figyelni megígérem. Köszönöm.  

 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Én is szeretnék még egy kicsit hozzászólni, amit elmondtál. Egyet tudnák érteni vele, 

hogyha a képviselő- testület minden tagja azonos információval bírna, mint mondjuk te 
Alpolgármester Úr, akkor teljes mértékben egyet tudnék érteni. De sajnos, és ez tény, 
hogy információt nem kapunk elegendőt a döntésünk meghozatalához, jelenleg nem 
kapunk. Amikor próbálunk információkat gyűjteni, szerezni, akkor falakba ütközünk. 
Tehát ezek után akkor nem értem, hogy hogy tudnánk megfelelően dönteni. Mert arra is 
visszaemlékszek, hogy megbeszéltük, és én ma is tartom a szavamat, amikor az alakuló 
ülés előtt összejöttünk, nem sokan vagyunk, szinte egy kis család, így mondta a 
Polgármester Úr, és fogjunk össze és dolgozzunk. Meg is lehetne oldani, csak akkor 
mindenkinek megközelítőleg legalább legyen azonos információja. A folyamatokba 
vonjanak be a Polgármester Úr is, vagy akinek be kell az elejétől, hogy már ott kitudjuk 
alakítani a véleményünket és itt akkor tényleg mosolyogva és egyértelműen azt tudjuk 
mondani, hogy ez igen, ez jó, támogassuk és haladjunk, és a megoldás felé mutasson ez 
a kérdés. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna.   

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Akkor válaszolok erre, egy pillanat hagy válaszoljak, utána majd az Alpolgármester Úr 

is elmondja, de mivel én lettem ebben megszólítva, illetve az lett mondva, hogy az 
Alpolgármester külön van tájékoztatva. Nincs külön tájékoztatva. Az Alpolgármester Úr 
naponta többet van itt, mint a NAGÉV-nél, ezt szeretném elmondani. A képviselőket, ha 
próbálom telefonon hívni, Bagdi képviselőt például 5-6-szor hívtam, egyetlen egyszer 
sikerült elérnem telefonon, amit konkrétan tudok. Emellett engem is fel lehet hívni, be 
lehet jönni a képviselőknek, mert pláne akkor, amikor érezhettétek, hogy ez, mert ezt ti a 
lakosságtól hallottátok, hogy nincs pénz, akkor egyből. Hát polgármester mi van? Akkor 
egyből lehetett volna, ezt most viszont ként is visszatudnám, de nem akarok dobálózni 
én leakarom ezt már zárni, tovább akarok lépni. Alpolgármester Úr, még ha ezzel 
kapcsolatos.  
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Nagy Miklós alpolgármester: 
 Nyilván egy visszreakció. Egyáltalán nem erre a képviselő-testületre gyakoroltam 

kritikát, hanem az ezt megelőző testületekre, tehát itt félreértés ne essék. Nem a jelenlegi 
képviselőket kritizálom. Kritizálhatnám, három embert kritizálhatok itt, magamat, a 
Tóth képviselő társamat és a Polgármester Urat, a többieket nyilván nem kritizálhatom a 
munkája miatt. Viszont az előző képviselő-testületeket, amelyeknek tagjai is voltam, 
akár bizottsági tagként, akár alpolgármester, képviselőként joggal kritizálom. 
Megnézhetitek az elmúlt négy év felvételeit, anyagait, egyértelműen látjátok, hogy 
hoztunk ide reformokat és kínkeservesen hónapokon keresztül ment a kötélhúzás, mire a 
többségi szavazatig eltudtunk jutni és keresztül tudtuk vinni, ez az egyik. Információ. 
Az első bizottsági ülésen mindenki megkapta a település költségvetését. Én is 
megkaptam, pedig én tisztában voltam vele és a település költségvetésével kapcsolatban 
részletes magyarázatot adott Zsuzsa, lehetett neki kérdéseket feltenni. Hol nem volt itt 
információ? Én voltam ott, én vagyok rá tanú, hogy elmondta Zsuzsa, hogy milyen 
nehéz a helyzet. Legutóbbi testületi ülésen Farkas Lajos elmondta, próbáljunk csinálni 
egy nullszaldós költségvetést, mert az önkormányzat csődhelyzetbe fog kerülni, nem fog 
tudni fizetni béreket. Hát Jani te nem voltál itt?  

 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 De. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Hát te is itt voltál. Ne mondjatok már ilyet, hogy nem volt információ. Egyébként ezt 

már egyszer nekem elmondta egy képviselő társam, hogy nincs információ. A képviselő 
azért képviselő, hogy szerezze meg az információt. Olyat nem akarok meghallani, hogy 
valaki, valamit nem kapott meg. Tudom, hogy régen volt erre precedens, bizonyos 
képviselőnél az információt nehezen adtuk ki, vagy nehezebben, mint ahogy az egy 
képviselőnek járnak, vagy egy képviselőt megilletné. Na de az a képviselő nem azért 
kérte azokat az adatokat, hogy nekünk segítsen, hanem azért kérte azokat az adatokat, 
legyen mivel az ügyészségre, meg a bíróságra rohangálni, meg legyen mivel a haverokat 
megbízni egy-két feljelentésben. Ettől én elvonatkoztatnék. Én úgy gondolom, hogy a 
jelenlegi képviselők, nehogy magatokra értsétek, azért akarnak adatokat megtudni, hogy 
segítsenek a település nehéz helyzetén. És ha ilyen problémátok van, hogy valamit 
kértek és nem kaptok meg, akkor lehet nyugodtan fordulni a Polgármester Úrhoz, 
hozzám, az Aljegyző Asszonyhoz, de én nem tudok, vagy nem hallottam erről, hogy 
most konkrétan valamiféle adatszolgáltatási probléma lenne. Ennyi lett volna csak a 
reakcióm.  

 
Simon Albert PÜTSKIB. elnök: 
 Tisztelt Testület! Mindenki kapott már szót, úgy gondolom, hogy nekem is nem, hogy 

illik, de kell is szót kérnem ebben az ügyben. Először is szeretném leszögezni azt, hogy 
nem a népszerűségről szól ez a dolog Alpolgármester Úr, én sem, de úgy gondolom a 
többi képviselő társam sem azért vállalta ezt a munkát, hogy ő népszerű legyen, mert 
akkor én visszamennék a zenész szakmába és akkor ott érnék el népszerűséget. Én 
valamelyest azért tudok azonosulni egyrészt a Tóth Imre kollégámmal és a János által 
elmondottakkal is, mert én úgy érzem ennek a történetnek a véghezvitele egy kicsit 
valóban sántít. Tudniillik mindennapjaimat ott élem a kollégáim között, a 
közalkalmazottak között, illetve én is részese vagyok a közvéleménynek és meghallom 
ezeket a dolgokat. Sajnos nagyon rosszul élték meg az emberek ezt a történetet. A baj 
azzal van az én meglátásom szerint, vagy azzal volt a gond, hogy vagyunk annyira 
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intelligens emberek, hogy megértettük volna ezt a problémát. Csak valahogy az a 
bizonyos információ, amiről itt már több szó esett, az mégsem úgy jutott el, ahogy 
kellett volna, bizonytalanságban maradtak az emberek, nem tudták, hogy most mi lesz. 
Ilyen ugye még nem fordult elő, ez egy nagyon új helyzet, amit nem voltak képesek 
nagyon sok kollégám például kezelni, tudjuk azt, hogy az egyes emberek is nehéz 
anyagi helyzetben vannak. Bizony az is gerjesztőleg hatott erre az eléggé furcsa 
hangulatra, hogy például a segélyek kifizetése megtörtént. Aki dolgozik, az nem kapott 
pénzt, aki pedig úgymond nem, az kapta. Azért ezeket át kell gondolni. Én azért 
mondom, hogy van igazságuk ezekben a dolgokban a képviselő társaimnak, hogyha ez a 
helyzet kiderül, hogy itt ez fog bekövetkezni, mi nagyon szívesen bejöttünk volna akár 
még a két ünnep között is, hogy hátha a véleményünkkel, a javaslatainkkal vagy éppen a 
jelenlétünkkel vagy kivettük volna valamilyen módon a munkából a részünket. De én 
úgy gondolom, hogy ez a stílus, amikor ezt hallom, hogyha nem, akkor álljanak fel, ez 
nem ide való. Tehát nem azért jöttünk mi ide, hogy meghátráljunk a feladatoktól, nem 
azért jöttünk ide, hogy népszerűséget szerezzünk magunknak, nem azért szólunk, mert 
bárkit is vissza akarunk fogni valamiben. Csak hát nekünk is vannak gondolataink, 
nekünk is van véleményünk és szeretnénk, hogyha az figyelembe is lenne véve 
megfelelő fajsúllyal. Tehát én úgy gondolom, hogy az önkormányzat, magunkat is 
belevéve, a képviselő-testületet, a Polgármester Urat is, nagyon nagy bizalomvesztéssel 
jön ki ebből a dologból, amit nagyon nehéz lesz visszaszerezni, mert pont az a réteg 
szenvedte el ezt a sérelmet, akire a leginkább számíthattunk a hétköznapok munkája 
során, túl a munkájukban, tehát a közösségi munkában, a városért tett munkában, 
nagyon sok dolgot megcsinálnak és pont ezek az emberek nem kapták meg azt a 
megfelelő tájékoztatást, ami megnyugtatta volna őket, hogy igen ez a helyzet, de majd 
ekkor megoldódik. Mi csak ennyit hiányoltunk, én személy szerint is, hogy ennyit talán 
megérdemeltünk volna, hogy oda álljon valaki elénk és azt mondja, hogy ez a helyzet, 
fogadjátok el, amint tudjuk megoldjuk, rajta vagyunk.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Berti nagyon nehéz, mert én már éltem meg olyat, hogy szerettem volna így a dolgok 

elébe menni és tájékoztatni, de nem tudtam konkrétumot és azt mondták, minek jött ide. 
Azt sem tudja, hogy mi lesz, akkor minek jön ide. Na, most ennek ez a hátulütője, tudod. 
Tehát, ha tudtunk volna konkrétumot, akkor oda álltunk volna és elmondjuk. De most, 
amikorra biztossá vált, azért tudjuk most megtenni, mert most biztos és nem akarjuk azt, 
hogy ma ezt mondta, holnap azt mondta, hanem nekünk meg kellett várnunk azt, hogy 
most ténylegesen hova jut.  

 
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető: 
 Elnézést, csak a háttérben zajló dolgok, hogy mégis miért fizettük ki a segélyt. Az 

információ, hogy mikor mennyi pénzt fogunk kapni, minden önkormányzat január 04-én 
szembesült a helyzettel. Kijött e-adaton december 27-én, hogy január 03-án kapnak 
állami támogatást az önkormányzatok. Összegre vonatkozóan semmit nem kaptunk. 
Január 03-án nem kaptunk állami támogatást, amikor a fizetés napja lenne és 37 millió 
munkabérhitel keretet kellett volna megfordítanunk a semmiből. Január 04-én kaptunk 
20 millió állami támogatást, ez kevés a 37 millió megfordításához, innentől teljesen 
bizonytalan, mert nincs újra kifolyósítható 37 millió hitel. Akkor, ami pénzünk volt, 
azzal törlesztettük a hitelt, ami fedezet fennmaradt, az kevés volt a bérek kifizetéséhez, a 
segélyhez elég lett volna. Indítani csak a kettőt együtt lehet, 37 millió Ft, tehát egyiket 
sem tudtuk kifizetni. Január 04-én a vezetőségin tájékoztattam az intézményvezetőket, 
hogy bizonytalan a munkabér kifizetés, minden intézményvezető vezetőségin így állt fel 
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ettől az asztaltól, hogy tudta, hogy nem tudunk bért fizetni, bizonytalan a kifizetés 
időpontja, ezt is mondtam, mert nem tudjuk a 37 millió Ft-ot előteremteni. Ekkor 
intézkedtünk úgy, hogy a hiányzó összeget próbáljuk beszedni iparűzési adóból, ez az 
összeg is kevés volt, még hiányzott hozzá 13 millió Ft. Dönteni kellet, azért, mert a 
bérekre egyáltalán nem volt fedezet, mert az 22.600 ezer Ft, a segélyt tudjuk kifizetni. El 
kellett dönteni, hogy mindenki egyformán szenvedjen vagy pedig kapja meg egy réteg. 
Úgy döntöttünk, már akkor akkora nyomás volt itt a hivatalban is, meg az automatánál 
az OTP-ben, hogy úgy döntöttünk, hogy a kettőt együtt kifizetni nem tudjuk, kifizetjük 
azokat, amire van fedezet és akkor még így hiányzik a bérfizetéshez a mai napig ez a 
13.700 ezer Ft. Tehát vagy senki nem kapott volna, vagy pedig egy réteget kifizetünk. 
Én úgy gondolom, hogy azért azon az 500-600 emberen mégis csak segíteni tudtunk, ők 
igaz, hogy időeltolódással, de már 7-én megkaphatták. Egyébként Bagdi képviselő Úr 
pontosan bent volt azon a napon, amikor ígéretet kaptunk, hogy 7-én az OTP a 
számlánkra fogja utalni a munkabér fedezetet, és én akkor tájékoztattam Tóth Imrét, 
mert a telefonbeszélgetést hallotta is. Akkor még úgy volt délelőtt, hogy 

 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Én kerestelek téged. 
 
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető: 
 Te kerestél, de Sanyi hallotta, de téged már 4-én tájékoztattunk, hogy nem lesz. 
 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Igen, 4-én olyan tájékoztatást adtatok, hogy péntekig meg lesz, lehet, hogy pénteken már 

lesz fizetésünk. Pénteken nem úgy tájékoztattál. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Akkor pont azt mondod, hogy nem szabad tájékoztatni, mert nem tudunk látod, ez az 

igazság.  
 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Hagy mondjam már végig, mert nem hagytad, 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Hát nem tudjuk. 
 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Csak az az érdekes, hogy a tájékoztatás egyirányú volt, mert akkor kedden kaptam egy 

tájékoztatást, hogy pénteken lehet hogy lesz fizetés. Pénteken én kerestelek, szerdán 
Margót kerestem, múlt hét pénteken megint téged kerestelek. Tehát én kerestelek titeket. 
De teljesen mindegy, mert nekem ez nem gond, mert megkereslek, de az információ 
áramlás irányával van gond. 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Nem, a lényege változatlanul csak az, hogy pont nagyon jól láttad és nagyon jól 

fogalmaztad meg, hogy ilyen bizonytalanságok voltak, hogy lesz, nem lesz, ígéret volt, 
nem volt, kapjuk, nem kapjuk, tehát ebből álltunk. Így élni és közben még dolgozni, 
keresni azt a lehetőséget, hogy mostanáig oda jussunk, hogy végre már kitudjuk fizetni. 
Én nem álltam meg és nem tájékoztattam valóban a Pénzügyi Bizottság elnökét erről, 
hanem rohantam, és intéztem, hogy meglegyen a pénz minél előbb.  
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Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Bármelyik pillanatban azt tudtuk mondani, hogy lehet, ha 7-e volt olyan, hogy biztos, 

ezt beszéltük is, hogy biztos. Látod ez a baj, tájékoztatni csak arról lehet, amit már 
tudunk biztosan, mert utána ez van belőle, hogy ezt mondtad, azt mondtad, most már 
biztos, most már lehet mondani.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Még most sem biztos, ha megszavazza a képviselő-testület, akkor biztos, talán, hogy 

holnapig ki lesz fizetve.  
 
Simon Albert PÜTSKIB. elnök: 
 Még egy rövid hozzászólást tennék Tisztelt Testület! Zsuzsának megköszönném, pont 

ez hiányzott ebből a dologból, én úgy gondolom, amit most elmondtál, ezt szerettük 
volna hallani, ezeket az adatokat, megértettük volna, én is, és a többi kollégám is, illetve 
az érintettek, biztos, hogy megértették volna. Ha valaki innen, odajön közénk, akit 
úgymond, ne haragudjon meg érte Igazgató Úr, de most ebben a témában hitelesebbnek 
érez, mert külsőleg jön, szakmabeli, pénzügyi szakember és oda állt volna elénk, és 
elmondta volna gyerekek ez van, ennyi millió, itt van, nem tudunk felvenni hitelt, és 
akkor ettől kezdve azt mondom, hogy várunk türelemmel. Azért mondtam, hogy csak 
ennyi hiányzott, köszönöm szépen.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Elnézést, a felelősség engem terhel, de én a fontossági sorrendet úgy állítottam fel, hogy 

azután menjek, hogy minél előbb pénz legyen és nem azon, hogy a bizonytalan 
válaszokat adjam meg a képviselőknek. A képviselők megtehették volna, igen, éjszaka 
is nekem állandóan be van kapcsolva a telefon, felhívnak és ha ennyire aggódnak, akkor 
megkérdezik, hogy na akkor tényleg lesz 7-én fizetés? Ezt én is megfordítom, mert 
nekem a kötelességem az volt, mert akkor még mindig ott tartanánk, hogy nincs pénz és 
miért nincs, mert a polgármester meg sem mozdult érte, hogy legyen.  

 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Egy rövid mondat és nem akarok tovább itt belefolyni a dolgokba. Én a novemberi 

testületi előtt a Pénzügyi Bizottsági ülésünkön vetettem fel az Aljegyző Asszonynak, 
hogy mi lenne, ha a Pénzügyi Bizottság sorba venné az intézményeket és a vezetővel 
közösen átvilágítaná a tevékenységét, segítene nekik, megbeszélnénk, hogy mi okoz 
problémát, miken tudunk javítani, mivel tudnánk egy kicsit gazdaságosabbá tenni a 
működést. Azt a választ kaptam, hogy ezt a munkát már valaki végzi. De sajnos, hogy 
ez az ember kicsoda, ezt a mai napig nem tudjuk, illetve azt sem tudom, hogy annak az 
embernek milyen jogosítványai vannak ehhez. Úgyhogy erre szeretnék kérni 
Polgármester Úr választ. Tehát én a magam részéről legalábbis a lépést megtettem, 
akkor meg lett köszönve a segítség. Tehát azért nem tudok most belelátni a dolgokba, 
kaptam egy kész anyagot, amiben én szerettem volna részt venni az elejétől kezdve és 
nekem lett volna rá időm, meg energiám, hogy ebben részt vegyek és tevőlegesen a 
magam tudásához mérten ezt is. 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Az oktatással kapcsolatban van-e valamilyen rálátásod hagy kérdezzem már meg? 
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Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 János nem az oktatásról beszélt.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 De az oktatásról beszélt, az intézményről.  
 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Én nem az oktatási részét akartam. Jó, hát akkor Polgármester Úr, akkor hagy kérdezek 

vissza, hogy az az ember, aki ezt végezte annak milyen rálátása van? Mert nem tudjuk.  
 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 Nyugodj meg. 
 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Nyugodt vagyok teljesen. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Már 2006-ban, miután  
 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 A fizetésnél tartottunk,  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Igen a fizetést kellene, de akkor 2006-ban, amikor idekerültem polgármesterként, akkor 

kezdtük pontosan az iskolát, az intézményt átvilágítani, azzal kezdtük akkor is. Dr. 
Kormos Vilmos a Borsod megyei oktatásért felelős első ember világította át. Most is ő 
van felkérve, ő végzi az átvilágítást, csak a gond, mint mondtam, az elején az, hogy az 
oktatási minisztérium sem tudja még a pontos óraszámokat, és ezért nem tud még ő is 
pontos döntéseket hozni, azért mondtam, hogy az is megy, ha meglesz, akkor oda 
fogunk jutni. De térjünk már tényleg vissza erre, mert ez a fizetés. Akkor úgy látszik, 
hogy minden más fontosabb, hogyha nem a fizetés felől döntünk. Tehát engedjétek meg, 
ha ezzel kapcsolatban nincs több kérdés, hogy a határozati javaslatot, 

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Még lesz egy reakcióm, egy reagálásom. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Erre? Tessék. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Csak két mondat, hogy mondta a Berti, hogy nem volt megfelelő a stílusom, ezzel a 

rossz stílussal azért 5 millió Ft-ot adtam az önkormányzatnak, hogy legyen fizetés, előtte 
meg 13,6-ot,  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Én meg 1 milliót. 
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Nagy Miklós alpolgármester: 
ezzel a rossz stílussal, és ezzel a rossz stílusomtól sokkal jobb stílusú csegeiek vannak, 
ők meg egy büdös vasat sem adtak eddig. Lehet, hogy a stílusommal baj van, lehet 
kritizálni, de engem ez nem érdekel.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 A zsebébe nyúlt az Alpolgármester Úr is, és én is és beadtuk azokat a hiányzó részeket, 

tehát ennyi, csak ezt nem akarjuk fitoktatni a lakosság előtt és a képviselők előtt. Mert 
mi igen is a szívünkön viseljük a települést, az eltelt négy év alatt is bebizonyítottuk 
mindezt.  

 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 Elnézést, nem arról van szó, nem rágalmazott itt senki benneteket, én úgy érzem. Arról 

volt szó, hogyha odaadtad ezt a 14,5 milliót, miért nem tud róla a testület? Vagy most az 
iparűzési adót. Azon vitatkozunk most, hogy miért nem kaptunk előtte tájékoztatást, 
hogy be szeretnénk ezt szedni, mit szóltok hozzá és nem-e fog ez majd hiányozni a 
költségvetésből. 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ehhez nem kell a Képviselő-testület hozzájárulása, ezt megtehettük.  
 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 Hát akkor köszönjük szépen.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Egy pillanat arról volt szó, leültünk 4-5-en, hogy mit tudunk tenni. Kitaláltam, hogy 

próbáljunk meg szedni be előre iparűzési adót. Felhívtuk a vállalkozókat, teljesen 
bizonytalan volt, hogy egyáltalán hajlandóak-e adni, azt sem tudtuk, hogy milyen 
összegről van szó. Erről hogy beszéljünk veletek a bizonytalanról, mikor mindenki 
biztos választ akar adni. Nem tudtuk, hogy ki lesz az, aki fizetni fog, egyáltalán 
hajlandóság mutatkozik rá, nem tudtuk még pontosan az összegeket, hogy ki mennyivel 
hajlandó ehhez hozzájárulni. Majd több, mint egy hét múlva volt meg a pontos összeg, 
meg akkorra lettek leutalva a pénzek, akkor tudtunk konkrétumokat. Ez ugye volt 
kedden a vezetői ülés január 4-e, majd következő héten hétfőn, kedden 10-11-én derült 
ki, hogy na a vállalkozók, jelzem két csegei volt köztük, a többit is felhívtuk, csak szóba 
sem álltak velünk, illetve szóba álltak velünk és kiröhögtek. Én hívtam fel őket, 
közölték, hogy felejtsem el őket. Az összes idegen, ez a sok hasznavehetetlen semmire 
kellő idegen mind adott, a halüzem, 

 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 Nem tudom Miklós, te most miért szúrkálsz engem?  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Nem szurkállak téged, csak jelzem. Azért, mert nagyon szeretik kritizálni ezeket az 

idegen vállalkozásokat, akár az Alaszkát, akár ó a NAGÉV-ről ne is beszéljünk, akár a 
Szarvas-Fisht. Pedig hidd el, hogy ezek a társaságok gond nélkül, mindenféle kritika 
nélkül azonnal segítettek. Bizony van olyan vállalkozó, akit felhívtam, ugyan már, majd 
megnézi a könyvelő, ó kifizettünk már mi mindent, nem tartozunk mi nektek semmivel 
sem, tehát ilyen volt a hozzáállás, sajnos.  
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Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 Mert a tiszacsegei vállalkozókat nem méltatjuk annyira, hogy összehívjuk őket.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 A többit nem kellett összehívni, érdekes.  
 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 

Ezt nem tudom, de azért szomorúnak tartom, amit nyilatkoztál a tiszacsegei 
vállalkozókról. 
 

Jónás Sándor polgármester: 
 Jó, tessék kinek van még ezzel konkrétan a pénzzel kapcsolatban?  
 
Dr. Gadóczi István SZEMOIB. tag: 
 Nekem Alpolgármester Úrhoz lenne egy kérdésem. Említetted ezeket a számokat, 

közöttük a 13,6 milliót. Itt a levegőben elszállt egy sóhaj, hogy erről nem tudunk, 
melyik testületi határozatban hoztuk azt, hogy ezt a hitelt tőled felvegyük.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ehhez nem kell. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Nem kell. 
 
Dr. Gadóczi István SZEMOIB. tag: 
 Mert nem tudott róla a képviselő-testület. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Nem kell testületi. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Mondjad Zsuzsa.  
 
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető: 
 Ez még az év első felében volt, a TÁMOP-os, ÁROP-os és a TEUT-as pályázataink 

vannak és a saját erőt meg kellett előlegezni, ahhoz, hogy egy-egy kifizetési kérelmet 
beadjunk, el kellett számolnunk a projekttel. Az év első felében az előző testület hozott 
olyan döntést, hogy ezt a kölcsönt igénybe vehetjük. Ezt a testület utólag el is fogadta, 
ez pályázathoz lett igénybe véve 2010. év első felében.  

 
Dr. Gadóczi István SZEMOIB. tag: 
 Tehát elfogadta a testület 2010 évben. 
 
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető: 
 Igen, azért, mert van egy olyan képviselő-testületi döntés, konkrétan a költségvetési 

rendelet, hogy mennyi működési hitelt vehet fel az önkormányzat és, ha figyelembe 
vesszük a 135 millió folyószámlahitelt, akkor ott van egy különbözet, ami között egy 20 
millió Ft, ami között mozoghatott az önkormányzat és ez a 13.600 ezer Ft abból a 
keretből van. Egyébként szeretnék még tájékoztatni, ezen kívül van még egy 6.400 ezer 
Ft-os, ami az ÁROP-os pályázathoz kapcsolódik, ezt egy Alapítvány bocsájtotta a 
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rendelkezésünkre. Ha megkapjuk utólag a támogatásokat az ÁROP kifizetési kérelem 
bent van, akkor 6.400 ezer Ft ÁROP-os pályázati támogatásunk van még bent, 7 millió 
Ft-os TÁMOP-os, és még van egy 200 millió Ft-os óvodás, amit nem kaptunk meg, de 
ahhoz van támogatás megelőlegező hitel is, úgyhogy ez teljes egészében majd 
egyenesbe fog jönni, a projekt lezárásakor. Egyébként a 13.600 ezer Ft-ot máshogy kell 
kigazdálkodni, hogy vissza tudjuk fizetni. 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ez az, amit mondtam, hogy utólag finanszírozzák meg a pályázatokat, és erre még nem 

volt az önkormányzat felkészülve, de menjünk most már. 
 
Dr. Gadóczi István SZEMOIB. tag: 
 Köszönöm a választ. 
 
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető: 
 Még egy információt, csak egyet. Nem kerestünk meg minden vállalkozót, mivel nagy 

összegről volt szó és nem akartuk beszedni előre a március 15-ig esedékes iparűzési 
adót, mert erről van szó, azokat a vállalkozásokat kerestük meg konkrétan, ahonnan 
nagyobb összeget várhatunk.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Köszönöm szépen. Akkor most már elolvashatom a határozatot?  

„Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az OTP Bank 
Nyrt-nél 13.700.000 Ft összegű rövid lejáratú hitel felvételét kezdeményezi.  
A felvenni kívánt összeg lejárata: 2011.február 1. 
A Képviselő-testület vállalja, hogy a felvett hitelt és annak kamatait a hitel 
ütemezésének megfelelően határidőben megfizeti. Az esedékesség évében költségvetési 
rendeletében megtervezi a tőke és kamatfizetési kötelezettségeket. 
A hitel visszafizetés jogi biztosítéka Tiszacsege Város Önkormányzat részére - A 
Magyar Államkincstár által - kiutalandó 2011. január 26-án esedékes központosított 
állami támogatás, illetve költségvetési bevételek OTP Bank Nyrt javára történő 
engedményezése a hitel és járulékai erejéig a hitel futamideje alatt. 
Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy a hitel felvétele nem esik törvényi korlátozás alá. 
(1990.évi LXV. Tv. 88.§-a) 
Képviselő-testület felhatalmazza Jónás Sándor polgármestert, és Dr. Vámosi Margit 
aljegyzőt az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti 
hitelszerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jónás Sándor polgármester” 

 Aki egyetért és elfogadja így, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. 
 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – rövid lejáratú hitel felvételét – 
7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
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1/2011.(I. 13.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az OTP Bank 
Nyrt-nél 13.700.000 Ft összegű rövid lejáratú hitel felvételét kezdeményezi.  
A felvenni kívánt összeg lejárata: 2011. február 1. 
 
A Képviselő-testület vállalja, hogy a felvett hitelt és annak kamatait a hitel 
ütemezésének megfelelően határidőben megfizeti. Az esedékesség évében költségvetési 
rendeletében megtervezi a tőke és kamatfizetési kötelezettségeket. 
 
A hitel visszafizetés jogi biztosítéka Tiszacsege Város Önkormányzat részére - a 
Magyar Államkincstár által - kiutalandó 2011. január 26-án esedékes központosított 
állami támogatás, illetve költségvetési bevételek OTP Bank Nyrt. javára történő 
engedményezése a hitel és járulékai erejéig a hitel futamideje alatt. 
 
Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy a hitel felvétele nem esik törvényi korlátozás alá. 
(1990.évi LXV. Tv. 88.§-a) 
 
Képviselő-testület felhatalmazza Jónás Sándor polgármestert, és Dr. Vámosi Margit 
aljegyzőt az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti 
hitelszerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jónás Sándor polgármester 

 
 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Vihetjük is, tájékoztatjuk az OTP-t, hogy a testület meghozta a döntését. 
 
 
 
2.  Napirendi pont 
 
 
 Kizárólagos önkormányzati tulajdonú város- és vagyongazdálkodási vállalkozás 

létrehozása 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 /Előterjesztés írásban mellékelve./ 
 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Csak előjáróként annyit szeretnék elmondani, hogy ez is régi téma, ezt is 2006-tól, mióta 

polgármester vagyok láttuk, hogy ezen is változtatni kell, mert megítélésünk szerint 
ebben sokkal több van, mint ahogy jelenleg ez működik és funkcionál. Már akkor is 
kerestük a lehetőségeket, de mindig a képviselők valamilyen oknál fogva kitértek, 
meggátolták, illetve nem tudtunk eljutni odáig. Az előző testületre vonatkoztatva 
beszéltem, tehát nehogy valaki most magára vegye. Most újra behoztuk, mikor ezt a 
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teljes anyagot elkészítettem, akkor több szakemberrel megnézettem és a szakemberek 
többségének első kérdése teljesen meglepett az volt: Nálunk még így van, még nincs 
kiadva? Ez volt az első kérdés. És igen, akkor is elmondtam, hogy eltelt négy év én a 
négy év alatt egyfolytában az Alpolgármesterrel akartuk ezt megváltoztatni, de sajnos 
nem lehetett. Most újra itt vagyunk ennek a kapujában. Aki más településnek is már 
elkészítette ezt az anyagát annak képviseletében itt van Szkupi Krisztián és elfogja 
mondani, a kérdésekre választ fog adni, feltételezem a képviselők áttanulmányozták, 
átnézték. Megkérnélek Krisztián, ha szóban kívánod kiegészíteni, akkor azt még tedd 
meg.  

 
Szkupi Krisztián: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Röviden bemutatnám ezt a konstrukciót, utána választ adok 

a kérdésekre, ha merül fel. Első körben én is meglepően tapasztaltam, hogy Tiszacsegén 
nincs városgazdálkodási Kft, vagy gazdálkodási Kft. Tudomásom szerint régen 
működött valamilyen hasonló társaság, azt áttanulmányozva az egy igen rossz és 
szerencsétlen konstrukció volt. Jelen pillanatban az önkormányzat anyagi helyzete az 
mondhatni romokban és az egyetlen kiút, hogy segítsen az önkormányzaton a képviselő-
testület, ha létrehoz egy gazdasági társulatot, amelyik részben átvállalja az 
önkormányzat feladatköréből bizonyos tevékenységeket. Ez lényeges anyagi 
megtakarítást jelent az önkormányzat részére, ebből egy párat sorolnék fel. Általános 
Forgalmi Adó, úgynevezett áfa. Jelen pillanatban az önkormányzat részben tudja 
visszaigényelni az áfát, és csak azok a költségek után tudja visszaigényelni az áfát az 
önkormányzat, amihez adóköteles bevétele járul. Egy gazdasági társulatnál ez nem így 
van, ezt mindenki nagyon jól tudja, aki nem azt pedig tájékoztatom. Egy gazdasági 
társulat minden után vissza tudja igényelni az áfát, ami jelen esetben az önkormányzati 
költségvetésben egy 20 és 55 millió Ft közötti összeg úszik el minden évben, amit meg 
lehetne fogni. Többek között központosított beszerzéssel szintén egy igen komoly 
összeget lehetne megtakarítani, ezt pontosan nem tudom számszerűen meghatározni 
önöknek, mivel hogy ez a konstrukció és stratégiai terv az kidolgozás alatt van, a 
központi beszerzésre százalékot tudok mondani, a költségvetést ismerik, aszerint még 
számszakilag is ki lehet számolni, tehát egy központi beszerzésre 10-15% közötti 
összeget lehet megtakarítani. Erre még pluszban rájön az áfa itt is. Emberi erőforrások 
optimalizálása. Szintén egy 5-10% közötti megtakarítást jelentene. Tudjuk nagyon jól, 
hogy a társaságok, cégek rendes pénzpiaci orientált Kft-k, adókedvezményeket és 
minden egyéb társaságra jellemző lehetőséget kitudna használni, amit most jelen 
pillanatban az önkormányzat nem. Nem mellesleg említem meg, hogy pályázatoknál az 
önkormányzat tulajdonában lévő társaság előnyt élvezne, akár mint fővállalkozó, akár 
mint kivitelező, szerepet vállalhat pályáztatásnál. Amiben az önkormányzat az elmúlt 
időszakban sikeresen produkálta magát, tehát nagyon sok pályázatot nyertek, viszont az 
áfája az elúszott ezeknek az összegeknek. Tehát, ha a pályázatoknál is belekalkulálva 
azt az áfát, ami a társaságnál maradhatna, amivel utána segíthetné az önkormányzat 
működését, azzal, hogy átvállal feladatokat, azzal, hogy épületeket, intézményeket 
üzemeltet ez összességében egy 50 és 150 millió Ft közé sorolnám be ezt az összeget, 
amivel határozottabban és stabilabban tudna gazdálkodni, az önkormányzatnak 
megtudná adni az anyagi segítséget, illetve a jövőben talán stabilizálni, és nem talán 
stabilizálni, hanem 2011 év végére stabilizálni is tudná az önkormányzat anyagi 
hátterét. Szerintem elolvasták az anyagot, illetve bízom benne, hogy elolvasták Hajdú-
Bihar megyében az egyedüli város Tiszacsege, akinek még nincs gazdasági társulata, 
szerintem ez is azt jelenti, hogyha mindenhol van, az jól működhet és jól működik, én 
nem csak Hajdú-Bihar megyében, hanem az ország több pontján alakítottam ki 



 18

gazdasági társulatot, illetve vagyok tanácsadója mai napig. Meglepő, hogy Csege ezt a 
lehetőséget és ezt a forrást még nem használta ki. Tehát ebben a helyzetben, amikor 
bérfizetésre nincs elegendő pénzük és arra, hogy bért tudjanak fizetni hitelkonstrukciót 
vesznek fel és egyébként pedig van egy alsóhangon, tehát a minimum számolásban egy 
50 és 100 millió Ft közé tehető összeg, ami egyébként itt van tartalékban csak eddig az 
önkormányzat a törvényi rendeleteknek megfelelően befizeti az APEH-nek, illetve az 
Államkincstárnak adó formájában, azt egy gazdasági társaság megtarthatta volna és 
használhatná, illetve fejlesztésekre lehetett volna fordítani.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 A képviselőknek adom át a lehetőséget.  
 
Dr. Gadóczi István SZEMOIB. tag: 
 Nekem lenne. Elmondtad Polgármester Úr, hogy nagyon sokan elolvasták ezt az 

előterjesztést.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Nem tudom, remélem, hogy elolvasták.  
 
Dr. Gadóczi István SZEMOIB. tag: 
 Tehát a szakemberekre gondolok, akikre utaltál, tehát a szakemberek ezt olvasták és 

vizsgálták és azt mondtad, hogy az első mondatoknál felkapták a fejüket. Az első 
mondatoknál én is felkaptam a fejemet, konkrétan itt én a második mondatnak 
nevezném ezt. Ezt felolvasnám, tehát ezt olvasták a szakemberek. „Ezen felmérés lehet 
az alapja a létrehozandó Városgazdálkodási Kft. megalapításához.” Tehát volt egy 
felmérés akkor gondolom, ami alapján ezt a városgazdálkodási Kft-t megalakítjuk. Ezt a 
felmérést nem láttuk.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Igen, más?  
 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 Tisztelt Testület! Én 2006-ban, amikor az új polgármesteri státusz felállt, én 

megkerestem a Polgármester Urat, hogy szeretném működtetni a Tiszakomiszt, illetve 
kétszer is tartott egy beszélgetés. Akkor azzal volt ez a dolog elintézve, hogy a testület 
elutasította. Én utána ezt nem is firtattam. Én most is támogatom ezt a gazdasági 
társaság felállítását minden további nélkül. Csak egy kidolgozott tervet szeretnék látni, 
hogy hány fővel, milyen gépekkel, hogy stb. Miből lesz ebből nyereség, mit fog 
pályázni, hol fog dolgozni. Mert ugye elhangzanak itt a dolgok, hogy fogunk munkát 
vállalni stb. Tehát ezek, ha mind le lesznek írva, és megütötte itt ez a 30-40 millió Ft-os 
összeg, hogy áfát fogunk visszaigényelni, így legyen. Akkor biztos nagyon jól fog ez a 
Kft. működni, ez a gazdasági társaság. Jó, hogy itt van Zsuzsa, megkérdezném, hogy 
mennyi áfát bukott el az önkormányzat ezáltal, hogy nincs ez a gazdasági társaság? Mert 
az volt, hogy az önkormányzat nem igényelhet vissza bizonyos dolgok után áfát, ugye 
ezt mondtuk.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Válaszolsz? 
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Szkupi Krisztián: 
 Válaszolok. 
 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Zsuzsát kérdezte, elnézést. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jó, bocsánat.  
 
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető: 
 Ahogy az önkormányzat most működik, nincs gazdasági társaság, tehát a Kommunális 

Szolgáltató Szervezet adóköteles tevékenységet végez, a tevékenységi körébe, ami 
tartozik visszaigényeljük az áfát, természetesen a bevételei után fizetjük. Viszont vannak 
az önkormányzatnak olyan tevékenységei, ami tárgyi mentes tevékenység és ott az áfa 
önkormányzati szempontból nem igényelhető vissza.  

 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 Összegre lettem volna kíváncsi, hogy milliós nagyságrendek, 30-40 millió Ft összeget 

hozunk, hogy ennyit fogunk visszaigényelni végül, vagy ennyit bukunk a végén egy év 
alatt. Gondolom ez a 30-40 millió Ft ez egy évre vonatkozik? 

 
Szkupi Krisztián: 
 Így van. Ez egyrészt visszaigénylésből, másrészt pedig megtartásból, tehát be nem 

fizetésből értendő. Illetve, hogyha elolvasta Képviselő Úr az anyagot, akkor jól látja, 
hogy ez egy kezdeményezés és a stratégiai terv kidolgozása az folyamatban van, 
pontosan erről szól az anyag, itt a Képviselő-testületi tagok nyugodtan részt vehetnek a 
munkában, sőt a javaslatokat várjuk, csak támasszák alá szakmailag. Ugyanis ez egy 
kezdeményezés, ez egy olyan anyag, amiből el lehet indulni, amiből látszik a kilábalás, 
más lehetőséget nem látok az önkormányzat megmentésére vagy kilábalására. Ezek új 
lehetőségek Tiszacsege nagyságában, én azt mondom, hogy elég nagy összegekről van 
szó és mint látszik az anyagból, ez egy kezdeményezés a stratégiai terv kidolgozása 
most kezdődik el és most lesz folyamatban, tehát ott bekapcsolódhatnak a munkába és 
nagyon szívesen tájékoztatom Önöket.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Sőt azt szeretném kérni, tehát itt most nem abban fogunk dönteni, hogy most 

megalakítottuk a Kft-t. Ez hosszadalmas előkészületekkel le van írva, hogy milyen 
sorrendben kell. Na, most ez itt csak egy eszmei hozzájárulás kell a képviselőktől, hogy 
igen akarjuk, dolgozzuk ki. Szerintem azt már nem feltétlen fontos testületi ülésen, 
hanem összejövünk, mintha bizottsági ülés lenne és ott megbeszélnénk és ott 
készítenénk és ott állítanánk össze a teljes képét a városgazdálkodásnak. Tehát ebben 
kérem most a segítséget.  

 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 Mint ahogy mondtam, én támogatom ezt a gazdasági társaságot.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Te tudod, mert én ezt tudom, tehát nem véletlenül mondtam azt, hogy én 2006-tól, 

nekem már 2006-ban, amikor polgármester lettem, már akkor mondták a kívülállók, 
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hogy hogy nincs itt még az önkormányzatnak egy ilyen gazdasági társasága. Azért volt 
az első lépés, hogy azt szerettem volna megvalósítani. Csak nem lehetett négy évig.  

 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 Én azt javaslom, hogy hozzunk létre egy bizottságot, aki ezzel foglalkozik, 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Mindenki. 
 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 Vagy mindenki és akkor mindenki elmondja az elképzelését, 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Persze. 
 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 Vannak itt azért benne bizonyos dolgok, aminek nem kellene benne szerepelni, én ezt 

javaslom.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Itt a döntést abban kellene határozatban meghozni, hogy a képviselők is úgy látják, hogy 

érdemes ezzel a dologgal foglalkozni, érdemes ezt teljes egészében kidolgozni és a 
legrövidebb időn belül kiírni rá a pályázatot, mármint a vezetőjére igen, én ezt így 
gondolom. Tehát erről van szó. Más? Tessék.  

 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Akkor, ha én már eddig markánsan más véleményem voltam, akkor most sem fogom 

eltitkolni és szeretném közzétenni. Igaz, hogy én szűkebb értelemben láttam ezt a 
dolgot, ezt az átalakítást, mert volt erről, esett már erről bizottsági ülés kapcsán szó, és 
én inkább főleg ide utaltam volna nem annyira az oktatásba szerettem volna 
belemélyedni. Ott is csak a gazdasági részbe tudtam volna, vagy szerettem volna 
beleszólni esetleg ott a gazdálkodási folyamatba, nem az oktatás, mert azt hiszem, hogy 
abba egyikőnk sem tud beleszólni vagy nem is szerencsés. De itt ezen a részen bele 
tudnék szólni. Na, most én úgy gondolom, hogy itt nem hiszem el, hogy most egy 
szabadelvű társaságot, hogy úgy mondjam, létre tudunk hozni. Ennek a társaságnak 
akkor is egy adott feladatra szóló megbízatása lesz, mint ahogy most jelenleg a 
Kommunális Szolgáltatónak van. Tehát ne tápláljunk már itt különböző illúziókat, hogy 
ez a társaság majd Budapesten toronyházat fog építeni, de Tiszacsegén sem tud. Mert 
azt is tudjuk a könyvvizsgáló nyomatékosan elmondta, hogy itt beruházást, nagyon 
megfontoltan, vagyis sehogy sem tudunk önerős beruházást végezni, mert nincs önerő 
hozzá. Na, már most, akkor ezekből kiindulva, én is Zsuzsával konzultáltam ebben az 
ügyben és nagyon szűk az a mezsgye, ahol itt ez az áfa kérdés meghúzódik. Tehát itt 
azokról a millióknak a töredékéről van szó jelenleg. De az én tudásom lehet hiányos, 
mert eddig is be lehetett volna vonni. Én ezt hiányolom, én novemberben jeleztem, hogy 
szeretnék részt venni benne, már az eddigiben is, mert az alapoktól. Tehát az épületet 
nem a tetőnél kezdik el építeni, hanem az alapoknál, mire a tetőhöz érünk minden tuti. 
Akkora már mindenki mindennek a birtokában van és sokkal jobb a döntési lehetősége. 
Na, már most, ha egy adott feladatra építünk egy gazdasági társaságot, akkor meg 
teljesen mindegy, hogy az milyen formátumú, hogy marad a jelenlegi, vagy Kft vagy Bt 
vagy bármi lesz, mert nincsenek akkora nagy lehetőségei, ha egy adott feladatra építjük. 
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Én ezt el is mondtam. Persze lehet eredményeket elérni. A jelenlegi működésben is 
sokkal nagyobb eredmények volnának, hogyha úgy működnének, hogy amit végeznek 
azt leszámláznák, és benyújtanák a Polgármesteri Hivatalnak a számlát, akkor ők is 
feltudnának mutatni egy komoly eredményt. Na de hát egyik zsebünkből raknánk a 
másikba, ebből olyan sok pénzünk nem lenne. A másik meg az, hogy én úgy tudnám 
elképzelni, persze eltudom képzelni, létre jön egy gazdasági társaság azokat az úgymond 
nem kötelező feladatokat, mondjuk így, ennél a kifejezésnél maradjunk az 
önkormányzat tekintetében használatos, amelyek nem kötelezőek, azokat szépen 
leszórja magáról, és akkor szépen beszedi azokat a pénzeket, szépen magára költi 
azokat, amit ő teljesített, azokat a pénzeket, amit be tud szedni és akkor ezzel kész van. 
Akkor a képviselők a féléves beszámolókba belepiszkálhatnak, hogy hát ez így nem jó, 
meg nem így, meg nem úgy. Tehát én jelenleg így látom. Tehát még egyszer mondom, 
átnéztük a jelenlegi pénzügyi vezetővel itt komoly áfáról nem tudunk beszélni és amik 
itt meg vannak fogalmazva, illetve én csak abban tudok, azzal én is egyetértek, hogy 
igen, próbáljuk meg, de csak teljesen elvi síkon tudok ehhez hozzájárulni. Itt azért attól 
konkrétabb ez a dolog.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Nagyon sajnálom, hogyha képviselő társam nem látja, hogy az alapoknál kezdjük, nem a 

tetőt bontottuk, nem a tetőt építettük, hanem az alapoknál kezdtük, igaz, hogy nagyon 
sok évet csúsztunk már ezzel az alappal is, és úgy látszik, hogy még mindig úgy látja 
Tiszacsege, de nem erőltetem, én itt ebből vissza is vonom, ha úgy gondolja a testület ne 
is foglalkozzunk vele. Itt nem tudom hány település van Hajdú megyében, de biztos van 
200. Tessék? 81 település van, akkor túlzottan 80 településen működik, Tiszacsege, nem 
kell. Tudomásul veszem, én innentől kezdve elfogadom a képviselőknek, az új 
képviselő-testületnek is ezt az álláspontját és én akkor nem kezdeményezem, ha úgy 
dönt a testület.  

 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 Elnézést, itt nem volt arról szó, hogy nem kell, 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Hát akkor? 
 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Az volt az utolsó szavam, 
 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 Én azt mondtam, elnézést, hogy támogatom ezt a gazdasági társaság létrehozását. Nem 

ezt mondtam? Azt mondtam, hogy dolgozzuk ki konkrétan, hogy hova kerül, mi.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Azért van itt az anyag. 
 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 Azzal én be is fejeztem. Sándor azt mondod, hogy akkor te nem támogatod. Mondta itt 

valaki, hogy nem támogatja.  
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Szkupi Krisztián: 
 Hagy reagáljak már a Képviselő Uraknak az előző felvetésére, hogy nincs akkora 

különbség. Akkor csak egy momentumot emelnék ki. Energiaszámlák, az több, mint 20 
millió Ft egy évben, csak az, hogyha a víz, villany és gázszámlát a cég fizeti mondjuk 
az önkormányzat helyett minden olyan intézménynél, ahol ezt megtudja tenni. Csak 
annak az áfáját, ha kiszámoljuk. Vagy ha például annak az energetikai megtakarításos 
beruházásnak az áfáját kiszámoljuk, amit a legutolsó testületi ülésen fogadtak el, ami a 
megtakarításból fizetendő. Ha annak az áfáját kiszámolja, ami közel 100 millió Ft, 
ugyan 10 év alatt, de annak az áfáját kiszámolja, akkor az szerintem igen jelentős 
összeg, abban az esetben, ha 13.600 ezer Ft-ot nem bír kifizetni az önkormányzat 
mondjuk bérekre, ez csak egy. A pályázatoknál lévő áfa, amelyből most az óvoda épült, 
csak számolja ki azt Képviselő Úr, 25%-os áfánk van, az maradt volna itt a társaságban, 
vagy az maradna itt a jövőben is a társaságba, amit a társaság, mivel 100%-ban 
önkormányzati tulajdonú, tehát visszatudna forgatni akár járdaépítésre, akár gépek 
korszerűsítésére, bármire.  

 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Akkor most szeretnék visszatérni. Tényleg kezdjük az alapoknál Kedves Krisztián, nem 

a te hibád, hogy jelenleg sem tudjuk, nem lettél bemutatva, nem tudjuk a státuszodat, 
nem tudjuk, hogy mivel vagy megbízva. Polgármester Úr ugyan egy rövid, még akkor 
nem voltál jelen sem, akkor bejelentette ugyan, hogy téged ingyen és bérmentve 
foglalkoztat. De hát én azt el nem tudom képzelni, hogy így és ez az Aljegyző 
Asszonyhoz is kérdés, hogy így lehet itt valaki. Azért mondom, hogy nem a te hibád, 
hogy nem tudjuk, hogy milyen felkészültséggel, hogy és mint csinálod te ezt, meg 
csinálhatod-e ezt. Ezt csak így előzetesen mondtam el, ha ez megtörtént volna, akkor itt 
nem tartanánk, akkor már ezen rég túl lennénk és akkor haladnánk az ügyekkel. Értem 
én és mindent el is hiszek, csak azt nem tudom akkor, hogy hogy lehet az, hogy nem 
egyformán beszél két szakember. Tehát én más tájékoztatást kaptam, és hogyha az 
APEH részéről ezt megerősítik, de csak akkor, akkor én ezt el tudom fogadni. Mert az, 
hogy hozzuk létre és akkor majd az a társaság lehet, hogy vissza tudja igényelni, az így 
nekem kevés.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Tehát akkor egy pillanat, az első kérdésre nem akarok annyira belefolyni, nem 

válaszolok innentől kezdve semmire. Csak azt, amit te mondtál, hogy nem tudod, hogy 
ki a Krisztián. Krisztián az előző testületnél is volt már, most az előző testületi ülésen is 
bemutattam, hogy ő fogja a tanácsadást. Még meg is kérdeztétek, hogy két tanácsadója 
lesz, pénzért? Nem, nem, ha olyan változás történik Tiszacsege életében, ami hatalmas 
hasznot hoz, akkor majd a Képviselő-testület dönt abban, hogy a jutalék ereje esetleg 
hány százalékban állapítható meg, erről volt szó. Nem volt itt az előző testületi ülésen, 
ez valóban így van. Azért kezdtem azzal, hogy itt van most Szkupi Krisztián és ő fogja 
ismertetni az anyagot. Elnézést, és akkor tessék.  

 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Akkor még Margóhoz a kérdést változatlanul feltenném, hogy akkor ez a státusz, ez a 

felállás így elfogadható-e az önkormányzat működése szempontjából? Tehát itt, hogy 
hivatalos munkaszerződés vagy bármi nélkül, mert nem tudjuk, hogy mi van, mert ezt is 
kértük már, eddig nem látunk ilyet.  
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Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Polgármester Úr az elmúlt testületi ülésen, vagy azt megelőzően azt hiszem akkor 

mondta el, hogy kötött egy megbízási szerződést, akkor tájékoztatást adott arról.  
 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Szeretnénk ebbe betekintést.  
 
Dr. Gadóczi István SZEMOIB. tag: 
 Igen én kértem azt, hogy betekintést kapjunk erről, ezt szeretném is kérni. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Nem keresett meg egyik képviselő sem, hogy adjam oda.  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Ez alapján tevékenykedik végül is. 
 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Mindent megértek, szóból mindent megértek, köszönöm szépen.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Szóban volt elmondva.  
 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 Elnézést én kérdeztem az iktatóban, hogy létezik-e ez a szerződés és nemleges választ 

kaptam, hogy nincs az iktatóban Szkupi Úrnak a szerződése, a munkaszerződése. Tehát 
onnantól nem tudom, hogy iktatóba nem kell mindent beiktatni, vagy bele kell tenni. 
Tehát eléggé, csak kérdezzük, hogy ezt a szerződést esetleg megtekinthetnénk, hogy 
miről szól, mert te mondtad ott Sándor testületi ülésen, hogy bármikor bele lehet 
tekinteni.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Persze, persze, így van. 
 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 

Milyen megbízatással van, hova tekinthet be az Úr, pénzügyre, stb., hát ezt a testületnek 
úgy érzem érdemes lenne.  

 
Dr. Gadóczi István SZEMOIB. tag: 
 Magával a szolgáltatóval kapcsolatban, tehát a téma, amiről szó van, nekem is lenne 

megtakarítási javaslatom. Azt kérném én is, hogyha akár egy bizottsági ülésen 
elmondhatjuk azokat az észrevételeinket, javaslatainkat, hogy hogyan lehet ennek a 
rezsijét minimálisra csökkenteni, nullára, akkor elmondanánk azokat a lehetőségeket, 
hogy a Kommunális Szolgáltatónál hogy lehetne ezeket az áfa súlyos rezsiköltségeket 
csökkenteni, lenne javaslatunk és erre majd kérünk fórumot.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Más? Tessék.  
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Simon Albert PÜTSKIB. elnök: 
 Nem beszéltem össze a Doktor Úrral, de én magamnak ki is jegyeztem pont azt a 

szakaszt, amit ő említett. Tudniillik én is úgy érzem, hogy ez már a második lépés, ahol 
most tartunk, amikor ezt a felmérést látom, akkor tudok majd felelősséggel dönteni 
arról, hogy egyáltalán szükséges-e egy ilyennek a létrehozása. A másik pedig amiről 
már volt szó, és tőlem hangzott el a stílus, most én is ilyen leszek. Ezt az egészet úgy 
kérdeztem volna meg, hogy kicsoda Ön? Mert valóban, én elvártam volna, hogy 
bemutatkozzon, azon túl, hogy Szkupi Krisztiánnak hívják feljegyeztem a nevét.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Annyit mondtam, hogy több helyen is csinálta.  
 
Simon Albert PÜTSKIB. elnök: 
 De tőle szerettem volna hallani, hogy mit dolgozott, hol volt, milyen referenciák, vagy 

bármi, tehát egy kicsit bemutatkozni, hogy tudjuk, hogy ki, mert például én nem tudom. 
Most látom itt. 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jó. Az előző testületnek is bemutattam, meg az előbb is mondtam már, az előző testületi 

ülésen pontosan Bagdi képviselőnek, hogy a Városok, Falvak Szövetségénél volt ő a 
vezető Hajdú megyében. Onnan jött a kapcsolat, tehát ő segítette a Városok, Falvak 
Szövetségében az önkormányzat munkáját. Hosszú ideig úgy volt, hogy a Halász 
államtitkár Úrral Budapestre költözik, itthon maradt, és én kértem azt, hogy esetleg, ha 
mivel több helyen, több településen is végzett már ebben jártasságot, bizonyított, 
alakított ki Kft-ket, hogy dolgozzon ki egyet. Amiről beszéltem és az előző testületi 
ülésen most itt csak erről kell és utána természetesen, ha a képviselő-testület úgy 
gondolja, akkor nem kérjük a segítségét, nem vesszük igénybe. Kész. Nem vesztettünk 
semmit, mert itt pénzről soha nem volt szó. Amikor kész egy feladat, ki van dolgozva 
egy feladat, amit kidolgozott és elvégzett, és az megvalósításra kerül, és annál 
bizonyíthatóan látszódik, hogy annak milyen nyereség tartalma van, akkor a képviselő-
testület azt mondhatja, hogy jutalék fejében adunk neki ennyit ezért. Tessék 
Alpolgármester Úr. 

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Tisztelt Testület! Volt itt ez az első mondat, ami mindenki számára titokzatos ez a 

felmérés, már több, mint egy félévvel ezelőtt készült, én tavaly július, augusztus körül 
láttam ezt, vagy még korábban is, hogy milyen adatok vannak, de biztos meg lehet nézni 
ezeket a felméréseket. Természetesen, de még nem jutottunk el odáig, én is úgy látom, 
hogy itt különböző lépcsők vannak beépítve. Elsősorban azt kell, hogy a testületnek van-
e szándéka ezzel itt foglalkozni vagy azt mondja, hogy a jelenlegi viszonyokat akarja, 
konzerválni. Ami szerintem nem jó, én is látom a problémákat ezek majd mindig 
folyamatosan elő fognak jönni ezek a problémák, amik vannak a Tiszakomisznál, ami 
szerintem gond és nem nagyon tudtuk megoldani. Nem akarok itt visszautalni, hogy 
korábbi testületi üléseken is mindig felvetődött itt a gazdálkodással kapcsolatban egy-
két probléma. Azt megelőzően még a vezetőt is lecseréltük. Tehát én nem hiszem, hogy 
minden a legnagyobb rendben lenne, van sajnos mit tenni, magában a szervezet 
működésében is és nyilvánvalóan, hogyha jogszabályi lehetőségek vannak arra, hogy itt 
valamiféle pénzhez jussunk, akkor ezt nem szabad elutasítani. Nyilván azt is 
hozzátenném, hogy valószínűleg nem mi vagyunk okosak és a másik 80 település a buta, 
akkor amikor ez az egész ország, akkor amikor mi konzerválunk egy olyan megoldást, 
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amit már mindenki elutasít magától. Ezekben a felmérésekben, egyébként már 
mondtam, hogy nagyon lehangolóak a dolgok, tehát ilyen szinten kell gondolkozni 
benne, hogy 30 millió Ft-ba kerül a szennyvíztelep és 7 millió Ft folyik be a 
szennyvízből. Tehát borzasztó, hogy milyen állapotok vannak itt, ha megnézzük a 
mérleget, ti is ezt fogjátok látni. Én azt javaslom, hogy nézzétek meg ti is ezt a mérleget 
feltétlenül, ha nagyon szeretnétek nézzetek bele. Én is nagyon fontosnak és nagyon 
helyesnek tartom ezt a dolgot és akkor nyilván testületi ülésen kívül, mert én úgy 
gondolom, hogy az átalakításnál már lehetnek itt olyan szócsaták, amelyet nem biztos, 
hogy kommunikálni kell a lakosság felé, elegendő lesz majd csak akkor, amikor 
egyértelmű döntések fognak születni és mindenki elkötelezi magát vagy emellett, vagy 
egy második mellett. De kihangsúlyozom, hogy sajnos tudomásul kell venni, hogy a 
jelenlegi feltételek, a jelenlegi struktúra mellett ez a Tiszakomisz sajnos tovább nem 
tartható fent, mert a város nem tudja finanszírozni. Tehát az, hogy mindent 
finanszírozunk, finanszíroznunk kell az oktatást, majdnem 100 millióval, finanszírozzuk 
a bölcsődét, finanszírozzuk a temetőt, finanszírozzuk az ivóvizet, finanszírozzuk a 
Tiszakomiszt, finanszírozzuk a fürdőt, nem megy, mert nincs miből. Egyszerűen nincs 
miből.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Finanszírozzuk a szemétszállítást.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Finanszírozzuk a szemétszállítást, nincs miből. Itt bármit, ha megnézek vagy 

belenyúlok, csak azt látom, hogy negatív mérleggel jövünk ki belőle. Hát ezen, ha nem 
változtatunk, egyszerűen képtelenség lesz ezt a dolgot megoldani. Nem tudjuk tovább. 
Legalább a null szaldóhoz valahogy közelíteni kell és akkor is még csak az adósság 
állományunkat konzerváltuk, semmi mást nem tettünk, csak nem vagyunk ráutalva több 
hitelre. De valamit tenni kell higgyétek el, és én azt mondom, hogy mindenki odahaza 
ezt alaposan gondolja át. Én azt javaslom, hogy engedjük meg azt, kapjon zöld utat, 
hogy igen ez a Kft ez szükséges, és akkor az, hogy kik lesznek majd a felügyelő 
bizottság tagjai, erről sem beszéltünk még, ez egy későbbi dolog, mi nem is gondoltuk 
például, úgy éreztük, hogy ti tesztek majd javaslatot ezekre az emberekre és esetleg jó 
nevű helyi vállalkozók lehetnének itt a felügyelő bizottságban, lehetne benne esetleg 
egy képviselő. Tehát szó sincs itt arról, hogy nem lehetne ezt a társaságot ellenőrizni, 
felügyelő bizottság állna fölötte, akit az önkormányzat felkérésére és megbízásával 
tevékenykednének. Meg nyilván beszámoló, költségvetési rendelet van, költségvetési 
tervet állít elő ez a Kft, én nem látom azokat a problémákat. Most látok problémákat, ha 
ez a Kft megalakul, akkor is lesznek persze lesznek gondjaink, de szerintem kevesebb 
gondok lesznek, mint most. Azt most nem hiszem, hogy az a megoldás, én is 
próbálkoztam ezzel, hogy odamegyünk és hát itt három ember felesleges rúgjuk ki, 
minek ez ide, hatékonyabb munkavégzés, stb. Nem higgyétek el ez nem nagyon 
működött ezen a településen, vagy legalább is nem akart működni. Én úgy érzem, hogy 
a Kft-n belül kell ezt megoldani, felügyelő bizottsággal, ahol talán még komolyabb 
számonkérések lesznek, mint most.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Az élet eddig is bebizonyította, nem tudok csak visszacsatlakozni az előző négy évhez, 

nagyon-nagyon sajnálom, nem az én feladatom lett volna, hogy felfedezzem, hogy úgy 
visszük fel a gyógyvizet a fürdőbe, hogy nincs vízóra felszerelve. A váltás, hogy ugye 
megfelelő jelentések nem működtek hatékonyan, és határidőkre, ami miatt a 
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változásokat is meg kellett csinálni. Egy elbocsátást is kellett csinálnunk, illetve nem is 
egyet, már kettőt azóta. Nagyon nehéz, nagyon nehéz, de egyszerűen nem értem, 
teljesen felesleges így akkor dolgozni, hogyha a képviselők, én most csak azt akartam, 
hogy egyszer végre tegyük már ezt tisztába, csináljuk meg, dolgozzuk ki és működjön 
önállóan egy városgazdálkodás. Sajnálom.  

 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Polgármester Úr én azt tudom elmondani, hogy már Miklós itt előttem elmondta azokat 

a dolgokat, amivel egyet tudok érteni, tehát nem ezzel a határozati javaslattal a végén 
nem, de elvileg, hogy ezt csináljuk meg, én is egyet értek. Mert én hiszek abban és most 
nem akarok nagyképű lenni, hát én is ez idáig tanultam és még tanulni is fogok, és ha 
valaki nekem bebizonyítja ezt hitelt érdemlően, hogy így kell csinálni, de benne vagyok 
bele látok, nem csak így belepottyanok ide, akkor persze, hát azért a józan észnek 
minden emberben munkálkodni kell. Természetesen ezt nem vihetjük így tovább, 
egyetértek vele, csináljuk meg, de ebben benne kell lennünk és mindenkinek bele kell 
látni, mert én csak akkor tudok tisztaszívvel szavazni erre, és még ahogy Miklós 
elmondta és biztos, hogy így lesz, hogy még akkor sem biztos, hogy megtudjuk csinálni 
úgy, hogy minden stimmelni fog, még közben még akkor is igazítani kell. De hát ebbe 
bele kell látni, ezt magunkévá kell tenni, minden képviselőnek érezni kell, hogy amit 
csináltunk, az nagy százalékában jó. A másik az utolsó mondataidra reagálva. Eddig is 
emberek végezték, mondod, hogy nem jól végezték. Hát ezután is emberek fogják 
végezni, ez mindig benne van, akkor ebből kiindulva hagy legyen már jogos a 
kételyünk. Mondod, hogy a fürdő nem úgy működött, meg egyebek, mert az emberek 
nem jól végezték el. Ezt is emberek fogják végezni, akkor úgy érzem, hogy valahol 
jogos a kétely, hogy úgy csináljuk már meg, hogy jó legyen. Tehát ezeket az okokat 
próbáljuk kizárni. Azért szeretnénk alaposan ezt áttanulmányozni, illetve benne lenni a 
folyamatba és akkor biztos, én most merem azt mondani szinte 100% biztonságban, 
hogy ez így jó lesz, működni fog, csak akkor be kell a képviselőket megfelelően vonni, 
ettől nagyobb mértékben. Tehát információ hiányban szenvedünk, kevés az 
információnk és nem az az információ szerzésnek szerintem és elnézést kérek, ha ez 
nem így működik, hogy bejöhetünk, és próbáljunk kihámozni információt. Hanem egy 
komoly döntés meghozatala előtt bevonjuk a képviselőket. Én azért merem ezt mondani, 
mert én felajánlottam, ezt a lehetőséget nem kaptam meg, akkor most kérem, hogy akkor 
ha bevonnak, én biztos, hogy mellette fogok állni, hogyha ezt jónak látom és én hiszem, 
hogy jó lesz.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Én akkor hagy reagáljak erre megint. Elnézést olyan dolgok hangzanak itt el, amit 

egyszerűen nem tudok és nem is tudok velük azonosulni. Akkor megint elnézést kell 
kérnem a képviselőktől, a lakosoktól, hogy én mertem olyan szakembert keresni, aki 
már több ilyet kidolgozott és neki kértem meg a segítségét, hogy csinálja, visszavonom, 
itt ünnepélyes keretek között és felkérem Losonczi Jánost, ha ennyire nagy tudású oldja 
meg, készítse el és hozza ő be ide a testületi ülésre vagy testületi ülésen kívül üljünk 
össze, hívjon össze bennünket és csinálja végig az egészet a képviselő-testület, ha 
akarja. Nekem ez a javaslatom erre.  

 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Hagy reagáljak már rá. Polgármester Úr, 
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Jónás Sándor polgármester: 
 Olyat kértem, aki ilyet már csinált. 
 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Én nem azt mondtam, hogy ne csináljuk, elnézést kérek és hogy én jobban tudom. De ha 

nem vagyok bevonva, ha csak elébem tesznek egy anyagot, hogy itt van kész, szavazd 
meg, akkor 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Azért hoztuk, hogy induljunk el, hogy mondjátok azt, hogy akarjuk-e csinálni, és 

összeüljünk, 
 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Ha beleolvasol a határozati javaslatba ez attól több Polgármester Úr és ha te így 

vagdalódzol vissza, akkor én is kénytelen vagyok  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Vagdalózzál nyugodtan. 
 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Én nem vagdalózni, elnézést kérek, csak akkor azt mondani, hogy én ezt nem így 

értettem és nem is így mondtam, hogy én akarom megcsinálni. De igen is én szeretnék 
részt venni benne, mert másképp nem tudok dönteni. Tehát minden egyes részletébe, ha 
be vagyok avatva, akkor gond nélkül tudok dönteni, de így nem.  

 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 

Én támogatom ennek a Kft-nek a létrehozását, viszont a határozati javaslatba beépítenék 
egy kitételt, úgy mond, úgy kezdődik, hogy „Tiszacsege Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy létrehozza a vagyongazdálkodási Kft-t és megbízza a 
polgármestert, hogy pályáztatás útján válassza ki a kft ügyvezetőjét…” én beszúrnám 
azt, hogy a Pénzügyi Bizottság véleményezése alapján. 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Lehet és akkor, azt ha lehetne kérni, hogy az Alpolgármester felügyelje, ne a 

polgármester, mert én ehhez nem értek és akkor megkérném azt, hogy az alpolgármester 
úr felügyelje.  

 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Mit felügyeljen? 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Hát amit kért Tóth Imre.  
 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Én nem azt kértem, 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Mert azt mondtad, hogy a polgármester Jónás Sándor, hogy mondtad mondjad még 

egyszer légy szíves, hogy hogy módosítsuk? Megbízza 
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Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
Egy gondolatot szúrtam be ide, hogy „Kft-t és megbízza a polgármestert, hogy 
pályáztatás útján válassza ki a kft ügyvezetőjét…” ide szúrjuk be azt, hogy a Pénzügyi 
Bizottság véleményezése alapján válassza ki a Kft. ügyvezetőjét. 

 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Úgy, hogy a polgármestert bízta meg, hogy a válassza ki, csak a Pénzügyi Bizottság 

véleménye alapján.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Én azt szeretném kérni a Tisztelt Képviselőktől, hogy járuljanak hozzá, hogy az 

alpolgármesternek átadjam ezt a lehetőséget és az Alpolgármester csinálja. Jó? Akkor is 
a testület fog, csak az alpolgármester. Más van még a képviselőknek? 

 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 Én még fenntartom azt az álláspontomat, hogy akkor hozzunk létre egy bizottságot, aki 

ezekben a dolgokban segítenek a kidolgozásban. 
  
Jónás Sándor polgármester: 
 Majd akkor, ha megvan.  
 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 Hát most biztos mindenki támogatja, hogy hozzunk létre egy gazdasági társaságot. 

Mondta valaki, hogy nem? Szerintem nem mondott ilyet senki, hogy nem, csak azt kell 
kidolgozni, hogy önálló bankszámlát fogunk vezetni stb., tehát vannak ott azért kitétek, 
amivel aggályai vannak a képviselő társaimnak úgy érzem, hogy ki írhat alá, 
beszámolási kötelezettségek stb, ezeket mindet bele kellene venni én úgy érzem. De 
amellett én támogatom.  

 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Annyit hagy fűzzek már hozzá, hogy egy Kft ügyvezetőjét az alpolgármester nem 

bízhatja meg, választhatja ki, tehát ezt a Polgármester Úr indokolt, ha a testület nem, 
akkor a polgármester.   

 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 Ha én jól értettem a Képviselő Társamnak a javaslatát, akkor a Pénzügyi Bizottság is 

adjon véleményt a kiválasztásnál, ezt értettem. 
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Véleményt igen.  
 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Nem az, hogy a polgármestertől vegye el a döntés jogát.  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Ezt én értettem, csak utána elhangzott, hogy az alpolgármester  
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Nagy Miklós alpolgármester: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Feltételezem itt egész egyszerűen arról van szó, hogy ez meg 

van pályáztatva, erre a pályázatra vannak jelentkezők, akik hozzák a kis ajánlólevelüket, 
a kis önéletrajzukat, és próbálnák, 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Most még nincs. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 De jelzem, hogy hogy szokott ez lenni és próbálnák magukat eladni, 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Csak tedd már hozzá, mert félreértés lesz belőle, 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 De nincsen meghirdetve, de ez így szokott lenni,  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Így, így 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Mondom, hogy hogy szokott ez a folyamat lejátszódni, mert egy cég is így szokott 

lenni, egy minőségbiztosítási vezető, egy művezetőt, vagy sok esetben ma már 
Magyarországon egy irodában dolgozó lányt így vesznek fel, hogy megpályáztatják az 
állást, gyorsan beszalad 100 kislány, mindegyik szeretné magát eladni, jól becsomagolja 
magát, hozza magával az önéletrajzát, leírja, hogy ő mit szeretne, hogy tudná. 
Nyilvánvalóan lesz egy pályázat, erre a pályázati felhívásra jelentkezik x számú ember 
és ezeknek a meghallgatásán részt vesz a Pénzügyi Bizottság és a Pénzügyi Bizottság is 
javaslatot tehet arra, hogy ők kit tartanának a legmegfelelőbbnek. Erről van szó ugye?   

 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Igen.  
 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Igen.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Köszönöm szépen. Ennyi lett volna csak a hozzáfűzni valóm.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Aki egyetért és elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 De most mit? 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Most mondta el a határozati javaslatot az Alpolgármester.  
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Nagy Miklós alpolgármester: 
 Az előző határozati javaslatban elmondtam az ügyvezető kiválasztásának módját, ez 

meg lett fogalmazva a határozati javaslatban, ha ez nektek megfelelő nyugodtan 
szavazzátok. 

 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 Először a gazdasági társaságról szavazzunk és támogassuk, és utána szavazzunk az 

előzőről. 
 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 De a határozati javaslatban egyben van.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Egyben van, mert ezt még össze kell állítani egyáltalán, hogy elinduljon-e ebben a 

képviselő-testület erről volt szó, itt a módosítások kerültek bele, amit elmondott a Tóth 
Imre és az Alpolgármester Úr. Akkor foglald te össze Imre.   

 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Margó olvassa fel.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 De már elmondtuk, erről beszéltünk eddig.  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 

„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy létrehozza a 
vagyongazdálkodási Kft-t és megbízza a polgármestert, hogy pályáztatás útján válassza 
ki a kft ügyvezetőjét a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményezése, meghallgatása 
alapján” 

 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 Kimaradt belőle, hogy előtte kidolgozzuk a tervezetet. 
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Utána le van írva az ütemterv, utána folyamatos, hogy az alábbi ütemterv szerint 

eljárjon. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Bálint mond el te is.  
 
Hajdu Bálint főtanácsadó: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Ez arról szól, hogy tényleg csak arról dönteni, amiben 

mindenki megegyezett úgy látom a testület, hogy igen kell létrehozni egy ilyet, de van 
egy ütemterv, ami alapján menni kell és az a munka, az az ütemtervnek az elvégzése. 
Az első, hogy egyáltalán dönt a Képviselő-testület arról, hogy igen szükség van erre, 
utána pedig a következő egy vezetőnek a kiválasztása, és a következő, amik ott fel 
vannak sorolgatva, a nagy munka az lesz, hogy ott nem egy testületi döntés lesz, hanem 
én úgy gondolom, hogy egy gondolatnál vagy 5 testületi döntés lesz, mert nagyon sok 
testületi döntés kell ennek az egésznek a kialakításához, ez csak tényleg az, hogy 
elinduljunk egy úton, ez az első.  
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Jónás Sándor polgármester: 
 Itt első perctől erről van szó. Akkor mit kértek még hogy legyen.  
 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Tehát alátámasztandó Bálintnak a mondandóját, egyet értek vele, de azt az előzetes 

felmérést akkor sem láttuk, senki nem mutatta meg. Tehát az első lépcső már hiányzik, 
de Alpolgármester Úrnak én hiszek, mert ő engem eddig még sose tájékoztatott félre, de 
én akkor sem láttam, és a képviselő társaim sem látták ezt az előzetes felmérést, aminek 
alapján ez szükséges. Mi érezzük, hogy kell. De akkor itt kellett volna kezdeni, itt ez a 
felmérés, nézzétek meg képviselő társak, ennyi, itt ez a probléma és ha ezt megalkotjuk, 
akkor ennyi problémától mentesülünk. Ezt szóban ugyan megkaptuk, de hát írásban nem 
láttuk. Köszönöm szépen és most már tényleg nem fogok hozzászólni, megígérem most 
már.  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Nyugodtan szóljál hozzá. 
 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 Nyugodtan. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Tessék? 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Nekem nincs fenntartásom, tőlem nyugodtan szavazhatunk.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Akkor szavazásra bocsátom, aki elfogadja, ilyen módosításokkal a határozati javaslatot, 

kézfelnyújtással jelezze. 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – kizárólagos önkormányzati 
tulajdonú város- és vagyongazdálkodási vállalkozás létrehozását – 6 fő igen, 1 fő nem 
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
 

2/2011.(I. 13.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy létrehozza a 
vagyongazdálkodási Kft-t és megbízza a polgármestert, hogy pályáztatás útján a - 
Pénzügyi-, Ügyrendi-, Területfejlesztési-, Sport-, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi 
Bizottság előzetes véleményezése alapján - válassza ki a kft ügyvezetőjét, valamint az 
alábbi ütemterv szerint eljárjon: 
 
 vagyongazdálkodási társaság alapító okiratának elfogadtatása,  

 vagyongazdálkodási társaság ügyvezetőjének, felügyelő bizottságának, 
könyvvizsgálójának elfogadtatása (ügyvéd kiválasztás, könyvvizsgáló 
kiválasztása). Induló gazdasági társaság esetén nem kötelező, de javasolt a 
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kiválasztás. Érdemes olyan könyvvizsgáló kiválasztása aki rendelkezik 
költségvetési és vállalkozási  irányú ellenőrzési gyakorlattal 

 közgyűlési határozat az önkormányzati vagyon apportálásáról vagy üzemeltetésre 
való átadásáról, 

 vagyongazdálkodási társaságnak ki kell alakítani működési struktúráját, jogilag át 
kell vennie a jelenlegi önkormányzati dolgozókat, 

 a vagyongazdálkodási társaság vezetőjének meg kell alkotnia hosszú távú 
vagyongazdálkodási stratégiát, 

 ki kell alakítani a vagyongazdálkodási társaság hosszú távú finanszírozási tervét 

 SzMSz, számviteli politika, különböző szabályzatok elkészítése. 
 
Határidő: 2011. február 1. 
Végrehajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester 
 
 
 

3./  Napirendi pont 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzat intézményeinek ingatlanaiban meghatározott 
takarítási feladatokat végzése című pályázat ajánlattételi felhívásának elfogadása 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Lejárt az 1 éves szerződés. Fülöp Zoltánt megkérném, hogy ismertesse már a 

képviselőkkel az anyagot. 
 
Fülöp Zoltán igazgatási előadó: 
 Köszöntöm én is a Testület Tagjait, a Polgármester Urat. 2008-ban írt ki először az 

önkormányzat pályázatot az önkormányzat intézményeiben a takarítási feladatok 
elvégzésére. A kiírás után a nyertes ajánlattevővel vállalkozói szerződés lett kötve 
határozott időre, mely vállalkozói szerződés le fog járni ez év február 28-án. Azért kell 
újra kiírni az önkormányzat intézményeiben a takarítási feladatokat, mert nem lesz, aki 
ellássa a feladatot a szerződés lejárta után. Konkrétan milyen intézményekről is van szó, 
a Polgármesteri Hivatal épülete, az orvosi rendelőnek az épülete, az orvosi ügyeletnek 
az épülete, a Könyvtár, a Művelődési Ház, illetve az iskolának az épületeiben végzett 
meghatározott takarítói feladatokra kellene kiírni a pályázatot. A pályázati anyagban 
benne vannak, hogy milyen az egyes ingatlanoknak az alapterülete négyzetméterben. 
Mert az ajánlatkérést négyzetméterben adják meg az árat, úgy kérjük, illetve van egy 
szerződés módosítás is mellékelve, amely szintén egy éves határidőre szól és arra 
kérném a testületet, hogy döntsön abban, hogy ebben a formában tudja támogatni ezt a 
felhívást, hogy kiírásra kerüljön.   
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Jónás Sándor polgármester: 
 A határozati javaslat is ott van mindenki előtt. Ezzel kapcsolatban kérdezem, hogy van-

e valakinek észrevétele? 
  
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Nekem annyi van, hogy vannak hiányosságok a takarításban a kollégák jelzik, én is 

tapasztaltam, ezt én jelzem a vállalkozó felé, úgyhogy egy kicsit javítani kellene a 
színvonalon. Az ÁNTSZ a múlt héten volt kint és egy nappali takarítót előírt, de úgy 
látom, hogy a pályázati kiírásban szerepel, úgyhogy elfogadom.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Köszönöm. Más?  
 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Persze, tehát így ezek voltak a gondok, amiket én is visszahallottam, hogy a nappali 

időszakban is igényelnék, illetve kell is az oktatási intézményekbe. Egy kérdésem lenne 
még, hogy az óvoda miért kivétel? Csak érdekesség nekem, ahogy böngésztem itt a 
házszámokat, vagy a helyeket, nekem csak előjött, én csak ezt megkérdezem, hogy ez 
miért nincs benne?  

 
Fülöp Zoltán igazgatási előadó: 
 Az óvodában a dajkanők munkaköri leírásában benne van a takarítás, tehát ők látják el 

ezt a feladatot.  
 
Simon Albert PÜTSKIB. elnök: 
 Nekem annyi lenne a kérdésem, hogy ez a takarítási vállalkozás ez mennyibe kerül az 

önkormányzatnak? Illetve a másik felvetésem, még attól független, mielőtt még azt a 
vádat, vagy véleményt kapnám, hogy vissza akarok lépni, vagy konzerválni akarok 
bármilyen helyzetet. Adva van ez a közmunka program, nem lenne érdemes esetleg 
valamilyen formában megvizsgálni azt, például az iskola esetében, hogy ott 3 fő végzi a 
takarítást és bizony nem megfelelő szinten ezt minden kollégánk visszajelzi és mi is 
tapasztaljuk, mert hát fizikailag képtelenség három embernek azt az óriási intézményt 
takarítania. Hogy esetleg nem lehetne egy olyan gondolatot körbejárni, hogy 
összekapcsolni valahogy ezt a közmunka programmal, hiszen történtek takarítónői 
elbocsátások, akik jól ismerik az ottani feladatot, meg rutinszerűen a munkát, és akkor 
talán az önkormányzat is ebből anyagilag jobban jönne ki, lehet, hogy megérne egy 
ilyen körbejárást. Most nem azért, hogy ne adjuk vállalkozásba, de ha van egy ilyen 
lehetőségünk, hogy esetleg ezzel megtakarítást érnénk el, akkor nem biztos, hogy ezt 
feltétlenül vállalkozásban kellene üzemeltetni tovább. Majd később visszatérhetünk.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Már anyagiakban ki lett mutatva, hogy ami vállalkozásban van sokkal hatékonyabb és 

olcsóbb. A második kérdésed az, hogy közcélú munkás, olyan mint a kutya vacsorája, 
ma van, holnap nincs. Utána mit csinálunk?  

 
Simon Albert PÜTSKIB. elnök: 
 Folytatjuk ezt. 
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Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Igen, most megváltozott az egész rendszer. Nem tudunk hosszabb távra közcélúakat, 

nem úgy, mint eddig esetleg, mert eddig lehetett volna úgy, hogy egy évig is akár ugyan 
ez a közcélú. De sajnos nem tudunk, hanem ilyen rövidtávú foglalkoztatások vannak, 
maximum négy hónap stb. Itt állandóan változna a személyzet. Ez eddig kifogás volt, 
mondjuk, hogy bizalmi munkakör, én ezért vetem ezt fel, ezért kell megfontolni. 

 
Simon Albert PÜTSKIB. elnök: 
 Ötletként vetettem most fel, meggondolandó dologként.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Ha jól emlékszem annak idején 7 millió Ft volt a 

megtakarítás évente, azzal, hogy kiadtuk a takarítás, nem 2, hanem 7 millió. Nyilván azt 
tudni kell, hogy véleményem szerint ott akkor közalkalmazottakat foglalkoztattunk, 
akiknek a bére nem biztos, hogy arányban állt a takarítónői állással, bizonyos fokú 
túlfoglalkoztatás volt ebben a körben, ezért döntött úgy a képviselő-testület, nyilván 
akkor számadatokkal be is lett ez bizonyítva, hogy ez így sokkal olcsóbb lesz. 
Közmunkaprogramban tudjuk nagyon jól, voltak problémák, ott sem végeztek el 
feladatokat lelkiismeretesen a közmunkában foglalkoztatott személyek, elég nehéz lett 
volna kiválasztani olyan embereket a közmunkaprogram keretében, akik megbízhatóan 
elvégezték volna ezt a feladatot én úgy érzem, a másik pedig az intézményvezetők, 
illetve az ott dolgozók tiltakoztak, hogy ott folyamatos személycsere legyen, illetve a 
közmunkaprogramba miért olyan személyek kerüljenek be a takarítónői bázisba, akikkel 
kapcsolatban nekik fenntartásaik vannak. Tehát ezek az emberek irodákba mennek be, 
dokumentumokat láthatnak meg, ismerhetnek meg, ott vannak gyerekek között nap, 
mint nap. Mind a vagyontárgyak, mind pedig nyilván az információk biztonsága 
szempontjából az intézményvezetők kérték, hogy itt olyan személyek legyenek 
megbízva takarítással, akikkel kapcsolatban a bizalom, az szinte 100%-os. Ezért nem 
tudtuk ezt a közmunkaprogram keretein belül. Tehát ez az intézményvezetőknek volt a 
kifejezett kérése. Megmondom őszintén, én sem nagyon láttam volna olyan közcélút, 
akit szívesen láttam volna ott a takarítók között. Lehet, hogy a volt takarítónők közül 
lehetett volna valakit felvenni közcélúnak, de én úgy tudom, hogy azoknak egy jelentős 
része annak idején prémium nyugdíj évekre ment el, nem is lehetett volna visszahívni, 
volt aki elhelyezkedett máshová. Nem tudom, hogy a 9 főből 2-3-at talán, ha 
visszatudtuk volna venni, ha egyáltalán vállalja ezt a feladatot, ellátta volna-e mint 
közcélú foglalkoztatás keretében, hogy továbbra is, mint takarítónő elvégzi ezeket a 
feladatokat. Ez tűnt a legkézenfekvőbbnek, nyilván ezen lehet változtatni, gondolkozhat 
ezen az önkormányzat. De most, amikor már 3-4 hónapra, félévre, 3 órára, 2 órára lehet 
felvenni embereket 6 órára, 8 órára nem is szabad, mert akkor 30%-át kell finanszírozni 
az önkormányzatnak. A lapát ilyen támasztás megszűntetése úgy működött, hogy eddig 
5%-ot kellett fizetni és bizony volt itt túlfoglalkoztatás valljuk meg őszintén rendesen a 
közfoglalkoztatásban. Próbált az önkormányzat nyilván minél több lehetőséget adni a 
lakosoknak, most már 30%-ot kell fizetni, hát nagyon megfogjuk gondolni, hogy kit 
veszünk fel, meg hány embert veszünk fel, mert bizony ezek már súlyos forintok, tehát 
azért a 30% önrészért nem nagyon szeretné senki, ha árokparton pihengető emberkéket 
látna a településen. Ezt tudom magyarázatként adni. Mindemellett a magyarázat ellenére 
a testület, ha másképp látja, ezt nyilván át lehet gondolni.  
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Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Én csak kapcsolódnék a Berti gondolatához, hogy nálunk most akik voltak közcélúak az 

utóbbi két évben, maximálisan meg voltam elégedve a munkájukkal, tehát tisztességgel, 
becsülettel elvégezték a rájuk bízott feladatokat. Tehát, ha megfelelő kiválasztás történik 
a személyi állományban, az nem feltétlenül zárja ki azt, hogy most már közcélúakat nem 
lehet ott alkalmazni.  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Megértem Képviselő Úr, de ti kértétek, hogy ne közcélú legyen, ezt is megértem.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Hát persze. 
 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 De most azért megváltozhatott a véleményünk. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Csak később megváltozott a véleményetek, rendben van. 
 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Tehát két év alatt alakulhatott, és olyan pozitív tapasztalataim voltak a közcélúakkal, 

hogy én nyugodtan rájuk bízhatom a feladatokat.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 A Képviselő-testületnek jogában áll eldönteni, hogy nem kívánja ezt sem kiadni, 

közcélúval akarja megoldani, de azért vállalja fel ezt most mondom a Képviselő-testület 
annak a részét is, hogyha a Kormány egy hónap múlva úgy dönt, hogy valamilyen oknál 
fogva megvonja, vagy teljesen más csinálja, akkor mi lesz, ki fog takarítani, egyik óráról 
a másikra hogy lesznek ezek megszervezve. Tehát itt nem tudom, bebizonyosodott egy 
év alatt, hogy ez mindenféleképpen jó, azokat a finomítások, amelyeket az Igazgató Úr 
mondott, természetesen be lesz iktatva, meg el lesz nyilván kérve, meg lesz kérve, de én 
nem látom annak okát, hogy most visszamenjünk a közcélúakhoz, amikor megint egy 
bizonytalanságban fog lebegni mindenki. Nem beszélve arról, most szerencsés volt, 
mert lehetett választani, kérdés, hogy lehet-e majd választani, milyen kiírások lesznek, 
ha lesz is közcélú és ugyan azt az embert vagy hasonló embert tudunk-e biztosítani az 
intézményekhez, akkor megint ott van a gond, megint ott van a gond.  

 
Dr. Gadóczi István SZEMOIB. tag: 
 Polgármester Úr, én most azért kértem szót, mert én most a két fülemmel nem ugyan azt 

hallom. Hallom azokat a minőségi kifogásokat és kéréseket, hogy legyen benne egy 
minőségbiztosítás is ebben az anyagban. Polgármester Úr hangoztatja, hogy jó, 
hatékony, gazdaságos, jó, hatékony, gazdaságos, ezt Polgármester Úrnak is elfogadom, 
meg a másik oldalnak is elfogadom. Hogyha a minőségbiztosítás a probléma, akkor 
próbáljunk meg beletenni egy olyan minőségbiztosítási rendszert ebbe a takarításba, ami 
minden félnek megegyezik. Vagy hogyha ezzel a Kft kiírással tudunk szembe állítani 
egy olyan lehetőséget például, hogy egy alkalmazott a közcélúakat felügyeli, és 
közcélúakat akár váltva, de a felelősséget egy emberre, egy vezetőre rátagsálva 
biztosítanánk, akkor akár azt is meg kellene fontolnunk, meg akár azt is meg kellene 
fontolnunk, hogy a vállalkozás viszi, de beleépítjük azokat a pontokat, ami a 
minőségbiztosítást fogja számunkra biztosítani. Mert Polgármester Úr megvédi ezt a 
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társaságot, és én azt mondom, hogy nem is kell feltétlenül ütni őket, de azokat meg kell 
hallani a vállalkozónak is és a takarító személyzetnek is azokat a hangokat, amelyek, 
legyen a zsebünkben egy cetli, hogy lehet, hogy igazuk van.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ezt kikérem magamnak, hogy én megvédek bárkit is, én senkit meg nem védek.  
 
Dr. Gadóczi István SZEMOIB. tag: 
 Most itt. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Én most azt mondtam, hogy azzal, amit a Tóth Imre igazgató Úr elmondott, hogy a 

színvonalat, vagy figyeljünk oda és minősítsük, azt mondtam, hogy igen ezt jónak 
találom. Akkor most miről beszélünk? Most megpróbáltad megismételni és engem 
lejáratni ezzel, hogy én megvédem, én nem védek meg senkit, én a feladatomat látom el, 
én azt sem bánom, ha holnaptól nem adjátok ki vállalkozásba. Szervezd meg Doktor Úr, 
átadom neked és akkor szervezd meg, tegyél javaslatot, hogy hogy fogjuk megoldani 
holnaptól a takarítást, akkor felkérlek erre.  

 
Dr. Gadóczi István SZEMOIB. tag: 
 Tehát én nem lejáratni akartalak, az itt ülők hallották, amit mondtam.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 De bármit beterjesztünk nem jó.  
 
Dr. Gadóczi István SZEMOIB. tag: 
 Ezt nem fogadom el, hogy én a lejáratásodra mondtam ezt. Ez egy vélemény volt, amit 

kértelek, hogy hallgassatok meg képviselő társaimmal együtt és gondolkozzunk együtt. 
Ez nem a lejáratásodra ment, nyugodjál meg. Tehát ezt most kijelentem, hogy ez egy 
szándék volt arra, hogy jobbítsunk, hogy javítsunk, hogy halljuk meg azokat a hangokat, 
igen is, akinek nyitva van a füle meghallja.  

 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Egy gondolat jutott nekem most az eszembe. Mivel már odáig eljutottunk, hogy ezt a 

Kft-t, ami az önkormányzatnak szinte a teljes gazdasági részében részt fog venni, 
például akkor miért nem lehetne a takarítást ennek a Kft-nek a keretében? Most jó, most 
ez az év már valószínű, hogy elmegy, de akkor gondolkodjunk abban, hogy a következő 
években esetleg a Kft-nek a berkein belül, akkor, ha már egy ilyen nagy átfogó 
munkával bíró Kft-t létrehozunk, hogy annak a keretében, csak most szeretném jelezni, 
hogy akkor abban is gondolkozhatunk. Egy alternatívaként mondom, hogy a Kft fogja 
végezni majd a jövő évtől kezdődően, mert hát ugye az még távolabb van, a takarítást.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Most ez van napirendi ponton, tehát ne menjünk már jövő évre, még az ideit sem tudjuk 

megoldani. Látszik ez is, hogy egy napirendi ponton mennyit kínlódunk és nem jutunk 
sokkal előrébb. Most maradjunk ennél, döntsön a Képviselő-testület, szigorúan ezzel 
kapcsolatban mondja el a véleményét, mondja el, hogy mivel nem ért egyet, ha nem 
akarja, akkor ne csináljuk, tehát mondják el. Ha pedig igen, akkor mondják, hogy 
szavaztassam meg, akkor megszavaztatom, hogy Fülöp Zolit megbízzuk, hogy kiírja a 
pályázatot vagy egyáltalán mit. Tessék, várom. Nincs? Akkor kérdezem a Képviselő-
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testületet, hogy Fülöp Zoli kiírhatja-e ezt a pályázatot és takarításra, erre az évre 
vonatkozóan, aki elfogadja és egyetért kérem hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Város 
Önkormányzat intézményeinek ingatlanaiban meghatározott takarítási feladatokat 
végzése című pályázat ajánlattételi felhívását - 2 fő igen, 4 fő nem szavazattal, 1 fő 
nem szavazott, nem fogadta el.   

 
 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Akkor innentől kezdve a képviselőknek, akik nem-mel szavaztak elsősorban azoknak 

kell most kitalálni, hogy holnaptól ki fog takarítani, hogy fogja ezt megoldani ezt a 
feladatot, illetve márciustól, mert márciusig tart ez, addig pedig ezt ki kell dolgozni.  

 
 
 
4.  Napirendi pont 
 
 
 Különfélék 
 
 

a.) Egyebek 
 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Hát nem tudom, megmondom őszintén nem sok kedvem van már ennek az 

ismertetésére. Ez után is jártam, de egyáltalán a lakosokkal nem tehetem meg. Kerestem 
továbbra is a lehetőséget azzal kapcsolatban, hogy nagy igény jelentkezett az idősek, 
szép korúak bentlakásos öregek otthonára. Folyamatosan dolgozom ezért is, vagy 
csináltam eddig, most az újságban is megfogom jelentetni. És kihasználva a rendkívüli 
testületi ülést, engedjétek meg, hogy itt is felhívással éljek és mindazokat az 
állampolgárokat, akik úgy gondolják, hogy igényt tartanának a bentlakásos öregek 
otthonában való felvételre, vagy elhelyezésre, kérem azt, hogy 2011. február 15-ig itt a 
Hivatal titkárságán Kádár Krisztinánál írásbeli jelentkezésüket adják le. Telefonszám: 
588-405, érdeklődni bárki megteheti, írásban kérjük ennek a beadását. Ennyi lett volna, 
illetve a mai testületi ülés nyilvános részének akkor a végéhez értünk, ha nincs egyéb és 
más, zárt üléssel folytatnánk. Van valakinek még ezzel kapcsolatban, a jelenlegi 
nyilvános testületi üléssel kapcsolatban?  

 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Nekem az egyebekben lakossági érdeklődés volt, hogy az útépítés mikor kezdődik meg 

a Rákóczi-Toldi utcán.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Már többször elhangzott újságban le lett írva, hogy március 15-én. Újságban is közölve 

lett.  
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Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 A többit majd zárt ülésen teszem fel.  
 
 

Mivel több napirend pont és hozzászólás nem volt, Jónás Sándor polgármester 
megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a meghívott vendégek megjelenését és 
zárt ülést rendelt el.   

 
 

K. m. f. 
 
 

   Jónás Sándor      Dr. Vámosi Margit 
      polgármester                 aljegyző 

 
 
 

Dr. Gadóczi István 
jkv. hitelesítő 

 
 

 


