JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 23-án
du. 1300 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 határozatképtelen, mivel 3 fő
képviselő van jelen. Tóth Imre távolmaradását jelezte. Bagdi Sándor, Dr. Gadóczi
István, Losonczi János távolmaradását nem jelezte.
Jónás Sándor polgármester:
Lehet, hogy furcsának tűnik most a televízió előtt ülő nézőknek, a hét képviselőből
hárman vagyunk jelen Nagy Miklós alpolgármester Úr és Simon Albert képviselő Úr,
tehát tudva lévő, hogy szavazásra alkalmatlanak vagyunk, nem tudunk döntést hozni.
Furcsa helyzet állt elő, ilyen még nem volt. Jelezni a képviselők közül Tóth Imre jelezte,
hogy a nagykorú gyermeke felvételizni megy az iskolába és őt kíséri el, megpróbál
iparkodni és szeretne visszaérni a testületi ülésre. A többi képviselőt, mivel most nem is
tudom pontosan mennyi az idő, de vártunk 10 percet és úgy gondoltam, hogy egyáltalán,
mivel a vendégeket is, van aki Abádszalókról, van aki Debrecenből jött, ne váratassuk
már meg, nem tehetünk ilyet. Próbáltam telefonon elérni a képviselőket, a képviselők
telefonja ki van kapcsolva, egyedül a Gadóczié volt, de szeretném, hogyha a lakosok is
hallanák, újra megpróbálom felhívni a Képviselő Urakat, hogy miért nem vannak,
amikor időben megkapták a kiértesítést, sőt bizottsági üléseket is megtartották.
Jónás Sándor polgármester telefonon megpróbálja elérni a képviselőket.
Jónás Sándor polgármester:
Ez volt a Losonczi János telefonja. Hívom Bagdi Sándort, ez a Bagdi Sándor telefonja,
ez is ki van kapcsolva. A Gadóczi Urat hívom, egy hölgy vette fel az előbb a telefont,
bemutatkoztam, hogy ki vagyok és közöltem, hogy szeretnék a Gadóczi Urral, be is
mondta, hogy a Gadóczi Úr telefonja, miután kértem, hogy beszélni szeretnék vele,
kinyomta a telefont. Tóth Imrét nem is hívtam, mert ő jelezte korábban. Ez kicsörög:
„Igen, tessék Gadóczi Doktor Úr telefonja.” Kezét csókolom, az előbb is beszéltünk,
Jónás Sándor vagyok. „Jó napot kívánok Polgármester Úr, tessék.” Kérném szépen a
Doktor Urat. „A Doktor Úr átirányította a telefonját, ide nekünk a rendelőbe.” Ja, ő
akkor egy külön ülésen van? Külön testületi ülésen? Valószínű, akkor, mert ide nem
érkezett. Jó köszönöm szépen, kezét csókolom. „Viszont hallásra.”
Tehát Tisztelt Csegei lakosok, itt tartunk, ide jutottunk, át kell gondolni az itt élő
embereknek is, hogy melyik képviselőre tették a szavazatot. Ez nagyon fontos dolog egy
település életében, amikor meghatározó dolgokat kellene hoznunk a testületi ülésen és
egy háttérben működő Képviselő-testület megpróbál mindent az önmaga irányításával,
vezetésével csinálni, felháborító. Felháborító az, hogy nem jelennek meg a soros
testületi ülésen, nem jelölik. Ennyibe nézik az itt élő embereket, azokat az embereket,
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akik bizalmat adtak nekik, hogy képviseljék az ő érdeküket, még arra sem képesek, hogy
minden előzetes bejelentés nélkül távol maradtak. Felháborító. Elnézést kérek, hogy egy
kicsit indulatosan beszéltem. Mi felkészültünk, szerettünk volna az itt élő emberek
érdekében dolgozni, minden nap azt tettük, most különösképpen, több szakembert is
meghívtunk, azzal, hogy alátámasszuk azokat az érveket, amelyeket szerettünk volna a
testületi ülésen a képviselőkkel megbeszélni. Ez mind az itt élő emberek érdekét
szolgálta volna. Köszönöm szépen a türelmüket, elnézést kérek az ő nevükben is, hogy
hátat fordítottak Önöknek, hátat fordítottak a településen élő embereknek, ebből
szerintem mindenki vonja le a megfelelő következtetést. Köszönöm szépen, hogy
meghallgattak, további szép napot kívánok mindenkinek. Viszontlátásra,
viszonthallásra.
Nagy Miklós alpolgármester:
Én úgy gondolom, már elnézést, hogy szót kérek, a Farkas Úrnak volt egy
hozzáfűznivalója, hogy milyen súlyos következményei lehetnek annak, hogy most
döntés képtelenek vagyunk és szeretném, hogyha elmondaná a lakosság részére, hogy
azért tisztában legyünk azzal, itt vannak pedagógusok, köztisztviselők, és kíváncsi
vagyok arra, miután nem jelentek meg a képviselők és nem lesz költségvetési rendelete
az önkormányzatnak, hogyan fognak ezek a munkavállalók fizetést kapni.
Jónás Sándor polgármester:
Igaza van az Alpolgármester Úrnak, elhamarkodtam ezt a lépést, de higgyék el most
tényleg engem is felháborít ez. Megkérném a Könyvvizsgáló Urat, hogy mondja el a
véleményét.
Farkas Lajos könyvvizsgáló:
Most az üres képviselő-testületnek.
Jónás Sándor polgármester:
A lakosoknak, hogy a lakosok értsék.
Farkas Lajos könyvvizsgáló:
Hárman itt vagytok. A lakosok pedig hallják akkor. Kaptatok egy levelet a
Kormányhivataltól, amelyben le volt írva, hogy meddig kell beterjeszteni a
költségvetést, ez megtörtént, illetve beterjesztettétek. Benne van, hogy meddig kell
elfogadni, van még idő az elfogadásig, kétségtelen március közepéig még van idő. Na de
ilyen kiélezett helyzetben, mint a város, ezt a költségvetést minél hamarabb el kellene
fogadni. Mert akár hová mennétek hitelkérelemmel, akár milyen cselekvést akartok
végrehajtani ebben az évben, nem vagytok felhatalmazva semmire sem. Nincsen
elfogadott költségvetésetek, az átmeneti költségvetés szabályai alapján nem tudtok
intézkedni érdemben semmiben sem. Ha nem lesz elfogadva március közepéig ez a
költségvetés, ami itt van előtettek, akkor következő hónapban már nem kaptok
normatívát sem. Úgy gondolom, hogy ez a ti helyzetetekben ez több, mint tragikus lehet,
hiszen a pénzügyi problémátok a legnagyobb most is, hónapról hónapra görgetitek
azoknak a megoldásoknak, lehetőségeknek a halmazát, amiből talán van remény, hogy
kikecmeregtek, ha ez így marad, akkor nem fogtok tudni kilábalni a problémákból.
Akkor nem látok más lehetőséget, amit már többször megpendítettem, el kell indítani az
adósságrendezési eljárást a város önkormányzata ellen. Az pedig azzal jár, ne legyen
senkinek illúziója, kirendelik a pénzügyi biztost és az a jogszabályoknak megfelelően és
a saját érdekeinek megfelelően elrendezi a város pénzügyeit hosszú-hosszú évekre.
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Úgyhogy javaslom nektek tolmácsoljátok a többi képviselőnek is, el kell ide jönni,
vitatkozni kell, ami nem tetszik, képletesen mondom, meg kell egymást törni benne.
Ilyen vitákat ültem végig ebben a hónapban 12-őt. Ez lenne itt az utolsó előtti már,
amelyiken vagyok, ilyenen én még nem voltam, 13 éve dolgozok a szakmában, én még
ilyen testületi ülésen nem voltam. Ez olyan, mint egy rostovállás, csak akkor nem kell
képviselőséget vállalni, az a véleményem. Elnézést, egyébként nem kívánok egyik fél
oldalára sem iratkozni, de úgy hiszem, hogy ez a költségvetés nem olyan jellegű feladata
a képviselő-testületnek, amibe most a politikai érdekeknek most ütközni kellene. Ennyit
akartam mondani.
Jónás Sándor polgármester:
Köszönöm szépen, ez annál is érdekesebb mivel, mint korábban is mondtam, tegnap és
tegnap előtt is az egyik és a másik bizottság is megtárgyalta. Tehát borzasztóan szomorú
ez a helyzet, hogy ők még csak ennyire sem méltatnak, hogy jelezzenek, hogy nem
fognak eljönni, és akár még a vendégeket se hívjuk meg. Időközben még Egyekről az
egyeki Polgármester Úr és az Alpolgármester Úr is átjött, ők is kíváncsiak lettek volna
erre a testületi ülésre, hát sajnos itt ilyen állapotok vannak. Köszönöm szépen. Van még
kérdezem esetleg valakinek?
Nagy Miklós alpolgármester:
Nekem lenne. Köszönöm a szót Polgármester Úr, egy kicsit kritikus leszek. Én úgy
érzem, hogy ezek a képviselők lejáratták a településünket, mi erre a napra készültünk,
mi erre a napra úgy készültünk, hogy a település dolgait tovább vigyük és a települést
olyan helyzetbe hozzuk, hogy a további működést, és a település intézményeinek a
működését a település önkormányzatának a pénzügyi fennmaradását biztosítani tudjuk.
Én nagyon sajnálom, hogy itt olyan emberek lettek megszavazva a lakosság részéről,
akik azt kell, hogy mondjam, felelőtlenül viselkednek ebben a kérdésben. Egy testületi
ülésről sem volna szabad indokolatlanul elmaradni, én ennek a távolmaradásnak
gyakorlatilag semmilyen indokát nem tudom elfogadni. Én is elfoglalt ember vagyok,
mégis itt vagyok, mert átérzem annak ellenére, hogy sokan úgy gondolják, hogy én nem
vagyok csegei, ennek a településnek, illetve az itt élő embereknek a sorsát és a jövőjét is
természetesen. Én úgy gondolom, hogy ezek az emberek hosszú évtizedekre
meghatározták ennek a településnek az életét. Mondhatnám azt is, hogy a mai naptól
kezdve ezt a települést tudatosan és szándékosan tönkre tették.
Simon Albert PÜTSKIB. elnök:
Ha már ennyien vagyunk képviselők mindenki jusson szóhoz. Tisztelt Vendégek és
Képviselő Társaim, Polgármester Úr! Nagyon szomorú vagyok, mint a Pénzügyi
Bizottság elnöke, mert a hétfői nap folyamán egészen fél hat, hat óra magasságáig
üléseztünk és az összes napirendi pontot mondhatni zömében átvettük, ebből az egyik
markánsabb volt a költségvetés, amit újra alaposan átbeszéltünk. A Képviselő
társaimmal, a Bizottsággal előzetesen a Pénzügyi Irodavezető Asszonnyal is leültünk ez
előtt egy héttel, egész délutánt eltöltünk táblázatokkal, illetve végigrágtuk. Semmi jelét
nem tapasztaltam annak, hogy ez fog bekövetkezni. Ott a képviselő társaim, bizottsági
tagok aktívan részt vettek, konstruktívan álltak hozzá a dolgokhoz. A jegyzőkönyv
tanúsítása szerint mindenben hoztunk valamilyen véleményt, álláspontot, amiért
eljöttünk, hogy itt képviselünk és megvitatunk. Engem nagyon meglepett ez a helyzet,
mint új képviselőt, én nem voltam még ilyenben, de nagyon, mélységesen eltudom, ezt
ítélni ezt a hozzáállást, mert emberi minimum, hogy szólok már, hogy nem tudok jönni.
Az viszont minősíthetetlen dolog, hogyha valami hátsó szándék munkálkodik e mögött,
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akkor ki kell állni nyíltan úgy gondolom és nem kell ezt a játékot így játszani, hogy
hétfőn még jópofát vágok mindenhez, szerdán pedig ide sem dugom a képem. Elnézést
kérek ezért a stílusért, de ezt másképp nem tudom minősíteni. Én magam is, mint
törzsgyökeres tiszacsegei lakos és itt 30 évet eltöltött pedagógus azt mondom, hogy
szégyen, szégyen a településre nézve, hogy ilyen képviselőket ültettek ezekbe a
székekbe.
Jónás Sándor polgármester:
Köszönöm szépen. Van még esetleg valakinek? Ha nincs, akkor tényleg elnézést kérek
én is a vendégeimtől, nem gondoltuk azt, hogy ez ilyen rövid lesz és tartalmatlan. Mert
ez teljesen tartalmatlan lett. Én bízom abban, hogy a lakosok is ebből levonták a
megfelelő következtetést. Köszönöm szépen, további szép napot kívánok, viszontlátásra,
viszonthallásra.
K. m. f.
Jónás Sándor
polgármester

Dr. Vámosi Margit
aljegyző
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