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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-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 határozatképes, mivel 7 fő 
képviselő jelen van.  
 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére Zsólyominé Gyenes Anikóra, valamint 
a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Simon Albert képviselőre.  

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető, 
jegyzőkönyv-hitelesítő személyét – 7 fő igen szavazattal elfogadta. 

 
Jónás Sándor polgármester: 

A mai ülés kiküldött napirendi pontjaira szeretnék javaslatot tenni azzal a kiegészítéssel, 
hogy zárt ülés is lesz. Az tudva lévő, hogy a 2-es számú fogorvosi rendelő meg volt 
hirdetve és annak a megtárgyalása lesz majd, aki ezzel a kiegészítéssel a napirendi 
pontokat elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a napirendi pontok tárgyalását 
– 7 fő igen szavazattal elfogadta. 

 
 

Napirendi pontok: 
 
 

1./ Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2010.(II. 11.) rendelet módosítása 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 
2./ Tiszacsege Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2010.(XI. 25.) Önkormányzati rendeletének módosítása 
 Ea.: Dr. Vámosi Margit aljegyző 
 
3./ A gyermekjóléti ellátásokról szóló 9/2006.(III. 30.) rendeletének módosítása 
 Ea.: Dr. Vámosi Margit aljegyző  
 
4./ Tiszacsege Város 2011-2014 évre szóló Gazdasági Programjának elfogadása 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
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5./ Egyek-Újszentmargita-Tiszacsege települések Önkormányzata által fenntartott 
központi orvosi ügyeleti szolgálat közös szervezésére kötött Társulási 
Megállapodás felülvizsgálata 

 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 
6./ Egyek-Újszentmargita-Tiszacsege települések Önkormányzata által fenntartott 

központi orvosi ügyeletben résztvevő háziorvosokkal, asszisztensekkel, valamint 
gépkocsivezetőkkel kötendő vállalkozói szerződések felülvizsgálata 

 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 
7./ MEDICIN-68 Humánszolgáltató és Kereskedelmi Kft. által működtetett 

laboratóriumban történő vérvétellel kapcsolatos feladatok ellátására kötendő 
vállalkozói szerződés felülvizsgálata 

 
8./ Jegyzői álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálása 
 Ea.: Simon Albert PÜTSKIB. elnök 
 
9./ Polgármesteri jelentés 

Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 

10./ Különfélék 
 

a.) Dr. Gadóczi István háziorvos kérelmének megvitatása 
Ea.: Tóth Imre SZEMOIB. elnök 

 
 
1. Napirendi pont 
 

 
Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2010.(II. 11.) rendelet módosítása 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 /Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Már azt negyedik alkalommal kívánjuk módosítani, de feltételezem, hogy a bizottság 

ezt áttárgyalta, és én kérném szépen, ha a bizottság ezt megtárgyalta milyen vélemény 
alakult ki a bizottságin.  

 
Simon Albert PÜTSKIB. elnök: 
 Köszönöm a szót. Tisztelt Testület! Bizottsági ülésen tárgyaltuk ezt a napirendi pontot, 

az előterjesztést mindenki megkapta, és annak az első oldalán szövegesen van indokolva 
az, hogy mi indokolja, a költségvetés módosítását. Ezek közül kiemeltük azt, hogy az év 
közben nem minden úgy alakult, ahogy a tervezésben volt, hanem bizonyos összegek 
kisebb mértékben érkeztek meg. Illetve bele kellett kalkulálni az önkormányzati 
választás, a kisebbségi választásnak a költségét. A gyermekétkeztetés vonatkozásában 
történt változás módosítást, illetve a közcélú foglalkoztatásban is ezt tartalmazza az első 
oldal és ezek indokolták. Egyébként Pénzügyi Irodavezető Asszony jelen volt a 
bizottsági ülésünkön, ő ott a táblázatokban részletesen elmondta, hogy hol helyezkednek 
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ezek az összegek el. Illetve a kérdéseinkre ott választ kaptunk, úgyhogy bizottságunk 
javasolja elfogadásra.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Köszönöm szépen, kérdezem a Tisztelt Képviselőket, hogy van-e észrevételük, 

hozzászólásuk. Ha nincs, akkor szavazásra bocsájtom, aki elfogadja a 2010 évi 
költségvetésről szóló 1/2010 számú rendelet módosítását, kérem, hogy kézfelnyújtással 
jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az önkormányzat 
költségvetéséről szóló 1/2010.(II. 11.) rendelet módosítását – 5 fő igen, 2 fő nem 
szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja: 

 
 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELÖ-TESTÜLETÉNEK 

 
33//22001111..  ((IIIIII..3311..))  ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATTII    RREENNDDEELLEETTEE  

 
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRÖL SZÓLÓ  
1/2010.(II. 11.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA 

 
 
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatról szóló módosított 1990. 
évi LXV. törvény 16.§ /1/ bekezdésében  és az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. 
Törvény 65.§ (1) biztosított jogkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. §  
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 
szóló 1/2010.(II. 11.) rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3.§ -a helyébe a következő rendelkezés 
lép: 
 
„ 3.§  A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének  
         bevételi és kiadási főösszegét   2.077.315 ezer Ft-ban , ezen belül  
 

a) a személyi juttatását                 458.442 ezer Ft-ban 
b) a munkaadót terhelő  járulékát                                                    114.370 ezer Ft-ban 
c) a dologi kiadását                             430.550 ezer Ft-ban 
d) a szociálpolitikai (ellátottak pénzbeli ) juttatását                          223.297 ezer Ft-ban 
e) a speciális célú támogatásokat                  22.893 ezer Ft-ban 
f) a fejlesztési és felújítási  kiadásait                             770.811 ezer Ft-ban 
g) a fejlesztési célú hiteltörlesztés                                                               11.591 ezer Ft-ban 
h) működési célú hitel törlesztését                                                                 45.000 ezer Ft-ban 
i) cél- tartalékát                                                                                                   415 ezer Ft-ban 
j) a működési célú hitel felvételét                                                               109.067 ezer Ft-ban 
k) fejlesztési célú hitel felvétele                                                                     67.928 ezer Ft-ban 
l) előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét                     86.988 ezer Ft-ban  

          állapítja meg. 
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2.§. 

(1)   A Rendelet 4. §. (1) bekezdésében hivatkozott mellékletek 1,1/a,1/b, 1/f, 1/g és 1/h számú 
mellékletei helyébe e Rendelet 1,  1/b,1/d, 1/e, 1/f, 1/g és 1/h számú melléklete lép.  

(2)   A Rendelet 4.§. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság a 2010. évi költségvetésében állami hozzájárulás és 
támogatás címen 246.440 ezer Ft-ot,  átengedett, megosztott bevételek  címen  176.260 ezer  Ft-ot 
, központosított állami támogatás címen  61.079 ezer Ft-ot, egyes jövedelempótló ellátások és 
közcélú foglalkoztatás címen 291.909 ezer Ft-ot, leghátrányosabb helyzetű kistérség felzárkóztató 
támogatása címen 2.247 ezer Ft-ot állapított meg a rendelet 1, valamint 1/ h. számú mellékletében 
foglaltaknak megfelelően. 

 
(3)   A Rendelet 4.§. (5)bekezdés a.) pontja  helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

a.) a  Polgármesteri Hivatal működési célú saját bevétele 2010. évben 9.853 ezer Ft, fejlesztési 
célú bevétele 122.147 ezer Ft, működési célra átvett pénzeszköze 83.757 ezer Ft; felhalmozási 
célra átvett pénzeszköze 531.348 ezer Ft; 

(4)  A Rendelet 4.§. (5)bekezdés d.) pontja  helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

d.) az Tiszacsegei Általános Művelődési Központ működési célú saját bevétele 2010.évben   
21.503 ezer Ft,  fejlesztési célú saját bevétele 2.000 ezer Ft, működési célú  pénzeszköz 
átvétele 2.852 ezer Ft. 

 
3.§. 

 
(1)    A Rendelet 5.§. (1) bekezdésében hivatkozott 1, 2, 2/a, 2/b,2/c, 2/d, 3/a, 3/b, 3/c 
         számú    mellékletei helyébe e   Rendelet 1, 2, 2/a, 2/b,2/c, 2/d, 3/a, 3/b, 3/c 
         számú melléklete lép. 
(2)    A Rendelet 5.§. (2) bekezdésében hivatkozott 2/a számú melléklet helyébe e rendelet 2/a  
        számú melléklete lép. 
(3)   A Rendelet 5.§. (3) bekezdésében hivatkozott 2/b számú melléklet helyébe e rendelet 2/b  
        számú melléklete lép. 
(4)   A Rendelet 5.§. (5) bekezdésében hivatkozott 2/d számú melléklet helyébe e rendelet 2/d  
        számú melléklete lép. 
(5)    A Rendelet 5.§. (6) bekezdésében hivatkozott 2/e számú melléklet helyébe e rendelet 2/e  
        számú melléklete lép. 
(6)    A Rendelet 5.§. (7) bekezdésében hivatkozott 3/a, 3/b számú melléklet helyébe  
        e Rendelet 3/a , 3/b számú melléklete lép.  
(7)    A Rendelet 5.§. (8) bekezdésében hivatkozott 3/c számú melléklet helyébe 
         e Rendelet 3/c  számú melléklete lép.   
 

4.§. 
 

(1) Ez a Rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2010. évi költségvetésre     
vonatkozóan kell alkalmazni. 
 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
Tiszacsege, 2011.március 30. 
 
             Jónás Sándor                                              Dr. Vámosi Margit  
             polgármester                                            aljegyző 
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2. Napirendi pont 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
10/2010.(XI. 25.) Önkormányzati rendeletének módosítása 
 Ea.: Dr. Vámosi Margit aljegyző 
 /Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Kérdezem az Aljegyző Asszonyt, hogy kívánja-e kiegészíteni.  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Kiegészíteni nem kívánom. Tisztelt Képviselő-testület! Lényegében a 

létszámcsökkentéskor említettük ezeket a változásokat, hogy az irodák számában és 
elnevezésében változás fog bekövetkezni és ez a rendelet-tervezet ezt tartalmazza. Tehát 
a felépítésünk: Titkárság, Költségvetési-, Pénzügyi-, és Településfejlesztési Iroda, 
Szociális Iroda és Gyámhivatal, Igazgatási és Okmányiroda. 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Kérdezem a Bizottságokat.  
 
Simon Albert PÜTSKIB. elnök: 
 Különösebben nem tárgyaltuk, olyan egyértelmű dolog, hogy ez egy kiigazítás az 

átszervezéssel kapcsolatban, úgy gondolom, hogy ezt nyugodtan szavazhatjuk.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Akkor amennyiben nincs észrevétel és hozzászólás, akkor szavazásra bocsájtom, aki 

elfogadja ezeket a módosításokat négy iroda köré csoportosul majd az egész, az kérem, 
hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Város 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2010.(XI. 25.) 
Önkormányzati rendeletének módosítását – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
rendeletet alkotja: 
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TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

4/2011.(III. 31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 10/2010.(XI. 25.) Önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében, valamint 22. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés e.) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
 

1. § 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 10/2010.(XI. 25.) rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 41. § (3) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép: 
 
„41. § (3) A polgármesteri hivatal a következő irodákra tagozódik: 

a.) Titkárság 
b.)  Költségvetési-, Pénzügyi és Településfejlesztési Iroda 
c.) Szociális Iroda és Gyámhivatal 
d.) Igazgatási és Okmányiroda.” 

 
 

2. § 
 

 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és a kihirdetést követő 5. napon hatályát veszti. 
 
Tiszacsege, 2011. március 30. 
 
 
 
     Jónás Sándor      Dr. Vámosi Margit 
     polgármester                           aljegyző 
 
 
 



7 
 

 
3. Napirendi pont 
 
 

A gyermekjóléti ellátásokról szóló 9/2006.(III. 30.) rendeletének módosítása 
 Ea.: Dr. Vámosi Margit aljegyző  
 /Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Szintén kérdezem Aljegyző Asszonyt, hogy szóban kívánja-e. 
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Decemberi ülésünkön elfogadtuk a gyermekétkeztetési 

térítési díjakat, itt az óvoda, iskola, napközi otthon esetében itt változást ez a rendelet-
tervezet nem tartalmaz, tehát ugyan azok az összegek, amelyeket akkor elfogadott a 
testület. Ami változás van javaslatban és majd a képviselő-testület erről fog dönteni, a 
bölcsődénél történik, ugyanis a jogszabályi változás a költségvetési törvény, illetőleg a 
gyermekvédelmi törvény változásából eredően az étkeztetési díjak megállapításának 
alapja tér el a bölcsőde, valamint az óvoda és a napközi otthon esetében, mert a 
bölcsődnél nem csak a nyersanyagköltség képezi az alapját a térítési díj 
megállapításának, hanem a rezsiköltség maximum 50%-áig terjedő összeg, tehát most ez 
a javaslat ezt a rezsiköltséget tartalmazza a nyersanyagköltségen felül és így 408 Ft az 
összes, tehát a tízórai, ebéd, uzsonna. Felmerült a kérdés, hogy vajon ez miért van így. 
Megítélésünk szerint, valamint az indokolás szerint azért, mert a bölcsőde nem kötelező 
feladat, ezért úgy ítélik meg a felsőbb szinteken is, illetőleg úgy gondolják, hogy itt a 
rezsiköltségben is szerepet vállaljon az, aki ezt az ellátást igénybe veszi.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Köszönöm szépen. Kérdezem a Bizottságot, tessék Imre.  
 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Igen tárgyalta a bizottságunk és egy faramuci helyzetre derült fény, tudniillik 35 gyerek 

részesül bölcsődei ellátásban és ebből 22 gyerek ingyenesen étkezik, 2 gyerek 50%-os 
és 11 gyerek az, aki teljes ellátást fizet, tehát aki fizeti ezt a rezsiköltség 50%-át is. 
Egyben az Intézményvezető Asszony egy kéréssel fordult a Bizottság felé, hogy 
tolmácsolja a testület elé, hogy amennyiben lehetősége van az önkormányzatnak ennek a 
11 gyereknek az ellátásában a rezsiköltséget vállalja már át. Mert ennek a 11 teljes 
ellátásban részesülő gyereknek a szülei valóban dolgozó szülők és ők rákényszerültek, 
hogy bölcsődei ellátásban részesüljenek. Bár Aljegyző Asszony is említette, hogy ez 
nem kötelező önkormányzati feladat. Ezért mondom, hogy faramuci a helyzet.  

 
Dr. Gadóczi István SZEMOIB. tag: 
 Azonban a pályázat kötelez minket a bölcsőde működtetésére, teszem hozzá. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Így van, így teljes a kiegészítés. Valóban 24 gyereknek a költségéről van szó.  
 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 11. 



8 
 

 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Aki teljes ellátást fizet. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 24, akinek kell a támogatás, aki ingyen étkezik.  
 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 22 teljesen ingyenes, 2 50%-os és a 11 az teljes rezsit fizet. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Igen, csak én fordítva mondtam, én az 50%-ost is a teljesbe vettem. Tessék Zsuzsa.  
 
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető: 
 Annyival szeretném kiegészíteni, a költségvetés tárgyalás időszakában már szó volt 

erről a törvénytervezet alapján, hogy ez a térítési díj évközben változni fog, akkor 
elfogadta a Képviselő-testület a régi térítési díjat. Tehát itt pontosítani szeretném, tehát 
nem a rezsiköltség 50%-át kell a szülőknek megfizetni, hanem a nyersanyagköltség 
50%-os mértékéig felmerülő rezsiköltséget. Nálunk a rezsihányad az a nyersanyagnorma 
47%-a, tehát nem is éri el azt a mértéket, amit a törvény előír, hogy maximum annak az 
50%-ig. Egyébként tényleg így van, már a költségvetés tervezéskor is néztük azt, hogy 
az ellátást igénybe vevők 34,3%-a az, aki megfizeti a teljes térítési díjat, 8,6%-a az, aki 
50%-os és ingyen étkező az 57% a bölcsődében, tehát már akkor is számoltunk ezzel az 
összeggel. Ennek az összegnek a nagysága áfával 339 ezer Ft, tehát mikor dönteni kell 
arról, hogy adunk-e kedvezményt vagy sem, áfa nélkül 271 ezer Ft, áfával 339 ezer Ft-
ról van szó.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Tessék. Egy pillanat a képviselők között hagy kérdezzem már. Tessék Miklós. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Ez az egész évi költség az önkormányzatot terheli, amit most mondtál?  
 
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető: 
 Nem, most azt mondtam, hogy ez a térítési díj bevétel kiesés, amit nem fizettetünk meg 

a szülővel.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Volt egy javaslat, akkor kezdem ott. Volt egy javaslat, hogy ezt a rezsiköltséget vállalja 

át az önkormányzat. Minden pénzügyi javaslatot csak akkor tudok elfogadni, ha 
egyrészt tudom, hogy ez mekkora összeg pontosan kiszámítva és tudom, hogy melyik 
költségvetési főösszegből veszik el a képviselők, egyébként nem tudok vele azonosulni, 
ez az egyik mondanivalóm. A másik pedig az, hogy nem azért tartunk bölcsődét, mert 
pályázatunk van rá, meg pályázaton bölcsőde építést nyertünk, hanem azért, mert 
szükség van rá. Köszönöm.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Köszönöm. Más? Tessék Piroska.  
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Bárdos Tiborné Óvodavezető: 
 Köszönöm a szót. Tisztelt Polgármester Úr, Aljegyző Asszony, Tisztelt Képviselő-

testület! Én mikor kéréssel fordultam a bizottsághoz én tisztában voltam azzal, hogy 
milyen anyagi helyzetben van a nagy önkormányzat, illetve azzal is tisztában voltam, 
hogy nem kötelező feladatellátás a bölcsőde. Viszont tisztában vagyok ennek a 11 
gyereknek a szüleinek is az anyagi helyzetével, ezek dolgozó szülők valóban, de nem 
gazdag emberek. Én azért fordultam kéréssel Önökhöz, mert én úgy érzem, hogy ennek 
lesz egy hátránya is, amennyiben ezt a drasztikus emelést, ami 140 Ft-ot jelent naponta 
a szülők számára most jelenleg, kivetjük a szülőkre, ugyanis pontosan a fizetős szülőket 
fogjuk nélkülözni a bölcsődében és az ingyenes étkezők fognak inkább beiratkozni. Félő 
az, hogy a pályázatban vállalt feladatainkat nem fogjuk tudni teljesíteni, tehát magát a 
bölcsődei férőhelyszámot nem fogjuk tudni feltölteni szeptembertől. Köszönöm szépen.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Köszönöm szépen. Más javaslat, vélemény? Tessék Alpolgármester Úr.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Hallottam itt az intézmény vezetőjétől Piroskától, hogy kifogják venni azokat a 

gyerekeket a bölcsődéből, akiknek ezt a magas térítési díjat kell fizetni. A dolgozó 
szülőknek el kell helyezni a gyereket a bölcsődében. Valamikor az 50-es években 
egyébként nem azért találták ki a bölcsődét, meg az óvodát, hogy a hátrányos helyzetű 
gyerekeknek legyen hol ingyenes ellátása, hanem azért, hogy a dolgozó szülők 
gyerekeinek a napközbeni ellátását az állam köteles megoldani. Na most nagyon 
sajnálatos dolog, hogy erről ma már az állam megfeledkezik, nagyon jól érzi magát, ha a 
dolgozó dolgozik, annak is örül, ha fizet adót, de innentől kezdve köszönjük szépen csak 
a nem dolgozó hátrányos helyzetű gyermekek részesülnek juttatásban ez számomra 
felfoghatatlan és érthetetlen ez 20 éve így tart és sajnálatos módon attól tartok, hogy így 
is marad. Kihangsúlyozom, nem az a problémám, hogy most valamit adnia kell az 
önkormányzatnak. Én is úgy érzem, az az álláspontom, hogy segíteni és támogatni kell 
ezeket a szülőket, hogy a gyerekeiknek az elhelyezését megtudják oldani, csak 
szeretném tudni, hogy mi az összeg. Ha már Piroska mondott egy 145 Ft-ot, akkor 
matematikai egyszerűséggel nem lett volna nagy dolog ezt felszorozni 11-gyel és a 
bölcsődei napok számával ebben az évben és akkor itt most látnék egy több százezer 
forintos összeget, amiről eltudnám dönteni, hogy adjuk vagy ne adjuk, de ez sajnos nem 
történt meg. Köszönöm szépen ez a véleményem.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Köszönöm. Tessék Piroska.  
 
Bárdos Tiborné Óvodavezető: 
 A Bizottság elé tártam tegnap, hogy én kiszámoltam, tehát 145 Ft az emelés, ez 11 

gyermeket érint, a bölcsődének kb. 225 nap az átlag nyitva tartott napok száma és ez 
megközelítőleg 360 ezer Ft. 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Zsuzsa ezt mondta, tehát ő elmondta. 
 
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető: 
 Én elmondtam, ezt már februárban tudtuk, el is mondtam.  
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Nagy Miklós alpolgármester: 
 Mikor rákérdeztem nem ezt a választ kaptam, jó rendben van. Én támogatom ezt a 360 

ezer Ft-ot, hogy adja meg az önkormányzat és fizesse meg a szülők helyett. Köszönöm.   
 
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető: 
 Ezt mondtam, azt mondtam, hogy 339 ezer Ft, amit a szülők nem fizetnek meg.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Akkor, aki így ebben a formában elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – bölcsődei térítési díjra tett 
javaslatot – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

35/2011.(III. 30.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a gyermekjóléti 
ellátásokról szóló 9/2006.(III. 30.) rendeletének módosítását és úgy határoz, hogy a 
bölcsődei térítési díj esetében a nyersanyagköltségen felül a rezsiköltség megfizetését 
nem terheli át a szülőkre, azt az önkormányzat átvállalja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jónás Sándor polgármester 
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4. Napirendi pont 
 
 

Tiszacsege Város 2011-2014 évre szóló Gazdasági Programjának elfogadása 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 /Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Gondolom megkapta minden képviselő, megpróbáltuk összehozni, amit szeretnénk 

Tiszacsege életében megvalósítani. Nem tudom röviden esetleg összefoglaljam? Jó. A 
gazdasági program célja ugye az, hogy Tiszacsege Város számára kijelölje azokat a 
fejlesztési irányvonalakat, amelyeket az elkövetkezendő években célszerű követni a 
gazdaság és a társadalom egyes területein. Ugye ezt mindenki érezte saját magán is, 
hogy gyökeresen átalakult Magyarország gazdasági-, politikai rendszere, a települési 
feladatok, benne a lakossági elvárásokat még a régi módon megoldani próbáló 
önkormányzati rendszerek mind inkább költségesebben tudja működtetni. Be kell látni, 
hogy egyre kevésbé képes a tőle elvárt színvonalú szolgáltatásokra. Régóta felismert 
szükségszerűség az állam és az önkormányzatok intézményeinek modernizálása, de az 
elmúlt másfél évtizedben minden politikai hatalomgyakorló kormány kerülte az 
emberek mindennapi viszonyaiban konfliktusokkal is járó változásokat, a jelentős 
reformokat. Sajnos tudtuk, a változások megtörténtek, csak hozzá nem volt senkinek 
mersze a megfelelő nehéz intézkedéseket is, amelyek a lakosokat is érinti meghozni. 
Pedig a jövőképünk az, hogy a tiszacsegei fejlődőképes és pezsgő közösségi életet élő 
lakosainak számában növekvő térség meghatározó szerepet játsszon, ez a Tisza-parti kis 
település.  
A fenti célkitűzés értelmében a városvezetés küldetése, hogy a következő évtizedben. A 
várost bekapcsolja a régió és az ország gazdasági vérkeringésébe, a befektetői tőke 
bevonásával, az itt élő emberek számára munkahelyet teremtsen. Megfelelő 
életszínvonal és vonzó lakókörnyezet biztosítása az itt élőknek a számára. Az 
önkormányzat vezetése bátran kell hogy vállalja a régóta halogatott változtatások 
megindítását, kezeli a változásokkal keletkező konfliktus helyzeteket, megteszi a most 
népszerűtlennek tűnő, de a város fejlődése érdekében elkerülhetetlen lépéseket. Ezt 
azért próbáltam kihangsúlyozni, mert valóban most a képviselőknek fel kell vállalniuk 
azt a nehéz feladatot, mivel ezt nem tette meg egyik vezető politikai párt sem, hogy 
mellé álljon az ügy mellé, nekünk viszont annak érdekében, hogy a településünket fent 
tudjuk tartani kőkeményen oda kell mellé állni. Világos stratégiai célokat kell 
megfogalmazni a helyi közigazgatás, a közoktatás, a szociális ellátás, valamint a 
városüzemeltetés és a városfejlesztés területén is. Tiszacsege lakossága kedvezőtlen 
helyzetben van ezt tudjuk, az ország átlagához képest elöregedő. A szakképzési 
rendszer nem veszi eléggé figyelembe a helyi munkaerőpiac képzési szükségletét. A 
gazdasági versenyképesség további gátja a tiszacsegei kis és középvállalkozásoknak a 
tőkeszegénysége a fejlesztési ráfordítások alacsony szintje. Gátolják a fejlődést a 
jelentős infrastrukturális hiányosságok, különösen a közlekedés-szállítás, az 
egészségügyi ellátórendszer, a turizmus területén. A kiemelten kezelt turizmus ágazata a 
komplex termékek hiányával jellemezhető. A környezetvédelem egyik nagy problémája 
a lakosság nem kellőképpen környezettudatos magatartásának hiánya is. 
Ha a vonalas infrastruktúrát nézzük, akkor azt mindenki látja, hogy a vasútvonalunkat 
azt hiszem két éve megszüntették. Tehát vasúti közlekedés tulajdonképpen Tiszacsegén 
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nincs. Borzasztó nehéz ilyen helyzetben bármit is csinálni, ha figyelembe vesszük a 
közutakat. Most tudomásul kell venni, hogy legközelebb az autópálya, ha Polgár 
irányába megyünk az is 29 km-re fekszik. A másik Egyeken keresztül a tiszafüredi a 35-
ös útnak az elérése, vagy a Borsod megye irányába megyünk, akkor a kompnak az 
átkelése. Tehát eléggé körülményes és eléggé nehézkes és ez bizonyos szempontból 
hátráltatja természetesen a településnek a fejlődését és azt, hogy minél többen ide 
jöjjenek. A város belső önkormányzati úthálózata nagy részben kielégítő minőségű, én 
tudom, hogy rengeteg probléma van, az aszfalt burkolatok megvannak,  de vannak 
olyan utcák is természetesen, amelyek a szilárd burkolat fejlesztésére várnak. Az 
infrastruktúra fejlesztése az természetes, hogy alapvető szempont, hogy legyen a 
gazdaság és a kereskedelem, a szolgáltatásoknak a fejlődése irányába is, ne is várjuk 
azt, hogy bárki idejön és fejleszteni próbál. A városi rehabilitációs folyamatok részeként 
tovább kívánjuk folytatni a megkezdett közúthálózati rekonstrukciójának a feladatát, 
értem ez alatt az Árpád, Béke, Bethlen, Csokonai, Esze T., Homokhát I, Honvéd, 
Kinizsi, Kiss E., Madách, Óvoda, Rákóczi, Víztorony utcákat is. Az ipari üzemek, 
telephelyek infrastrukturális feltételeinek biztosításán belül az érintett társaságokkal 
együttműködve fejlesztjük az ipari és gazdasági területek úthálózatát, és az 
infrastrukturális ellátottságát. Maga az önkormányzat gazdálkodása, az önkormányzat 
bevételei körében továbbra sem számolhatunk a szabad felhasználású állami támogatás 
számottevő növekedésével, hiszen ezt megtapasztaltuk, hogy csak csökkenés van. A 
saját bevételek növekedése teremthet forrást a városfejlesztéshez, a 
közszolgáltatásokhoz. A saját bevételek körében meghatározóak a helyi adókból 
származók, az idegenforgalmi, illetve iparűzési adóbevételek. Megint rá kell térnem 
arra, hogy most is sokkal kedvezőbb helyzetben lenne Tiszacsege, ha az a 88 millió kint 
lévő adóterhek itt lennének bent, akkor teljesen más színben tudnánk itt beszélgetni, 
hogyha a lakosok is teljesítenék a rájuk rót feladatokat. A tervezett adóbevételek 
megszerzése érdekében ugye ennek az a következménye, hogy a hivatalnak sokkal 
hatékonyabban kell, majd a behajtást és a végrehajtást, kiterjesztve a saját bevételt 
jelentő szabálysértési bírságokra is. Tehát ezekre rá kell mennünk, hogy minél 
hatékonyabban és minél többet betudjunk szedni, illetve az lenne a cél, hogy 
mindegyiket betudjuk szedni.  
Az önkormányzat vagyona tartósan nem csökkenhet, a forgalomképes vagyon 
hasznosításából származó bevételeket vagyonszerzésre, illetve beruházásra kell 
felhasználni. Tehát, ha pályázatot is nyerünk, akkor a meglévő pénzünket arra kell 
fordítani, hogy az önerőt ezekből megtudjuk finanszírozni, mert külön nem nagyon van 
esélyünk arra, hogy bármit is mi tudjunk önmagunkban építeni. A közszolgáltatások 
terén költségvetési szervek az oktatási, nevelési, szociális, egészségügyi, kulturális, 
információs intézmények, valamint a polgármesteri hivatal nyújtják a település 
közszolgáltatást. A szolgáltatók helyzete, az általuk nyújtott szolgáltatások színvonala 
jó, én nem mondom, hogy van vele probléma, de a fejlesztéseket tovább kell csinálni, 
tovább kell vinni és tovább kell fejleszteni. Kívánatos a diák- és szabadidősport 
önkormányzati támogatása, a minőségi sport eredményes folytatásához és 
hozzájárulásához, utóbbiban legyen nagyobb szerepe szerintem a szponzoroknak. A 
kommunális közszolgáltatások körében alapvető feladat a szennyvízhálózat tovább 
építése, a rákötések számának növelése. A hivatalnak motiválnia kell a 
szennyvízhálózat bekötésébe azokat, akiknek ingatlana előtt elmegy a fővezeték, hogy 
kössenek már ők is rá, mert akkor ez sokkal hatékonyabb és jobb lenne. A tisztaság, 
rendezettség sokkal inkább igényesség szemlélet, ez nem pénz kérdés megítélésem 
szerint, élni kell a hatósági eszközeivel is, az ingatlanok, az előttük levő közterületeket, 
a vízelvezető árkok rendben tartása, a szervezett hulladékszállítás kötelező 
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igénybevételét, a tiltott hulladéklerakás, szemetelés, rongálás megakadályozását, illetve 
ezeket mind-mind szigorúan követni kell és fel kell számolni. Folytatni kell a szelektív 
hulladékgyűjtést, valamint gondoskodni kell a lakossági veszélyes hulladékok 
begyűjtésének megszervezéséről, csökkenteni kell az ártalmatlanításra kerülő települési 
szilárd hulladék mennyiségét komposztálás, hulladékudvar működtetésével vagy 
bármilyen formában. Az idegenforgalom Tiszacsegén ez egy stratégiai ágazata kiemelt 
feladat az önkormányzati tulajdonú gyógyfürdő fejlesztése, a további beruházási célok, 
tervek meghatározása, megvalósítása az önkormányzat mindenféleképpen segítséggel 
kell lennie, a támogatáshoz, valamint vállalkozói köröket bevonni ezekbe. Itt kitérővel 
hagy jegyezzem meg, de majd az egyéb ismertetőben is benne lesz. Aki nem tudja a 
hétvégén meghívott kínai vendégeim voltak, akiket meghívtam pontosan azért, hogy 
több lehetőséget is kínáljak Tiszacsegén. Két napig a vendégünk volt Kínából 6 kínai 
ember, különböző Shanghai környékéről egy 40 milliós megye területéről jöttek és 6 
különböző formátumú ember volt, akiket különböző dolgok is érdekeltek. 
Természetesen a két napot hasznosan töltöttük, minden olyan dolgot, amit szeretnénk 
továbbfejleszteni, illetve úgy gondoljuk, hogy ezt külső tőke bevonásával tudjuk 
megvalósítani, azokat végig tárgyaltuk, végig beszéltük, én úgy gondolom, hogy biztató 
volt az első találkozó és felvétel, a mai nap mennek haza a múlt hét pénteken érkeztek, a 
mai nap mennek haza, nem sok időt töltöttek Magyarországon, még rajtunk kívül két 
másik települést látogattak meg, nálunk a szombat-vasárnapi kapcsolat az megtörtént. A 
polgármesteri hivatal közigazgatási közszolgáltatásokat nyújtó önkormányzati 
költségvetési szerv. Követelmény a magas szakmai színvonal, az önkormányzati jellegű 
feladatok eredményes ellátása, az ügyfélbarát, gyors, jogszerű, szakszerű, ugyanakkor 
méltányos, indokolt esetben megfelelően szigorú hatósági ügyintézés, a tájékoztatás és a 
felvilágosításnak a fokozása.  
A városfejlesztést nézzük, a lakható, kulturált és vendégeket csábító város 
mindannyiunk kincse, a városfejlesztés nem csupán önkormányzati feladat. Alapvető 
önkormányzati teendő viszont a beruházások feltételeinek biztosítása, a befektetéseket 
vonzó környezet kialakítása és fenntartása. Jogos lakossági elvárás az, hogy az itt 
élőknek, különösen a fiataloknak legyen perspektívát nyújtó munkahely. Ezért, 
szakértők bevonásával mielőbb meg kell vizsgálni, hol és hogyan, milyen állami, 
európai uniós és önkormányzati finanszírozással valósítható meg munkahelyeket kínáló 
vállalkozások letelepítése. A munkanélküliség legalább időszakos csökkentéséért 
folytatni szükséges a közhasznú, közcélú foglalkoztatást. Önkormányzati 
pénzeszközökből, az érintett vállalkozók segítségét is felhasználva továbbra is karban 
kell tartani a földutakat, a vagyonvédelem érdekében szigorúan működtetni továbbra is 
a városőrséget. Tiszacsege gazdasága ugye köztudott, hogy területfejlesztési 
szempontból a 95 kedvezményezett kistérségek egyike, ezen belül pedig a 48 
leghátrányosabb helyzetű térségek közé tartozik. A térség gazdasági versenyképessége 
alacsony, melynek fő oka a szerkezetváltás lassú ütemében lehet keresni. Az agrárium 
még mindig erős, annak ellenére, hogy az ágazat adottsága nem kedvezőek sem az 
éghajlat, a földterület sem a legjobb minőségű. Az ipar jelenleg kisebb szerepet tölt be a 
gazdaságunkban. A meglévő vállalkozásokat jelenleg is a tőkeszegénység jellemzi 
sajnos, hátrányuk mind számukban, mind gazdasági teljesítményükben kézzelfogható. 
A település közigazgatási területén található kihasználatlan turisztikai vonzerők, 
természeti adottságok jelentős értékeket hordoznak, ennek ellenére Tiszacsege nem 
szerepel az ismert turisztikai célállomások között. Pedig vannak itt rengeteg kiugró 
turisztikai célpontok is, ha azt vesszük a gyógy-, a termálvíz, a Tisza, a kastély, a 
Nemzeti Park közelsége, különböző szigetek, a Kácsa sziget, a horgászati lehetőségek 
és sok egyéb más. Nem beszélve arról, hogy a városban több épület nyilvántartott 
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műemlékként is szerepel, akár a Református templomot, a Zsellérház, Tüzelős-ól. A 
közelmúlt nagy vonzerő-fejlesztései közé tartozik a város strandfürdője, a Tisza-part, az 
500 férőhelyes Holdfény kemping, valamint a közeli Tisza horgászási lehetőséggel 
várja még itt a vendégeket. Az üzleti szolgáltatások nyomokban fellelhetők, azonban 
minőségük elmaradnak sajnos a hazai átlagtól. A demográfia, hát ezt mindenki 
megtapasztalta, láthatja, hogy Tiszacsegén sajnos az aktív korúak öregedésének a 
problémája ez látszódik. Egyre kisebb létszámú korosztályok lépnek be a 
munkaerőpiacra, ezzel egyidejűleg az idősebb korcsoportok aránya folyamatosan sajnos 
nő. Mindez a jövőben egyre nagyobb terhet fog róni a lakosságra, mint az 
önkormányzatra, de ez nehézséget fog jelenteni az egészségügy és szociális 
szolgáltatások ellátásában is. Csak arányként, hogy elmondjam, hogy a lakosság száma 
2007-2009 között kismértékben csökkent még, 2009-2011 között viszont már nagyobb 
mértékben csökkent sajnos. A folyamatban kedvezőtlen a fiatal, képzett munkavállalók 
elvándorlása is, ami egyrészt a település munkaerő-potenciálját gyengíti, másrészt 
hozzájárul a népesség fokozatos elöregedéséhez. A településen a foglalkoztatás 
szempontjából kiemelten fontos korosztály 18-59 év korúak az országos és a megyei 
átlag alatt marad. A település egyik fontos munkaerő-piaci jellemzője a regisztrált 
munkanélküliek sajnos magas száma, melynek több mint 80%-a fizikai, és kevesebb, 
mint 20%-a szellemi foglalkozású. Közöttük a férfiak aránya magasabb, 56-60% 
nagyságra tehető.  
Elemzéseket is végeztünk arról, hogy mik a gyengeségek, mik az erősségek, mik a 
lehetőségek, és milyen veszélyekkel járnak ezek. Ezek részletesen fel vannak sorolva, 
de feltételezem, hogy a képviselők elolvasták erre különösképpen nem szeretnék még 
időt szakítani. Viszont elmondanám a városfejlesztés legfontosabb kihívásainak, hogy 
mit látok én, vagy mit szeretnénk, hogyha a településen ezeket folyamatosan esetleg 
megtudnánk valósítani. Az elkövetkezendő időszakban ezek a település épített 
környezetének infrastruktúrájának több helyen felújításra szorul ezt tudjuk sajnos, 
ezekre áldozni kell, ezeket meg kell oldanunk. A kisvárosias településközpont 
kialakítása nagyon lényeges és fontos szempont lenne. A hátrányos helyzetű rétegek 
aránya növekedik, amelynek következtében a szociális gondoskodás egyre nagyobb 
terhet ró úgy a városra, mint a szociális intézményekre. Itt jegyzem meg, hogy a 
bentlakásos otthon megvalósítása is sürgőssé válik és egyre nagyobb szükség lesz rá. A 
város munkaerő-piaci szerkezete jelenleg nem képes a magasan képzett, diplomás 
fiatalok megtartására, így a tudás-intenzív ágazatokhoz szükséges emberi erőforrás 
sajnos elvándorol a városból. A turizmushoz kapcsolódó infrastruktúra és szolgáltatási 
háttér kiépítése, fejlesztése eseti jelleggel, kistérségi, regionális együttműködés és a 
környező térségekkel való összefogása nélkül történik. A termál- és gyógyvizek egész 
évben történő hasznosítása jelenleg részben megoldott. Tudjuk, hogy mi a legnagyobb 
problémánk, hogy a fedett medencét hiába építettük meg, tartósan nem tudunk olyan 
vendégeket itt tartani, akik folyamatosan igénybe tudnák venni, így sajnos csak 
veszteségesen tud működni. Tehát ebben is feltétlen lépni kellene. A romló 
infrastrukturális feltételek, valamint a szigorodó törvényi előírásokban foglaltak 
teljesítésének kötelezettségei egyre nehezítik az intézményeknek a működtetését is. A 
kihívások fenti listája alapján látható, hogy a város fejlesztéséhez olyan stratégiai 
célrendszerre van szükség, amely képes komplex, összehangolt választ adni a 
problémáinkra. A gazdasági programok is ki lettek dolgozva, az is különböző pontokba 
lett szedve, talán az első fő lényeges szempont a vállalkozásfejlesztés, ezen belül is a 
gazdasági infrastruktúrának a fejlesztése, a turizmusfejlesztés, a befektetéseknek az 
ösztönzése. A másik fontos ág a foglalkoztatás a humán-erőforrás fejlesztése, ezen belül 
is az intézkedési csoportok, a nevelési oktatási-, infrastruktúra fejlesztése, a 
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foglalkoztatásnak a támogatás. A harmadik nagyon fontos lépcső megint a környezeti és 
jóléti feltételek javítása, és ezen belül is van a város megújítás, a vonalas infrastruktúra 
fejlesztése, az egészségügy, a szociális infrastruktúra fejlesztése, a kulturális és a sport 
infrastruktúrának a fejlesztése. A gazdasági infrastruktúra fejlesztésében ott is több 
ágazat volt megjelölve, az ipari övezet, a szolgáltatásoknak a fejlesztése, az 
agrártevékenységnek a szerkezeti átalakítása, megtermelt termékek hozzáadott 
értékének a növelése, a következő csoportba a turizmust vettem, ott a termálfürdő és 
ezen belül természetesen a termálfürdő a gyógyrehabilitációnak a fejlesztése, a 
szállásadás kapacitása, a turisztikai szolgáltatások fejlesztése a szervezeti turisztikai 
attrakciók szervezése. A következő intézkedési csoportnak tekintettem a befektetés 
ösztönzést, ezen belül innovatív tevékenység támogatása, befektetés, marketing 
működtetése, a következő intézkedési csoportba a nevelés-oktatás infrastruktúra 
fejlesztését, azon belül pedig az intézményi rekonstrukció, az oktatási dologi 
feltételeinek a javítása. A foglalkoztatási támogatási célcsoportot, ha nézem, akkor azon 
belül a szakemberek letelepedését segítő programokat kellene biztosítanunk, 
foglalkoztatást elősegítő programokat.  
A városmegújítás, lakásprogram ez a következő intézkedési csoport, ezen belül már 
esett szó a komplex városközpont fejlesztéséről, a városközpont teljes felújításáról, 
szeretnénk mindenféleképpen a kulturális és sportcentrum kialakítását elvégezni, a 
második ütemben pedig a Mozi épület és a Művelődési Ház helyén üzletsort, esetleg 
lakóházsor megépítése, ami a településközpont karakteréhez illik. Szociális célú otthon 
bérlakás lakásépítését, építési telkeknek a kialakítását, a városi zöldterületek 
fejlesztését. Következő intézkedési csoportba a vonalas infrastruktúra fejlesztése került, 
ide értettem a közút és járda fejlesztéseket, a szennyvízcsatorna-hálózat fejlesztését, a 
vízközmű fejlesztését, a csapadékvíz elvezetésének a fejlesztését. Az egészségügyi 
intézkedési csoporton belül az egészségügyi intézmények hálózatának a fejlesztése, a 
szociális ellátó rendszer fejlesztését tűzzük ki célul. A következő intézkedési csoport a 
kulturális, a sport fejlesztése, a kulturális intézményrendszer fejlesztése, a sport 
infrastrukturális fejlesztése. Az információ technológia fejlesztések a következő 
intézkedési csoport a városi információs portálhálózat kialakítása a lényeges. Nagyon 
röviden vagy hosszan, nem tudom, hogy hogy, ezt nehéz volt rövidebben összefoglalni, 
de részletesebben le van írva, én kérem azt, a képviselők, ha tárgyalták, akkor 
mondjanak véleményt, vagy ha javaslatuk van, akkor természetesen azt is mondják el.  

  
Simon Albert PÜTSKIB. elnök: 
 Köszönöm. Tisztelt Testület! A bizottság tárgyalta ezt a gazdasági program tervezetet 

„munkaanyag” címet viseli. Azt kell mondjam, vagy mondjuk erről, hogy optimista 
hellyel közzel idealista, úgy ítéltük meg. Valóban részletezve tartalmazza a település 
helyzetelemzését, amit Polgármester Úr kiemelt ezek helytállóak, mert ezek jellemzőek 
a településre és elég sok ebben a hátrányosan érintő dolog bennünket, akár melyik 
területére gondolunk az életnek, legyen az gazdaság, vagy bármely ellátó forma. Ami 
inkább megragadta a figyelmünket, hogy ez egy 2011-től 2014-ig datált program lenne, 
ami nem is baj, hogy ilyen sok mindent tartalmaz, mert a sokból lehet engedni, ez 
nyilvánvaló, ezt majd a körülmények meg a feltételek fogják meghatározni vagy 
elősegíteni vagy nem, hogy mi valósul meg. A hátulján a legvégén található egy 
táblázat, amely a fejlesztési elképzeléseket tartalmazza, mi ezt jónak ítéltük ezt a 
felépítést, de arra a gondolatra jutottunk, hogy ebből mindenképpen célszerű lenne 
valamilyen sorrendiséget kialakítani, mert tartalmazza ez a fejlesztési projekt olyan 
elemeket, ami a mindennapi életben minden lakó számára fontosak, gondolok itt a 
legvégére került út és járda fejlesztés, illetve karbantartásra, mert biztos tudjuk, hogy 
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mindenkit érint. Ugyan így az ivóvíz hálózat korszerűsítés, illetve a 
szennyvízberuházásnak a III.-IV üteme, úgyszintén, hiszen arról is szól itt, hogy 
szeretnénk minél több embert bekapcsolni a szennyvízhálózatba.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 2011-re van írva. 
 
Simon Albert PÜTSKIB. elnök: 
 Értem, de most összefoglalom, hogy ezeket gondoljuk elsősorban, persze látom, hogy 

2011-ben van a szennyvízberuházás, hiszen az kell ahhoz, hogy minél többen rátudjanak 
csatlakozni és kihasznált legyen ez a rendszer. Illetve az idősek bentlakásos otthona 
tudjuk, hogy már régebb óta benne van a gondolatban, illetve a tervezésben, ezt 
mindenképpen gondolnánk. Aztán majd a többiekből, pedig amennyire lehet, amennyire 
lehetővé teszik a körülmények. Mert például a 100 szobás termálszálloda három 
csillagos kivitelben ez egy picit olyan távolinak tűnt számunkra, de nyilván nem 
mondjuk azt, hogy nem lehet csinálni. 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Bocsáss meg, csak, hogy pontosítsak itt már ez azért került be, mert én abban bízok, 

hogy lesz olyan tőkeerős külső befektető, akinek a segítségével ezt megtudjuk, hiszen 
ezt önerőből biztos, hogy nem tudjuk, tehát én ezt nem önerőbe képzeltem el, hanem a 
fejlődés irányába és ahhoz kell itt lenni.  

 
Simon Albert PÜTSKIB. elnök: 
 Azért is mondtam, tehát nem sok ez valójában, de ha most arra gondolunk, hogy most 

milyen gazdasági helyzetben vagyunk, még ha optimisták vagyunk is én azt gondolom, 
hogy itt egy-két éven belül nem biztos, hogy sokat változik a helyzet. Nagy 
valószínűséggel fog ebből elmaradni, ez volt a meglátásunk. De minden esetre úgy 
gondoljuk, hogy előnyt ezeknek kellene élvezni, amit elmondtam, ami az 
alapszolgáltatást jelentik, mert a többi nélkül, úgy ahogy elvagyunk, de ezek fontosak. 
De a Bizottság egyébként az anyagot elfogadásra javasolja.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Köszönöm szépen. Akkor még csak annyit akkor, hogy teljes legyen a kép, 

feltételeztem azt, hogy a képviselők úgy érzik, hogy vannak ebben olyan meglátások, 
amelyiket én is tudom, hogy mi ezt önerőből nem tudjuk megvalósítani. Na de én 
bekalkuláltam azt is már az előző képviselő-testületnél is, folyamatban felvettem a 
kínaiakkal a kapcsolatot és akkor is úgy volt, hogy jönnek, csak jött a választás, az 
időből kiszaladtunk, nem nagyon jött össze, eltoltuk és mostanra sikeredett. Nem 
akarom, de kedvező tárgyalások voltak, hogy aztán mi valósul meg természetesen ezt 
nem lehet tudni, lehet hogy semmi, lehet, hogy semmi, de az is lehet, hogy kitudunk 
mozdulni, a lehetőséget kell keresni, ahhoz, hogy minél előbb ezeket, mert ezek sürgető 
problémák, és ahhoz, hogy a település feltudjon zárkózni és fejlődjön, és egyáltalán 
stabilan tudjon élni az itt élő ember, ahhoz ezeket mindenféleképpen be kell terveznünk 
és ezért mindent el kell követnünk hogy ezeket el is érjük. Nekem ez a meglátásom. 
Más? Tessék.  

 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 A mi bizottságunk is tárgyalta, részben Berti elmondta már, hasonló véleményem volt a 

bizottságunk is, mi is arra az álláspontra jutottunk, mivel Farkas Lajos könyvvizsgáló 
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annak idején azt mondta, hogy kerüljük lehetőleg a pályázatokat, mivel az önrészt nem 
tudjuk kifizetni, ezért mi is azt javasoljuk, hogy ahol lehet külső tőkét vonjunk be és 
azokat a terveket, azokat próbáljuk meg azoknak a segítségével megvalósítani. Itt a mai 
híreket, hogy hallgattam viszont egy egész lehet, hogy jónak tűnő hír, hogy az ivóvíz 
hálózatokat a kormány igen csak a saját hatáskörébe fogja vonni, és hogy ez pont jól jön 
nekünk itt a település ivóvíz hálózata, több, mint 30 éves eternit csövek felújítása nem 
minket terhelne, hanem ez egy segítség lenne.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Igen, a hír valóban így van. Köszönöm szépen. Tessék.  
 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Szeretnék érdeklődni Budapesten volt a Tiszamenti 

településeknek egy ilyen bemutatkozása két hete és oda azt hiszem, hogy Tiszacsege is 
kapott meghívást, ha jól tájékozódtam, mert a kollégáimmal szoktuk ott kiépíteni a 
telefont, meg ilyen hálózatokat. Tiszacsege asztalon csak a táblát tapasztalták.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Mit?  
 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 Csak a tábla volt kitéve, hogy Tiszacsegének itt kellene lenni, hogy tudtunk mi erről, 

vagy nem tudtunk, vagy miért nem tudtunk felkészülni rá.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Máris mondom igen. 
 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 Mert, ha ennyi mindent elmondtál, hogy milyen sok nevezetessége van Tiszacsegének, 

úgy érzem, hogy feltudtunk volna készülni egy komoly anyaggal és reklámozni 
magunkat a turizmus által.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Igen, a következő a válaszom, ezt a Tisza-tó Térségi Társulás szervezte ezt az egészet, 

na most ugye itt arról volt szó, hogy mi ott már jeleztük feléjük is, hogy az 
önkormányzat csak a Tisza-tó Térségi Társulással együtt tud, kértük is és sok helyen 
meg is jelent Tiszacsege. Na most emellett rengeteg helyen, megyeszékhelyeken van 
folyamatában és ahol, ha nem is mi jelenünk meg, mert ez anyagi költségek vonzatával 
jár, de például, ha azt mondom, most a hétvégén Debrecenben volt. A Tisza hajózás 
Tiszacsegét népszerűsítette, és köszönet is érte, mert külön standon rengeteg érdeklődő 
volt és sikerült újra visszanyerni Laci bácsit a hajóskapitányt és az idén két nagy hajó 
fog a Tiszán szolgálatot teljesíteni. Tehát elkövetünk mi mindent, csak ugye sokszor 
figyelembe kell venni az anyagi kereteinket. Ezen a Tisza-tó Térséggel voltunk együtt, 
az, hogy ott mennyi jelent meg belőlünk, mi az anyagokat elküldtük, azokat a 
szórólapokat, amik fellelhetők volt az önkormányzatnál biztosítani tudtuk, de 
személyesen nem jelentünk meg.  

 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 Kifogásoltam, hogy személyesen nem jelentünk meg.  
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Jónás Sándor polgármester: 
 Személyesen nem jelentünk meg, 
 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 Pedig elmehettünk volna személyesen,  
 
Jónás Sándor polgármester: 

Hát el.  
 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 

küldhettünk volna egy-két embert, aki tudta volna reklámozni Tiszacsegét.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Hát igen, ezt lehetett volna bárkinek társadalmi munkában is bevállalni és elmehetett 

volna, örültünk volna neki, mi is örültünk volna neki. Más?  
 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 Ha tudtunk volna róla, lehet, hogy bevállaltuk volna.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Többet kell a hivatalba bejárni, a polgármestert megkérdezni, vagy az itt dolgozókat és 

hátha akkor talán többet tudnak a képviselők is, mi azért vagyunk itt, hogy segítsük a 
képviselők munkáját. Tessék, más?  

 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 Elnézést, én úgy érzem, hogy vannak itt erre személyek, akik a turizmussal 

foglalkoznak, hogy azoknak kellene tájékoztatni a testületet, a civil szervezeteket, hogy 
nem akartok-e ilyen meghívás van, vagy ilyen dolgok léteznek. Elnézést ez nem 
személyes dolog, sokat kellene bejárni, hanem tájékoztatni kellene a civil szervezeteket 
én úgy érzem.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jó, köszönöm szépen. Tessék Alpolgármester Úr.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Köszönöm a szót Polgármester Úr. Tisztelt Képviselő-testület! Egy-két mondatot 

kiragadnék ebből a gazdasági programból. Önkormányzati pénzeszközökből az érintett 
vállalkozók segítségét is felhasználva továbbra is karban kell tartani a földutakat, a 
vagyonvédelem érdekében működtetni a polgárőrséget.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Városőrséget. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Ide polgárőrség van írva. Én nem tudom, de az én meglátásom szerint biztos, hogy van 

Tiszacsegén polgárőrség, de ez egy nem működő szervezet, tudjuk nagyon jól. Tehát ezt 
a mondatot itt véleményem szerint ki kellene javítani. Az, hogy a földutak 
karbantartásába mennyire tudjuk bevonni a vállalkozókat ez is kétséges számomra, 
hiszen volt itt nyert SAPARD pályázat 50 millió Ft-ot nyert az önkormányzat megvolt a 
pénz az út felújítására azt a kis önerő hozzájárulást a földtulajdonosok nem adták meg, 
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ezért aztán nyakig érő sárban járhatnak a traktorjaikkal. Annak idején ugyan úgy, ahogy 
manapság az lenni szokott rossz ízű település fejlődésével szembe menő képviselőkre 
hallgattak a Tisztelt Képviselők. Ez lehet az oka annak, hogy el is a kútba ugrott, ott is 
az összefogás hiánya valamilyen módon megmutatkozott ebben a fejlesztésben. Van egy 
másik itt az 5. oldalon és ez többször is visszajön ez a mondat, a gazdasági 
versenyképesség további gátja a tiszacsegei kis- és középvállalkozások 
tőkeszegénysége, a fejlesztési ráfordítások alacsony szintje. Nem hiszem el ezt a 
mondatot. Tudok olyan csegei vállalkozást, amely napokon belül 5,5 milliárdos új 
gyárat ad át,  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 De nem itt. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Más kérdés, hogy miért nem Tiszacsegére hozzák a pénzüket a vállalkozások. Akkor azt 

ide le kellett volna írni, hogyha jön egy vállalkozó, akkor milyen a megítélése, vagy tárt 
karokkal várjuk-e és örülünk a munkahelynek vagy arról beszélünk, hogy ez melyik 
miskolci és böszörményi maffia  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 tagja,  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 tagja vagy éppenséggel valamiféle kapcsolata van-e vele. Én úgy gondolom, mint 

Magyarországon is és Tiszacsegén is a fejlődésnek a legnagyobb gátja maguk az 
emberek, az irigység, azt nézik, hogy ezzel a munkahelyteremtéssel ki az, aki valamiféle 
politikai előnyhöz tud jutni. Látom Doktor Úr rázza a fejét, hagy rázza, nem baj. És 
ugye mindjárt azzal foglalkozik mindenki, hogy hogy lehetne az éppenséggel betelepülő 
vállalkozásoknak  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 keresztbe tenni, 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 keresztbe tenni, valahogy a fejlődésüket megakadályozni és aztán azt mondani, hogy 

ezek a vállalkozók nem is akartak ide jönni vagy éppen pont a helyi vállalkozások 
gátolták meg, hogy ide jöjjenek, hogy nekik legyen bőven munkaerőre lehetőségük. 
Nagyon érdekesnek tartottam azt a számadatot, hogy több a férfiak aránya a 
munkanélküliek között, ez nagyon különös számomra, hisz a nők, azok, akik nem 
mobilak, gyereknevelés, háztartás fenntartása nem teszi lehetővé, hogy eljárjanak a 
településről esetleg egy távolabbi településre dolgozni. A férfiaknak viszont Záhonytól 
Londonig akárhová lehet menni, innentől kezdve én úgy gondolom, hogy megint valami 
más probléma van, itt nem biztos, hogy a munkahelyek hiánya az, ami a 
munkanélküliséget okozza, a hatalmas alulképzettség az, meg nyilvánvalóan én úgy 
gondolom, hogy nagyon sokan nem is akarnak elmenni a családtól, a településtől, 
valamilyen szinten nagyon mereven, ragaszkodnak, kötődnek a településhez. Meg 
nyilván valljuk be őszintén van egy bizonyos rész, aki nem is akar dolgozni és nyilván a 
segéllyel és egyéb juttatásokkal nagyon jól érzi magát úgy, ahogy van. Tehát ezek azok 
amelyek számomra furcsák voltak ebben a gazdasági programban. Valóban ez egy 
nagyon optimista program, lehet, hogy túlzottan is optimista, de az egyik azt mondta, 
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hogy az egyik ember azt mondta, hogy merjünk nagyot álmodni, hát akkor mi is 
eldöntjük, hogy akkor mi is nagyot álmodunk. Nyilvánvalóan ebből az optimista 
programból lehet lejjebb adni,  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Persze. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 

de ha most semmilyen programmal nem állunk elő, akkor az a vád érhetne bennünket, 
hogy az elkövetkezendő négy évben semmiféle terv, semmiféle előrelátása nincs az 
önkormányzatnak. Azt viszont hozzáteszem, hogy nyilván ilyen terveknek a 
végrehajtásához összefogás kell. Ezt sem én mondtam, hogy fogjunk össze, fogjon 
össze Magyarország egy másik ember mondta. Ettől függetlenül nagyon sajnálom, hogy 
nagyon sokszor azt látom a település fejlődése érdekében nincs összefogás a képviselő-
testületben sem, egyértelműen, sőt kifejezetten nekem úgy tűnik, minthogyha mindenki 
a saját kis dolgait intézné és elsősorban a saját személyes megítélésével foglalkozna, 
nem pedig azzal, hogy a településnek a fejlődése és előrehaladása az mindenképpen 
megtörténjen.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ezekkel egyetértek.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Én arra hívnám fel a figyelmét a képviselőknek, hogy ezt jobban gondolják át, hogy az 

elkövetkezendőkben biztos-e az, hogy bizonyos előterjesztések vagy azok a strukturális 
változtatások, amit a vezetés előterjeszt, azokat nem-e lehetne esetleg jobban átbeszélni, 
jobban átgondolni és végrehajtani, hosszú távon a település érdekében természetesen, 
ami lehet ott pillanatnyilag, abban a pillanatban hátrányosan érinti a döntéshozót, a 
lakosság szemszögéből lehet hogy rossz lesz a megítélése, de hosszú távon én úgy 
gondolom, hogy a lakosság is belátja majd és el is döntheti, hogy majd ennek a 
úgynevezett strukturális átalakítások, megszorító intézkedések ezek a település 
fejlődését, érdekét szolgálták. Köszönöm szépen ennyi lett volna.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Köszönöm szépen. Még annyival, mert többször elhangzott, hogy ez nagyon optimista 

program. Én megmondom őszintén én már bízva a képviselőkben előre bekalkuláltam 
azt a lehetőséget, hogy belátják ők is, hogy az itt élő településen élő emberek érdekében 
akarjuk ezeket megvalósítani, és talán ők is nem az ellenkezőjét akarják és nem 
keresztbe akarnak majd tenni, hogy ezeket a programokat ne tudjuk megvalósítani, ezt 
csak összefogással lehet, ez azért van így leírva, mert ezt másképp nem lehet 
megcsinálni, ha tovább olyan háborúk mennek, hogy valaki mindig a kötözködés, akkor 
biztos, hogy ebből semmi nem valósulhat meg. De nekem ezt mindenféleképpen bízva 
abban, hogy a képviselők is átérzik azt, hogy felelősséget kaptak az itt élő emberektől, 
és azok érdekében akarnak cselekedni, akkor ők is mondják el, javítsák még ezeket, 
még tegyenek hozzá plusz javaslatokat és segítsék azt a munkát, amivel előrébb tudunk 
jutni. Ennyi még az én részemről, hogy felvetetted ezt. Tessék.  

 
Simon Albert PÜTSKIB. elnök: 
 Még egyszer köszönöm a szót. Ha már itt elhangzott többször is az összefogás kifejezés 

Alpolgármester Úrtól, illetve Polgármester Úrtól is, a turisztika szintén elhangzott ebben 
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a programban nem egyszer, ami egy húzó ágazata, egy stratégiai ágazat lehetne a 
településen. Én úgy érzem és most sokunk nevében hagy beszéljek már, bár bizottsági 
ülésen is felkerült, de úgy érzem, hogy ez valahol egy kicsit mostohán van kezelve, pont 
ez a kérdés, ami húzó ágazat lehetne, tehát tudjuk azt, hogy van nekünk Tourinform 
Irodánk és van is nekünk erre alkalmas úgymond szakember gárdánk, és rengeteg civil 
szervezetünk. Én úgy gondolom be is merem vállalni, hogy a közeljövőben ezeket a 
civil szervezeteket meg kellene szólítani, össze kellene ülni egy civil fórumon, egy civil 
kerekasztallal és kialakítani egy olyan tényleg idegenforgalmi irányvonalat, 
programtervezetet, vagy akár csak az összefogást megteremteni ezzel, hogy tényleg 
színesebbé, vonzóbbá tegyük Tiszacsegét. Van Tisza-part, tudjuk olyan, amilyen de van, 
van horgászati lehetőség, vannak táncosaink, hagyományőrzőink, van a Nyugdíjas Klub, 
nem akarom sorolni, de van sportszakosztály, sok minden, lovasok. Ha ezt összefognánk 
egyszer, letudnánk ültetni egy ilyen asztalhoz, bevonva azokat az embereket, akik 
mondjuk hivatalból foglalkoznak a turisztikával, a strandon a Tourinform Iroda, 
gondolom ott van valami személyzet, vagy valaki aki ezzel foglalkozik, akkor lehet, 
hogy kitudnánk alakítani már ennek nyomán ezt a programot, egy olyan irányvonalat, 
ami előrébb vinne és az összefogásban megvalósulhatna. Mert most úgy érzem, hogy 
mindenki csinálja a maga kis dolgát, de igazából nincs meg az a közös cél ebben és én 
ezt akár a bizottság nevében is, mert tettünk ilyen kijelentést, akár a magam nevében is 
felvállalom, hogy a közeljövőben megfogjuk szervezni.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Igen ebben is, én is azért céloztam mindezekre, a civilszervezeteknek a bevonásával, 

hiszen, ha azt veszem, a költségvetésünket ismerjük, tehát nem nagyon tudunk mi Csege 
Napot sem rendezni, tehát ebben is például a civil szervezeteknek a támogatását, a 
segítségét várjuk. Lehetne azt, hogy a mieink elmennének, mit tudom én 
Püspökladányba, azok eljönnének ide, ami nem kerülne olyan költségbe, de mégis 
idegen fellépőket is tudnánk, én valóban jó ötlet, erre én is így gondoltam, örülök neki, 
hogyha a bizottság is ezt így látja, köszönöm szépen. Más? Ha nincs, akkor szavazásra 
bocsájtom, aki elfogadja, a gazdasági programot kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.   

 
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Város 2011-2014 
évre szóló Gazdasági Programját – 6 fő igen szavazattal, 1 fő nem szavazott elfogadta 
és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

36/2011.(III. 30.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. Törvény alapján a 2011-2014-es tervezési időszakra vonatkozó 
Gazdasági Programját elfogadja. 

 
Tiszacsege Város Gazdasági Programja a határozat mellékletét képezi.  

 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester 
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5. Napirendi pont 
 
 

Egyek-Újszentmargita-Tiszacsege települések Önkormányzata által fenntartott 
központi orvosi ügyeleti szolgálat közös szervezésére kötött Társulási Megállapodás 
felülvizsgálata 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 /Előterjesztés írásban mellékelve./ 
 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Mindenki megkapta a társulási megállapodást, kérdezem a bizottságot, hogy tárgyalta-

e?  
 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Igen tárgyaltuk. Tisztelt Képviselő-testület! Tegnapi nap folyamán Egyek település 

részéről senki nem képviseltette magát ezen az egyeztető megbeszélésen. 
Újszentmargitáról a Polgármester Úr, a Jegyző Asszony és a Pénzügyi Iroda vezetője 
képviselte. Áttanulmányoztuk az előterjesztést. Néhány esetben módosítást javasoltak, 
amit mi is megvitattunk, és egyetértünk vele, logikusnak tartjuk. Több helyen van 
átfedés, ahol bizonyos pontokat ki lehet húznunk, mert egy helyen már meg van említve. 
Sorolnám végig, ami változás lenne. Itt rögtön az első oldalon a módosítás 4. h.) 
pontjában Margita is úgy gondolta, meg Tiszacsege is, hogy nem a III. negyedéves 
költségvetéskor kellene beszámolni, hanem elég lenne a zárszámadáskor. Tehát ugyan 
úgy egy beszámolás maradna és egész évet,  

 
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető: 
 Igen, csak mi azért gondoltuk a III. negyedévet, mert a III. negyedév beszámoló 

előterjesztésekor kell a következő évi költségvetést előkészíteni és azok a módosítások, 
amik esetleg az orvosok részéről, vagy más önkormányzat részéről felvetődik, pontosan 
ebben az időszakban lehet előterjeszteni és akkor már úgy készülhetne a következő 
költségvetés, hogy tudna rendeletet módosítani tárgyévre és előtudná készíteni a 
következő évi költségvetést. Tehát ez volt a III. negyedév általunk javasolt időpontja, 
meg a korábbi egyeztetések időpontja.  

 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Meg is győztél, mert a következő napirendi pontban a szerződésekkel kapcsolatban pont 

ez merült fel, hogy ne essünk tényleg abba a hibába, hogy majd március végén 
tárgyaljuk a módosítást, hanem akkor valóban a III. negyedévben legyen a beszámoló és 
akkor a következő évi költségvetési koncepcióba kellene beépíteni azokat a várható 
pénzügyi módosításokat, amik elő fognak majd fordítani, mint most jelen esetben az 
ügyeleti díjjal kapcsolatban következő napirendi pontnál. Itt azt hiszem, hogy 
egyértelmű, logikus, hogy akkor maradjunk a III. negyedévnél, biztos, hogy Margita is 
megfogja majd érteni. A következő pont az i.) pont: Egyek és Újszentmargita kérésére 
igény szerint a kiegészítő hozzájárulás felhasználását ellenőrizheti. Azért is hívtam fel 
az i.) pontra a figyelmet, mert majd a következőekben majd a 4. oldalon a 6.2-esnél a 
Társulás ellenőrzésénél úgy gondoljuk, hogy a 6.2-es okafogyottá vált.  
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Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Vagyis nem is igényelték. 
 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Tehát nem kell, elég nekik ez, hogy bármikor igény szerint ők beletekinthetnek ebbe a 

dologba. Ugyan úgy visszalapozok egyet a 3. oldalon a 4.-es i.) pont az ugyan az, mint 
amit említettem, tehát itt ezt ki lehet húzni. Egy elütés lehet a társulás jogállásánál az 
5.5-nél Tiszacsege Város polgármestere köteles a 5.2 és 5.3 pontok alapján hozott 
döntései stb., itt ez elütés, mert az 5.3 és 5.4-re vonatkozik. Annyit kér Margita, hogy ők 
ezt a tárgyhavi 5.-ei teljesítés kifizetést ők ezt vállalják, viszont szeretnék minden 
hónapban nem az eltelt, hanem a következő hónapban egy részletes kimutatást a 
felhasznált pénzről.  

 
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető: 
 Akkor visszatér az eredetire.  
 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Persze.  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 De ők fizetnének ettől függetlenül minden hónapban de csak kérnék az elszámolást. 
 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Az 5-éhez tartják magukat kifizetik a részüket, csak saját testületük felé eltudjanak 

számolni, ezért kellene nekik ez a havi. 
 
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető: 
 Mi meg ezért kértük, meg Egyek is ezért kérte ezt a módosítást, hogy ez ne legyen. 
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 De ők kérik továbbra is.  
 
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető: 
 Jó. Csak ugyan annyi munka, teljesen mindegy, hogy egy vagy két önkormányzat.  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Jó, csak nem kötődik a fizetéshez.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Egyetértünk, jó mindegy.  
 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Még annyit kérnének a társulás ellenőrzésénél a 6.1-nél úgy hangzik, hogy a társult 

önkormányzatok polgármesterei a zárszámadási rendelet tárgyalásakor minden évben 
írásban beszámolnak a képviselő-testületnek a társulás tevékenységéről, pénzügyi 
helyzetéről, a társulási cél megvalósításáról stb. Itt a végén ezt már kihúztuk, mert a 
következőt javasolja vagy kéri Újszentmargita, hogy a 6.1 úgy hangozzon el, hogy 
Tiszacsege Város Polgármestere a zárszámadási rendelet tárgyalásakor minden évben 
írásban számoljon be a társult települések képviselő-testületeinek, tevékenységéről, 
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pénzügyi helyzetéről, a társulási cél megvalósulásáról, valamint kérik az ügyelet 
vezetőjét egy szakmai beszámoló elkészítésére.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Akkor máris válaszolok rá, én vagyok megszólítva én válaszolok rá. Újszentmargita, ha 

akarta volna eddig is megtehette volna, Egyekre rendszeresen járunk át az ügyelet 
vezetőjével, ott minden évben nem egyszer, kétszer, háromszor is átmegyünk, és 
beszámolót tartunk külön a bizottságoknak is, és a testületi üléseken is részt veszünk. 
Tehát Újszentmargitának is ugyan ezek a lehetőségek megvoltak, az, hogy ő nem élt 
vele, és most leírja, hát eleget teszünk, szóljon. Nagyon szívesen, kész anyaggal 
vagyunk, bármikor áttudunk menni, nincs ezzel gond. Korábbi években, tehát 
bocsánatot kérek, akkor vissza kell mennem, korábbi években egyáltalán nem volt 
semmilyen szinten, ez mióta én vagyok a Polgármester, azóta Szincsákkal beszéltük 
meg és Szincsák Polgármester Úr ragaszkodott is ehhez, és innen indult el az, hogy 
folyamatosan kérte, ha probléma volt akkor is, ha valamit ők nem értettek, akkor is, ha 
valamit ők nem értettek, akkor is hogy menjünk át és rendszeresen az ügyeletvezetővel 
átmentünk. Tehát ennek semmi akadályát nem látom most sem.  

 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Hát akkor most már igénylik. Még a 4-es f.) pontnál lenne egy ez is egy elírás, a 

települések lakosságára járó ügyeleti díjnak megfelelő összeget, ezt kiegészítő 
hozzájárulás összegének kellene írnunk.  

 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Végül is ott van, hogy kiegészítő hozzájárulás fedezetére.  
 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Igen, vagy vegyük ki belőle, vagy írjuk át.  
 
Dr. Gadóczi István SZEMOIB. tag: 
 Nem ezt kéri polgármester úr, hanem hogy kiegészítő hozzájárulás összegét 

biztosítanak.   
 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Bizottságunk egyetért ezekkel a módosító javaslatokkal. Majd a három település 

polgármestere ebben kompromisszumra jut.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jó. Köszönöm szépen. Más? Ha nincs, akkor szavazásra bocsájtom aki a 

kiegészítésekkel, és módosításokkal elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Egyek-Újszentmargita-
Tiszacsege települések Önkormányzata által fenntartott központi orvosi ügyeleti 
szolgálat közös szervezésére kötött Társulási Megállapodás módosítását – 7 fő igen 
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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37/2011.(III. 30.) KT. sz. HATÁROZAT: 

 
 
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. Tv. 41. §: (1) bekezdésében foglalt felhatalmazással élve a helyi önkormányzatok 
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. Tv. 8. §-ának rendelkezései 
szerint az Egyek és Újszentmargita települések Képviselő-testületeivel kötött társulási 
megállapodást módosítja és a hatályos szövegét az alábbi tartalommal hagyja jóvá: 
 

„TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 
 

Központi orvosi ügyeleti szolgálat közös szervezésére 
 
mely létrejött 
 
egyrészről Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – székhelye: 4066 
Tiszacsege, Kossuth u. 5. szám, képviseletében eljár: Jónás Sándor polgármester -, 
 
másrészről Egyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete – székhelye: 4069 
Egyek, Fő u. 3. képviseletében eljár: dr. Miluczky Attila polgármester-, 

 

harmadrészről Újszentmargita Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – 
székhelye: 4065 Újszentmargita, Rákóczi u. 125., képviseletében eljár:  Csetneki Csaba 
polgármester 

 

(továbbá együtt: Társult Önkormányzatok)  

 

között az alulírott napon és helyen, a következő feltételek szerint: 

 

1. Társult Önkormányzatok a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 41. §. (1) 
bekezdésében foglalt felhatalmazással élve a helyi önkormányzatok társulásairól és 
együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. (a továbbiakban: társulási törvény) 8. 
§-ának rendelkezései szerint megállapodnak az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 
törvény 152. § (1) bekezdés c.) pontjában meghatározott helyi önkormányzati feladat („az 
alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás”) közös ellátásában, központi orvosi ügyelet 
kialakításával és fenntartásával, határozatlan időtartamra. 
 

2. A társulás neve, székhelye, működési területe: 
a.) A társulás neve: Tiszacsege és Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Szolgálatot 

Fenntartó Társulás (a továbbiakban: Társulás) 
b.) A társulás székhelye: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. 
c.) A társulás működési területe: Tiszacsege, Egyek és Újszentmargita települések 

teljes közigazgatási területe. 
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3. A társulás tevékenységi köre 

a.) A társulás tevékenységi köre a Társult Önkormányzatok háziorvosi és házi 
gyermekorvosi (továbbiakban együtt: háziorvosi) körzeteiben a háziorvosi feladatok 
munkaidőn kívüli (hétköznapi és hétvégi) ellátásának biztosítása központi orvosi 
ügyeleti szolgálat közös szervezésével és finanszírozásával. 

b.) A központi orvosi ügyelet működtetője Tiszacsege Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala. 

 
4. A fenntartással járó költségek viselése 

a.) Egyek és Újszentmargita települések Képviselő-testületei falhatalmazzák Tiszacsege 
Város Önkormányzatát, hogy megkösse településeik lakosainak ellátására a 
finanszírozási szerződést az Egészségbiztosítási Pénztárral, és ennek alapján az 
ügyeleti díjat az Egészségbiztosítási Pénztár közvetlenül Tiszacsege Város 
Önkormányzatának utalja. 

b.) A központi orvosi ügyelet fenntartásával (működésével) járó költségek fedezésére az 
Egészségbiztosítási Pénztár által folyósított ügyeleti díj és amennyiben ez nem fedezi 
a kiadásokat, úgy a társult önkormányzatok költségvetési hozzájárulásai (a 
továbbiakban: kiegészítő hozzájárulás) szolgálnak. 

c.) A központi orvosi ügyelet fenntartásával járó költségeket a Társult Önkormányzatok 
a tárgyév január 1-jei lakosságszámuk arányában viselik. 

d.) A fenntartáson felül szükségessé váló költségek (felújítás, beruházás) viselésének 
arányáról a Társult Önkormányzatok Képviselő-testületei esetenként döntenek, 
melynek elfogadásához a Társult Önkormányzatok Képviselő-testületei 
mindegyikének egyetértése szükséges. 

e.) A központi orvosi ügyelet költségvetése Tiszacsege Város Önkormányzata 
költségvetésébe épül be, elkülönítetten. 

f.) Társult Önkormányzatok Képviselő-testületei megállapodnak abban, hogy az 
éves költségvetési rendeletükben kiemelt előirányzatként legalább a települések 
lakosságára járó kiegészítő hozzájárulást biztosítanak. 

g.) A kiegészítő hozzájárulást Egyek és Újszentmargita települések önkormányzatai havi 
bontásban utalják, mely az f.) pont szerinti éves kiemelt előirányzat 1/12-ed része, 
legkésőbb tárgyhó 5. napjáig. Tiszacsege Város Polgármesteri Hivatal Költségvetési-, 
és Pénzügyi Irodája a havi elszámolásról tételes kimutatást készít, melyet az adott 
hónapot követő 30 napon belül a társult önkormányzatok részére tájékoztatást céljából 
megküld.   

h.) Tiszacsege Város polgármestere a III. negyedéves költségvetési beszámolóval 
egyidejűleg számot ad a Társult Önkormányzatok polgármestereinek a központi 
orvosi ügyelet költségvetéséről. A Társult Önkormányzatok polgármesterei a 
következő költségvetési évre vonatkozó koncepció elfogadásával egyidőben döntenek 
a központi orvosi ügyeleti ellátásban résztvevők ügyeleti díj mértékéről. 

i.) Egyek és Újszentmargita település kérésére igény szerint a kiegészítő hozzájárulás 
felhasználását ellenőrizheti. 

 

5. A társulás jogállása 
5.1. A Társulás önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik. 
5.2. A Társulás működésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat Tiszacsege Város 

Önkormányzatának polgármestere látja el, Tiszacsege Város Önkormányzati 
Polgármesteri Hivatala segítségével. 
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5.3. A központi orvosi ügyelet közös fenntartásával kapcsolatos feladat- és hatásköröket 
Tiszacsege Város Önkormányzatának polgármestere gyakorolja. 

5.4. A központi orvosi ügyeltben foglalkoztatott orvosokkal és szakdolgozókkal 
(szakasszisztens, ápoló, gépkocsivezető) és a technikai személyzettel (takarítónő) 
kapcsolatos munkáltatói és megbízói jogokat Tiszacsege Város Önkormányzatának 
polgármestere gyakorolja. 

5.5. Tiszacsege Város polgármestere köteles a 5.3. és 5.4. pontok alapján hozott döntései 
előtt a Társult Önkormányzatok polgármestereinek véleményét kikérni, 
döntéseiről pedig a Társult Önkormányzatokat a polgármesterek útján 
tájékoztatni. 

 
6. A társulás ellenőrzése 

Tiszacsege Város Önkormányzatának, mint gesztor önkormányzat polgármestere – a 
zárszámadási rendelet tárgyalásakor – minden évben írásban beszámol a társult képviselő-
testületeknek a Társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, az ügyeleti díj és az 
önkormányzatok kiegészítő hozzájárulásai felhasználásáról, a társulási cél 
megvalósulásáról. A polgármester beszámolójával egyidejűleg a központi orvosi ügyelet 
vezetője szakmai munkáról tájékoztatást ad. 

 
7. A társuláshoz csatlakozás rendje 

A Társult Önkormányzatok a Társuláshoz való csatlakozás lehetőségét kizárják. 
 
8. A társulási megállapodás felmondásának szabályai 

8.1. A tagság egyoldalú felmondása 

A társulási megállapodást a tagnak egyoldalúan felmondani kizárólag a naptári év 
utolsó napjával lehet. A felmondásról szóló – minősített többséggel hozott – döntést 
a képviselő-testület legalább három hónappal korábban köteles meghozni és a 
társulás tagjaival közölni. (Társulási tv. 4. § (2) bek.) 

 

8.2.A tagság év közben történő felmondása 
Az év közben történő felmondás joga kizárólag a többi társult képviselő-testület 
minősített többséggel hozott, a felmondáshoz hozzájáruló döntése esetén 
gyakorolható. (Társulási törvény 4. § (1) bek. e.) pont)    A felmondásról szóló – 
minősített többséggel hozott – döntést a képviselő-testület legalább három hónappal 
korábban köteles meghozni és a társulás tagjaival közölni. 

 

8.3.Tag kizárása 
a.) A társulás tagjainak több mint a fele minősített többséggel hozott határozatával a 

naptári év utolsó napjával fontos okból kizárhatja a társulásból azt a képviselő-
testületet, amely a megállapodásban foglalt kötelezettségének ismételt felhívásra 
határidőben nem tesz eleget. (társulási tv. 4. § (3) bek.)  

b.) A Társult Önkormányzatok fontos oknak minősítik, ha 
b.a. a tag a költségvetési hozzájárulását nem vagy nem határidőben utalja, 
b.b. a tag a Társulás vagy a központi orvosi ügyelet működéséhez szükséges 

döntési – rendeletalkotási, határozathozatali – kötelezettségének nem tesz 
eleget. 
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9. Az elszámolás rendje a társulás megszűnése esetén 
 
9.1. A Társult Önkormányzatok az egészségbiztosítási finanszírozáson felüli, a 

költségvetési hozzájárulásából származó vagyonszaporulatot a Ptk. közös tulajdon 
megszűntetésére vonatkozó szabályai szerint osztják meg. 
 

9.2. Az elszámolás tekintetében a megszűnés időpontját követő 30 napon belül meg kell 
állapodni. 

 
10. A Társult Önkormányzatok a megállapodás módosításáról, megszüntetéséről vagy 

felmondásáról a kezdeményezés megküldéséről számított 60 napon belül döntenek. 
 

11. Társult Önkormányzatok jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseiket tárgyalásos 
úton egyeztetéssel kívánják rendezni, melynek 30 napon túli eredménytelensége esetén a 
jogvitában bíróság dönt. 

 
 
A társulási megállapodást Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
…………………… számú határozatával, Egyek Nagyközség Önkormányzatának képviselő-
testülete a …………………… számú  határozatával, Újszentmargita Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a …………………… számú határozatával 
jóváhagyta, melyekben foglalt felhatalmazással élve a polgármesterek azt, mint 
önkormányzati akarattal teljességgel megegyezőt kézjegyükkel ellátták. 

 
Kelt: Tiszacsege,  

 

  Jónás Sándor                           Dr.  Miluczky Attila                            Csetneki Csaba 

Tiszacsege Város       Egyek Nagyközség             Újszentmargita Község 
  polgármestere           polgármestere                                     polgármestere” 
 
 

 
Végrehajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester 
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6. Napirendi pont 
 

 
Egyek-Újszentmargita-Tiszacsege települések Önkormányzata által fenntartott 
központi orvosi ügyeletben résztvevő háziorvosokkal, asszisztensekkel, valamint 
gépkocsivezetőkkel kötendő vállalkozói szerződések felülvizsgálata 
Ea.: Jónás Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 
 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Itt bekerült az, hogy óradíj emelést kérnek az orvosok, erre máris mondom, ez a 

gyakorlatban korábban nem így működött, tehát erre is szeretnék én tájékoztatást adni, 
ez úgy történt, hogy a három polgármester, ha ilyen igény volt, azt beadják, a három 
polgármester összeül és megtárgyalja, hogy egyáltalán a költségvetésük egyáltalán 
engedi-e, hogy azt a béremeléseket megtudjuk eszközölni és a közösen megfogalmazott 
álláspontot visszük a testület elé. Ezt így nem lehet megítélésem szerint.  

 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Azt szeretném elmondani Tisztelt Képviselő-testület, hogy egy érdekes gyakorlat alakult 

itt ki, az önkormányzatnál, ugyanis ezeket a szerződéseket március 31. napjáig kötötték, 
tehát adott év április 01-jétől tartott a következő év március 31. napjáig és ez a szerződés 
ezzel határozott idejű és most március 31.-én megszűnik. Tehát nem lesz szerződés. 
Most az áthidaló megoldást javaslom vagy javasoljuk, hogy a régi összegekkel meg kell 
kötni az új szerződést, az orvosok az ügyeletvezető Doktornő is egyetértett, elfogadják, 
tehát a régi összegekkel meg kell kötni a szerződést mindenképpen a folyamatos orvosi 
ügyelet biztosítása érdekében és a három polgármester valóban össze kell, hogy üljön 
ezt a kérelmet elbírálni, mert ez az ő kompetenciájuk és akkor sor kerülhet a 
szerződésnek a módosítására. Felmerült még egy javaslat, amit én is célszerűnek tartok 
és összhangba kerül a társulási megállapodással. Méghozzá az, hogy most ez a 
határozott idő december 31.-éig terjedjen, és novemberben már amikor október, 
november, amikor jön a III. negyedéves beszámoló ismerjük a pontos díjtételeket, az 
orvosoknak az igényét is fogjuk ismerni és akkor így tudnánk előrébb lépni és nem 
kerülni ilyen helyzetbe, hogy egy elfogadott költségvetés után szembesülünk emelési 
igényekkel, illetőleg, hogy az utolsó pillanatban kell esetleg döntenünk szerződésekről, 
hanem akkor erre hosszabb idő lenne biztosítva. Tehát most az a javaslatom, hogy a régi 
összegekkel kerüljön a szerződés megkötésre. Ugyanis akkor nem lenne egyébként 
szerződés, március 31. napjával bezárólag. Köszönöm.  

 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Bizottságunk tárgyalta és bármennyire hihetetlen Polgármester Úr ide van leírva, 

megtudom mutatni, hogy bizottság javasolja, hogy április 13-a előtt, mivel nekünk is 
testületi lesz, meg Újszentmargitának, a három település polgármestere tárgyalja meg és 
foglaljon állást az orvosi óradíjak emelése kérdésében. Tehát a bizottságunk is pont erre 
a következtetésre jutott, amit a Polgármester Úr elmondott. Valamint amit a Jegyző 
Asszony elmondott, hogy december 31-ig kössük meg most a szerződéseket, de már 
novemberbe tárgyaljuk meg a következő évi kéréseket vagy igényeket ezzel 
kapcsolatban. Egyébként maga a szerződésekkel egyetértünk. Ez csodával határos 
dolog, hogy egyetért mindenki.  
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Jónás Sándor polgármester: 
 Jó köszönöm. Akkor, ha ilyen jó az összhang, akkor én most ezt már rögtön szavazásra 

szeretném vinni.  
 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Csak annyi kiegészítés, nem ezzel kapcsolatban, hanem a további szerződésekkel 

kapcsolatban megbeszéltük, hogy célszerű lenne határozatlan idejű szerződéseket kötni 
és csak a költségtérítésre kellene visszatérni és valószínű, hogy az praktikusabb lenne, 
most ez marad december 31-ig, tehát év végéig és a következő szerződéseket már így 
szeretnénk. Persze ezt el kell fogadni mind a három településnek.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Köszönöm szépen. Akkor most így ezzel a kiegészítéssel még és ezzel én is egyetértek, 

aki egyetért és elfogadja kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.   
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – központi orvosi ügyeletben 
résztvevő háziorvosokkal megkötendő vállalkozói szerződést ügyeletvezetői feladatok 
ellátására – 6 fő igen szavazattal, 1 fő nem szavazott elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 

 
38/2011.(III. 30.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszacsege és Környéke Központi 
Orvosi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulás által fenntartott, Tiszacsege Város 
Önkormányzata – 4066  Tiszacsege, Kossuth u. 5 – által működtetett központi orvosi 
ügyeletben résztvevő háziorvosokkal megkötendő vállalkozói szerződést az alábbi 
tartalommal hagyja jóvá: 
 

„VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 
Mely létrejött egyrészről Jónás Sándor Polgármester – a Tiszacsege és Környéke Központi 
Orvosi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulás által fenntartott, Tiszacsege Város 
Önkormányzata – 4066  Tiszacsege, Kossuth u. 5 – által működtetett központi orvosi ügyeleti 
szolgálat képviselője – mint megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészről  
MEDICIN 68 Kft. Dr. Vadász Györgyi háziorvos 4031 Debrecen, Derék u. 63. IV/13., 
mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) között alulírott helyen és napon az alábbi 
feltételekkel: 
 

 Megbízó megbízza a Megbízottat a Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala által működtetett központi orvosi ügyeleti szolgálatban az orvosi és 
ügyeletvezetői  feladatok ellátásával, amelyért az alábbi díjazásban állapodnak meg: 

 
Orvosi feladatok díjazása: 
 Hétköznap (munkanapokon):    1.300- Ft/óra 
 Hétvégén (munkaszüneti és ünnepnapokon): 1.900- Ft/óra 
 
Ügyeletvezetői feladatok díjazása:            17.000.- Ft/hó 
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 A teljesített ügyeleti órákra járó díjazás utólag, minden hónap 10. napjáig számla 
ellenében – a vezetett és leadott – jelenléti ívek alapján kerül kifizetésre. 

 Megbízott vállalja, 
 Hogy az ügyeleti szolgálatban az ügyeletvezető orvos által előre 

elkészített havi beosztásban a közös megegyezéssel rögzített 
időpontokban részt vesz, 

 Hogy ez egy hónapra eső ügyeleti órák legalább egynyolcadát ellátja. 
 

 A Megbízott jelen megbízásból eredő szakmai munkáját a 4/2000. (II.25.) EüM. 
Rendeletben foglaltak szerint köteles teljesíteni. 

 A központi ügyeleti ellátás nyújtásának helye (telephelye) a Tiszacsege, Fő u. 42. 
szám alatt található központi orvosi rendelő. 

 A központi ügyelet rendelkezésre állás ideje: 
 Hétköznap (munkanapokon) 16.00 órától másnap 08.00 óráig 
 Hétvégén (munkaszüneti és ünnepnapokon) 08.00 órától másnap 08.00 

óráig 
 Az ellátott körzet Tiszacsege, Egyek és Újszentmargita települések közigazgatási 

területe. 
 Az ügyeleti szolgálatot teljesítő orvos az ügyelet teljes ideje alatt a központi orvosi 

ügyeleti rendelőben köteles a betegek rendelkezésére állni – munkaszüneti és 
ünnepnapokon, amíg a következő ügyeletes orvos meg nem érkezik -,  kivéve 
amikor hívásra a rendelőn kívül látja el az ügyeleti feladatait.  

 A szerződés 2011. április 01. napjától lép hatályba és 2011. december 31. napjáig 
hatályos. 

 Jelen szerződést a felek kölcsönös egyetértéssel és kölcsönösen elfogadott határidővel 
módosíthatják. A módosítást bármelyik fél kezdeményezheti. 

 Jelen szerződés megszűnik a szerződő felek közös megegyezése alapján, továbbá 
írásban közölt rendkívüli felmondással felmondható, ha valamelyik fél a szerződésben 
vállalt kötelezettségét súlyosan megszegi. 

 A Megbízó az ügyeleti teendők szakmai felelősségvállalását az ügyeleti tevékenységre 
vonatkozó szakmai felelősségbiztosítás megkötésével vállalja. 

 A Megbízó vállalja, hogy az ügyeleti időben szakképzett nővért és gépkocsivezetőt 
biztosít. 

 A Megbízott kijelenti, hogy ügyeleti idejének lejárta után az ügyeleti feladatokért nem 
vállal felelősséget. 

 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi 
jogszabályok és a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 

 
Jelen szerződést a szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt aláírják. 
 
Tiszacsege, 2011. március 31. 
 
 

……………………………. 
Megbízó 

……………………………. 
Megbízott 

Jónás Sándor 
polgármester 

Tiszacsege Város Önkormányzata

MEDICIN 68 Kft. Dr. Vadász Györgyi 
háziorvos” 
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Jónás Sándor polgármester: 
 Aki a központi orvosi ügyeletben résztvevő háziorvosokkal megkötendő vállalkozói 

szerződést elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.   
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – központi orvosi ügyeletben 
résztvevő háziorvosokkal megkötendő vállalkozói szerződést – 6 fő igen szavazattal, 1 
fő nem szavazott elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

 
39/2011.(III. 30.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszacsege és Környéke Központi 
Orvosi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulás által fenntartott, Tiszacsege Város 
Önkormányzata – 4066  Tiszacsege, Kossuth u. 5 – által működtetett központi orvosi 
ügyeletben résztvevő háziorvosokkal megkötendő vállalkozói szerződést az alábbi 
tartalommal hagyja jóvá: 
 

„VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 
 
Mely létrejött egyrészről Jónás Sándor Polgármester – a Tiszacsege és Környéke Központi 
Orvosi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulás által fenntartott, Tiszacsege Város 
Önkormányzata – 4066  Tiszacsege, Kossuth u. 5 – által működtetett központi orvosi ügyeleti 
szolgálat képviselője – mint megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészről  
………………………………… háziorvos, ……………………… mint megbízott 
(továbbiakban: Megbízott) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 
 

 Megbízó megbízza a Megbízottat a Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala által működtetett központi orvosi ügyeleti szolgálatban az orvosi feladatok 
ellátásával, amelyért az alábbi díjazásban állapodnak meg: 

 
 Hétköznap (munkanapokon):    1.300- Ft/óra 
 Hétvégén (munkaszüneti és ünnepnapokon): 1.900- Ft/óra 

 
 A teljesített ügyeleti órákra járó díjazás utólag, minden hónap 10. napjáig számla 

ellenében – a vezetett és leadott – jelenléti ívek alapján kerül kifizetésre. 
 

 Megbízott vállalja, 
 Hogy az ügyeleti szolgálatban az ügyeletvezető orvos által előre 

elkészített havi beosztásban a közös megegyezéssel rögzített 
időpontokban részt vesz, 

 Hogy ez egy hónapra eső ügyeleti órák legalább egynyolcadát ellátja. 
 

 A Megbízott jelen megbízásból eredő szakmai munkáját a 4/2000. (II.25.) EüM. 
Rendeletben foglaltak szerint köteles teljesíteni. 
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 A központi ügyeleti ellátás nyújtásának helye (telephelye) a Tiszacsege, Fő u. 42. 
szám alatt található központi orvosi rendelő. 

 
 A központi ügyelet rendelkezésre állás ideje: 

 
 Hétköznap (munkanapokon) 16.00 órától másnap 08.00 óráig 
 Hétvégén (munkaszüneti és ünnepnapokon) 08.00 órától másnap 08.00 

óráig 
 

 Az ellátott körzet Tiszacsege, Egyek és Újszentmargita települések közigazgatási 
területe. 

 
 Az ügyeleti szolgálatot teljesítő orvos az ügyelet teljes ideje alatt a központi orvosi 

ügyeleti rendelőben köteles a betegek rendelkezésére állni – munkaszüneti és 
ünnepnapokon, amíg a következő ügyeletes orvos meg nem érkezik -,  kivéve 
amikor hívásra a rendelőn kívül látja el az ügyeleti feladatait.  

 
 A szerződés 2011. április 01. napjától lép hatályba és 2011. december 31. napjáig 

hatályos. 
 

 Jelen szerződést a felek kölcsönös egyetértéssel és kölcsönösen elfogadott határidővel 
módosíthatják. A módosítást bármelyik fél kezdeményezheti. 

 
 Jelen szerződés megszűnik a szerződő felek közös megegyezése alapján, továbbá 

írásban közölt rendkívüli felmondással felmondható, ha valamelyik fél a szerződésben 
vállalt kötelezettségét súlyosan megszegi. 

 
 A Megbízó az ügyeleti teendők szakmai felelősségvállalását az ügyeleti tevékenységre 

vonatkozó szakmai felelősségbiztosítás megkötésével vállalja. 
 

 A Megbízó vállalja, hogy az ügyeleti időben szakképzett nővért és gépkocsivezetőt 
biztosít. 

 
 A Megbízott kijelenti, hogy ügyeleti idejének lejárta után az ügyeleti feladatokért nem 

vállal felelősséget. 
 

 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi 
jogszabályok és a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 

 
Jelen szerződést a szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt aláírják. 
 
Tiszacsege, 2011. március ….. 
 

……………………………. 
Megbízó 

……………………………. 
Megbízott 

Jónás Sándor 
polgármester 

Tiszacsege Város Önkormányzata
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Jónás Sándor polgármester: 
 Aki a központi orvosi ügyeletben résztvevő háziorvosokkal – asszisztens biztosítása 

mellett - megkötendő vállalkozói szerződést elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással 
jelezze.   
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – központi orvosi ügyeletben 
résztvevő háziorvosokkal (asszisztens biztosítása mellett) megkötendő vállalkozói 
szerződést – 6 fő igen szavazattal, 1 fő nem szavazott elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 

 
40/2011.(III. 30.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszacsege és Környéke Központi 
Orvosi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulás által fenntartott, Tiszacsege Város 
Önkormányzata – 4066  Tiszacsege, Kossuth u. 5 – által működtetett központi orvosi 
ügyeletben résztvevő háziorvosokkal – asszisztens biztosítása mellett - megkötendő 
vállalkozói szerződést az alábbi tartalommal hagyja jóvá: 
 

„VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 
Mely létrejött egyrészről Jónás Sándor Polgármester – a Tiszacsege és Környéke Központi 
Orvosi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulás által fenntartott, Tiszacsege Város 
Önkormányzata – 4066  Tiszacsege, Kossuth u. 5 – által működtetett központi orvosi ügyeleti 
szolgálat képviselője – mint megbízó ( továbbiakban: Megbízó), másrészről  
……………………………………………………………………………………………., mint 
megbízott (továbbiakban: Megbízott) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 
 

 Megbízó megbízza a Megbízottat a Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala által működtetett központi orvosi ügyeleti szolgálatban az orvosi feladatok 
ellátásával, valamint a szakképzett asszisztens (név: ………………….) biztosításával, 
amelyért az alábbi díjazásban állapodnak meg: 

 
   Orvosi feladatok díjazása: 

 Hétköznap (munkanapokon):    1.300- Ft/óra 
 Hétvégén (munkaszüneti és ünnepnapokon): 1.900- Ft/óra 

 
 Asszisztens díjazása: 
 Hétköznap:        700- Ft/óra 
 Hétvége (munkaszüneti és ünnepnapokon):  900.-Ft/óra 

 
Ügyeleti ellátásban ……………………………… részéről résztvevő orvos: …..…………….. 
 

 A teljesített ügyeleti órákra járó díjazás utólag, minden hónap 10. napjáig számla 
ellenében – a vezetett és leadott – jelenléti ívek alapján kerül kifizetésre. 

 
 Megbízott vállalja, 

 Hogy az ügyeleti szolgálatban az ügyeletvezető orvos által előre 
elkészített havi beosztásban a közös megegyezéssel rögzített 
időpontokban részt vesz, 

 Hogy ez egy hónapra eső ügyeleti órák legalább egynyolcadát ellátja. 
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 A Megbízott jelen megbízásból eredő szakmai munkáját a 4/2000. (II.25.) EüM. 
Rendeletben foglaltak szerint köteles teljesíteni. 

 
 A központi ügyeleti ellátás nyújtásának helye (telephelye) a Tiszacsege, Fő u. 42. 

szám alatt található központi orvosi ügyeleti rendelő. 
 

 A központi ügyelet rendelkezésre állás ideje: 
 Hétköznap (munkanapokon) 16.00 órától másnap 08.00 óráig 
 Hétvégén (munkaszüneti és ünnepnapokon) 08.00 órától másnap 08.00 

óráig 
 Az ellátott körzet Tiszacsege, Egyek és Újszentmargita települések közigazgatási 

területe. 
 
 Az ügyeleti szolgálatot teljesítő orvos az ügyelet teljes ideje alatt a központi orvosi 

ügyeleti rendelőben köteles a betegek rendelkezésére állni, kivéve amikor hívásra a 
rendelőn kívül látja el az ügyeleti feladatait. 

 
 A szerződés 2011. április 01. napjától lép hatályba és 2011. december 31. napjáig 

hatályos. 
 

 Jelen szerződést a felek kölcsönös egyetértéssel és kölcsönösen elfogadott határidővel 
módosíthatják. A módosítást bármelyik fél kezdeményezheti. 

 
 Jelen szerződés megszűnik a szerződő felek közös megegyezése alapján, továbbá 

írásban közölt rendkívüli felmondással felmondható, ha valamelyik fél a szerződésben 
vállalt kötelezettségét súlyosan megszegi. 

 
 A Megbízó az ügyeleti teendők szakmai felelősségvállalását az ügyeleti tevékenységre 

vonatkozó szakmai felelősségbiztosítás megkötésével vállalja. 
 

 A Megbízó vállalja, hogy az ügyeleti időben gépkocsivezetőt biztosít. 
 

 A Megbízott vállalja, hogy az általa biztosított szakképzett asszisztens akadályoztatása 
esetén a helyettesítéséről maga gondoskodik. 

 
 A Megbízott kijelenti, hogy ügyeleti idejének lejárta után az ügyeleti feladatokért nem 

vállal felelősséget. 
 

 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi 
jogszabályok és a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 

 
Jelen szerződést a szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt aláírják. 
 
Tiszacsege, 2011. március   

……………………………. 
Megbízó 

……………………………. 
Megbízott 

Jónás Sándor polgármester 
Tiszacsege Város Önkormányzata
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Jónás Sándor polgármester: 
 Aki a központi orvosi ügyeletben résztvevő szakképzett asszisztensekkel megkötendő 

vállalkozói szerződést elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.   
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – központi orvosi ügyeletben 
résztvevő szakképzett asszisztensekkel megkötendő vállalkozói szerződést – 6 fő igen 
szavazattal, 1 fő nem szavazott elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

41/2011.(III. 30.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszacsege és Környéke Központi 
Orvosi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulás által fenntartott, Tiszacsege Város 
Önkormányzata – 4066  Tiszacsege, Kossuth u. 5 – által működtetett központi orvosi 
ügyeletben résztvevő szakképzett asszisztensekkel megkötendő vállalkozói szerződést az 
alábbi tartalommal hagyja jóvá: 
 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 
Mely létrejött egyrészről Jónás Sándor Polgármester – a Tiszacsege és Környéke Központi 
Orvosi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulás által fenntartott, Tiszacsege Város 
Önkormányzata – 4066  Tiszacsege, Kossuth u. 5 – által működtetett központi orvosi ügyeleti 
szolgálat képviselője – mint megbízó ( továbbiakban: Megbízó), másrészről  
…………………………………………………., mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) 
között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 
 

 A Megbízó megbízza a Megbízottat a Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala által működtetett központi orvosi ügyeleti szolgálatban asszisztensi feladatok 
ellátásával, amelyért a felek egységesen az alábbi díjazásban állapodnak meg: 
 

- Hétköznap:      700.-Ft/óra 
- Hétvége (munkaszüneti és ünnepnapokon):  900.-Ft/óra 

 
 A teljesített ügyeleti órákra járó díjazás utólag, minden hónap 10. napjáig számla 

ellenében – a vezetett és leadott – jelenléti ívek alapján kerül kifizetésre. 
 

 Megbízott vállalja, hogy az ügyeleti szolgálatban - az előre elkészített havi 
beosztásban – a közös megegyezéssel rögzített időpontokban részt vesz. 

 
 A Megbízott jelen megbízásából eredő szakmai munkáját az Egészségügyről szóló 

1999. évi CLIV. Törvényben, valamint a 4/2000. (II.25.) EüM számú rendeletben 
foglaltak szerint köteles teljesíteni. 

 
 A központi ügyeleti ellátás nyújtásának helye (telephelye) 4066  Tiszacsege, Fő u. 42. 

szám alatt lévő központi orvosi ügyeleti rendelő. 
 

 A központi ügyelet rendelkezésre állás ideje: 
 

 Hétköznap (munkanapokon) 16.00 órától másnap 08.00 óráig 
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 Hétvégén (munkaszüneti és ünnepnapokon) 08.00 órától másnap 08.00 
óráig 

 
 Az ellátott körzet Tiszacsege, Egyek és Újszentmargita települések közigazgatási 

területe. 
 

 Az ügyeleti szolgálatot teljesítő szakképzett asszisztens az ügyelet teljes ideje alatt a 
központi orvosi ügyeleti rendelőben köteles tartózkodni, melyet kizárólag csak orvosi 
utasításra hagyhat el.  

 
 A szerződés 2011. április 01. napjától lép hatályba és 2011. december 31. napjáig 

hatályos. 
 

 Jelen szerződést a felek kölcsönös egyetértéssel és kölcsönösen elfogadott határidővel 
módosíthatják. A módosítást bármelyik fél kezdeményezheti. 

 
 Jelen szerződés megszűnik a szerződő felek közös megegyezése alapján, továbbá 

írásban közölt rendkívüli felmondással felmondható, ha valamelyik fél a szerződésben 
vállalt kötelezettségét súlyosan megszegi. 

 
 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi 

jogszabályok és a  Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 
 
Jelen szerződést a szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt aláírják. 
 
Tiszacsege, 2011. március  
 
 
 

……………………………. 
Megbízó 

……………………………. 
Megbízott 

Jónás Sándor 
polgármester 

Tiszacsege Város Önkormányzata

asszisztens 
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Jónás Sándor polgármester: 
 Aki a központi orvosi ügyeletben résztvevő szakképzett asszisztensekkel, 

gépkocsivezetőkkel megkötendő vállalkozói szerződést elfogadja, kérem, hogy 
kézfelnyújtással jelezze.   

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – központi orvosi ügyeletben 
résztvevő szakképzett asszisztensekkel, gépkocsivezetőkkel megkötendő vállalkozói 
szerződést – 6 fő igen szavazattal, 1 fő nem szavazott elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 

 
42/2011.(III. 30.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszacsege és Környéke Központi 
Orvosi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulás által fenntartott, Tiszacsege Város 
Önkormányzata – 4066  Tiszacsege, Kossuth u. 5 – által működtetett központi orvosi 
ügyeletben résztvevő szakképzett asszisztensekkel, gépkocsivezetőkkel megkötendő 
vállalkozói szerződést az alábbi tartalommal hagyja jóvá: 
 

„VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 
Mely létrejött egyrészről Jónás Sándor Polgármester – a Tiszacsege és Környéke Központi 
Orvosi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulás által fenntartott, Tiszacsege Város 
Önkormányzata – 4066  Tiszacsege, Kossuth u. 5 – által működtetett központi orvosi ügyeleti 
szolgálat képviselője – mint megbízó ( továbbiakban: Megbízó), másrészről  
…………………………………………………..., mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) 
között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 
 
A./ A Megbízó megbízza a Megbízottat a Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatala által működtetett központi orvosi ügyeleti szolgálatban asszisztensi feladatok 
ellátásával, amelyért a felek az alábbi díjazásban állapodnak meg: 

- Hétköznap:      700.-Ft/óra 
- Hétvége (munkaszüneti és ünnepnapokon):  900.-Ft/óra 

 
Az ügyeleti szolgálatot teljesítő szakképzett asszisztens az ügyelet teljes ideje alatt a 
központi orvosi ügyeleti rendelőben köteles tartózkodni, melyet kizárólag csak orvosi 
utasításra hagyhat el.  

 
B./ A Megbízó megbízza a Megbízottat a Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatala által működtetett központi orvosi ügyeleti szolgálatban gépjárművezetői 
feladatok ellátásával, amelyért a felek az alábbi díjazásban állapodnak meg: 

- Hétköznap:      600.-Ft/óra 
- Hétvége (munkaszüneti és ünnepnapokon):  800.-Ft/óra 

 
Az ügyeleti szolgálatot teljesítő gépkocsivezető az ügyelet teljes ideje alatt az ügyeletet 
teljesítő orvos rendelkezésére kell, hogy álljon. A területen történő ellátásnál köteles az 
ügyeletes orvos utasításai szerint eljárni.  

 
Megbízott  

- köteles gondoskodni a gépkocsi állagmegóvásáról, biztonságos 
üzemeléséről, üzemképes állapotának ellenőrzéséről, 
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- köteles a közlekedési szabályok és az adott forgalmi viszonyok 
figyelembevételével az élet és vagyonbiztonság betartásával közlekedni, 

- köteles munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal végezni, 
- az ügyeleti ellátás megkezdése előtt köteles a sürgősségi táska tartalmát 

ellenőrizni, a hiányosságokat pótolni, 
- az ügyeleti szolgálat befejeztével köteles gondoskodni a gépkocsi 

üzemanyaggal történő teljes feltöltéséről (tele tankolásáról), 
- köteles gondoskodni a gépkocsi tiszta állapotban törtnő garázsba tételéről, 
- köteles gondoskodni a gépkocsi menetokmányainak kiállításáról, pontos 

vezetéséről. 
 
 A teljesített ügyeleti órákra járó díjazás utólag, minden hónap 10. napjáig számla 

ellenében – a vezetett és leadott – jelenléti ívek alapján kerül kifizetésre. 
 
 Megbízott vállalja, hogy az ügyeleti szolgálatban - az előre elkészített havi beosztásban – 

a közös megegyezéssel rögzített időpontokban részt vesz. 
 
 A központi ügyeleti ellátás nyújtásának helye (telephelye) 4066  Tiszacsege, Fő u. 42. 

szám alatt lévő központi orvosi ügyeleti rendelő. 
 
 A központi ügyelet rendelkezésre állás ideje: 
 Hétköznap (munkanapokon) 16.00 órától másnap 08.00 óráig 
 Hétvégén (munkaszüneti és ünnepnapokon) 08.00 órától másnap 08.00 óráig 
 
 Az ellátott körzet Tiszacsege, Egyek és Újszentmargita települések közigazgatási területe. 
 
 A szerződés 2011. április 01. napjától lép hatályba és 2011. december 31. napjáig 

hatályos. 
 
 Jelen szerződést a felek kölcsönös egyetértéssel és kölcsönösen elfogadott határidővel 

módosíthatják. A módosítást bármelyik fél kezdeményezheti. 
 
 Jelen szerződés megszűnik a szerződő felek közös megegyezése alapján, továbbá írásban 

közölt rendkívüli felmondással felmondható, ha valamelyik fél a szerződésben vállalt 
kötelezettségét súlyosan megszegi. 

 
 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései 

az irányadóak. 
 
Jelen szerződést a szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt aláírják. 
 
Tiszacsege, 2011. március 
 

……………………………. 
Megbízó 

……………………………. 
Megbízott 

Jónás Sándor polgármester 
Tiszacsege Város Önkormányzata”
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Jónás Sándor polgármester: 
 Aki a központi orvosi ügyeletben résztvevő gépkocsivezetőkkel megkötendő vállalkozói 

szerződést elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.   
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – központi orvosi ügyeletben 
résztvevő gépkocsivezetőkkel megkötendő vállalkozói szerződést – 6 fő igen 
szavazattal, 1 fő nem szavazott elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

43/2011.(III. 30.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszacsege és Környéke Központi 
Orvosi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulás által fenntartott, Tiszacsege Város 
Önkormányzata – 4066  Tiszacsege, Kossuth u. 5 – által működtetett központi orvosi 
ügyeletben résztvevő gépkocsivezetőkkel megkötendő vállalkozói szerződést az alábbi 
tartalommal hagyja jóvá: 
 

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 
Mely létrejött egyrészről Jónás Sándor Polgármester – a Tiszacsege és Környéke Központi 
Orvosi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulás által fenntartott, Tiszacsege Város 
Önkormányzata – 4066  Tiszacsege, Kossuth u. 5 – által működtetett központi orvosi ügyeleti 
szolgálat képviselője – mint megbízó ( továbbiakban: Megbízó), másrészről  
……………………………………………………, mint megbízott (továbbiakban: Megbízott) 
között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 
 

 A Megbízó megbízza a Megbízottat a Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala által működtetett központi orvosi ügyeleti szolgálatban gépjárművezetői 
feladatok ellátásával, amelyért a felek egységesen az alábbi díjazásban állapodnak 
meg: 
 

- Hétköznap:      600.-Ft/óra 
- Hétvége (munkaszüneti és ünnepnapokon):  800.-Ft/óra 

 
 A teljesített ügyeleti órákra járó díjazás utólag, minden hónap 10. napjáig számla 

ellenében – a vezetett és leadott – jelenléti ívek alapján kerül kifizetésre. 
 

 Megbízott vállalja, hogy az ügyeleti szolgálatban - az előre elkészített havi 
beosztásban – a közös megegyezéssel rögzített időpontokban részt vesz. 

 
 A központi ügyeleti ellátás nyújtásának helye (telephelye) 4066  Tiszacsege, Fő u. 42. 

szám alatt lévő központi orvosi ügyeleti rendelő. 
 

 A központi ügyelet rendelkezésre állás ideje: 
 

 Hétköznap (munkanapokon) 16.00 órától másnap 08.00 óráig 
 Hétvégén (munkaszüneti és ünnepnapokon) 08.00 órától másnap 08.00 

óráig 
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 Az ellátott körzet Tiszacsege, Egyek és Újszentmargita települések közigazgatási 

területe. 
 

 Az ügyeleti szolgálatot teljesítő gépkocsivezető az ügyelet teljes ideje alatt az 
ügyeletet teljesítő orvos rendelkezésére kell, hogy álljon.  
 

 A gépjárművezető a területen történő ellátásnál köteles az orvosi ellátásban 
segítséget nyújtani, köteles az ügyeletes orvos utasításai szerint eljárni – amennyiben 
az ügyeletes orvos erre nem tart igényt, a gépjárművezető a fentiek alól mentesül. 

 
 Megbízott  

- köteles gondoskodni a gépkocsi állagmegóvásáról, biztonságos 
üzemeléséről, üzemképes állapotának ellenőrzéséről, 

- köteles a közlekedési szabályok és az adott forgalmi viszonyok 
figyelembevételével az élet és vagyonbiztonság betartásával közlekedni, 

- köteles munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal végezni, 
- az ügyeleti ellátás megkezdése előtt köteles a sürgősségi táska tartalmát 

ellenőrizni, a hiányosságokat pótolni, 
- az ügyeleti szolgálat befejeztével köteles gondoskodni a gépkocsi 

üzemanyaggal történő teljes feltöltéséről (tele tankolásáról), 
- köteles gondoskodni a gépkocsi tiszta állapotban törtnő garázsba tételéről, 
- köteles gondoskodni a gépkocsi menetokmányainak kiállításáról, pontos 

vezetéséről. 
 

 A szerződés 2011. április 01. napjától lép hatályba és 2011. december 31. napjáig 
hatályos. 

 
 Jelen szerződést a felek kölcsönös egyetértéssel és kölcsönösen elfogadott határidővel 

módosíthatják. A módosítást bármelyik fél kezdeményezheti. 
 

 Jelen szerződés megszűnik a szerződő felek közös megegyezése alapján, továbbá 
írásban közölt rendkívüli felmondással felmondható, ha valamelyik fél a szerződésben 
vállalt kötelezettségét súlyosan megszegi. 

 
 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései az irányadóak. 
 
 
Jelen szerződést a szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt aláírják. 
 
Tiszacsege, 2011. március  
 
 

……………………………. 
Megbízó 

……………………………. 
Megbízott 

Jónás Sándor polgármester 
Tiszacsege Város Önkormányzata”

 



42 
 

  
7. Napirendi pont 
 
 

MEDICIN-68 Humánszolgáltató és Kereskedelmi Kft. által működtetett 
laboratóriumban történő vérvétellel kapcsolatos feladatok ellátására kötendő 
vállalkozói szerződés felülvizsgálata 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 /Előterjesztés írásban mellékelve./ 
 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Kérdezem a bizottságot, hogy tárgyalta-e?  
 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Igen tárgyaltuk és elfogadásra javasoljuk. Egy dátumozási hiba van, ott a szerződés 

2011. április 01-jétől.  
 
Simon Albert PÜTSKIB. elnök: 
 Bizottságunk is tárgyalta, mi itt a záró dátumot gondolnánk szintén hasonló képpen 

alakítani, mint az előző szerződéseknél, 2012. március 31. van, de a későbbiek 
szempontjából nem ártana itt is december 31-gyel, hasonlóan az előző szerződésekhez, 
mert ennek is március a vége. Ennyi lenne.   

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jó. Köszönöm szépen. Más? Ha nincs, akkor szavazásra bocsájtom, aki egyetért és 

elfogadja így a vállalkozási szerződés határozatát, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – vérvétellel kapcsolatos 
feladatok ellátására megkötendő vállalkozói szerződést – 7 fő igen szavazattal 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

44/2011. (III. 30.) KT számú HATÁROZAT: 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszacsege, Fő u. 29. szám alatt lévő 
és Tiszacsege Város Önkormányzat tulajdonát képező Orvosi Rendelőben, a MEDICIN-68 
Humánszolgáltató és Kereskedelmi Kft. által működtetett laboratóriumban történő vérvétellel 
kapcsolatos feladatok ellátására megkötendő vállalkozói szerződést az alábbi tartalommal 
hagyja jóvá: 
 

„VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 
Mely létrejött egyrészről Tiszacsege Város Önkormányzata (képviseli: Jónás Sándor 
Polgármester) 4066  Tiszacsege, Kossuth u. 5 mint megbízó (továbbiakban: Megbízó), 
másrészről  
MOLNÁRNÉ KATONA TÍMEA 4066 Tiszacsege, Homok u. 14., mint megbízott 
(továbbiakban: Megbízott) között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 
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 A Megbízó megbízza a Megbízottat a Tiszacsege, Fő u. 29. szám alatt lévő és 

Tiszacsege Város Önkormányzat tulajdonát képező Orvosi Rendelőben, a MEDICIN-
68 Humánszolgáltató és Kereskedelmi Kft. által működtetett laboratóriumban történő 
vérvétellel kapcsolatos feladatok ellátásával, amelyért a felek egységesen 2.500- 
Ft/óra díjazásban állapodnak meg, mely tartalmazza a saját gépjármű használatát, 
valamint a felmerülő üzemanyag költséget.  

 
 A feladat ellátásáért járó díjazás utólag, minden hónap 10. napjáig számla ellenében 

kerül kifizetésre. 
 

 A Megbízott jelen megbízásából eredő szakmai munkáját az Egészségügyről szóló 
1999. évi CLIV. Törvényben, valamint a 4/2000. (II.25.) EüM számú rendeletben 
foglaltak szerint köteles teljesíteni. 

 
 A rendelkezésre állás ideje: heti 4 óra - szerdai napokon 07.00 órától 11.00 óráig 

 
 Az ellátási terület: Tiszacsege település közigazgatási területe. 

 
 A szerződés 2011. március 01. napjától lép hatályba és 2012. március 31. napjáig 

hatályos. 
 

 Jelen szerződést a felek kölcsönös egyetértéssel és kölcsönösen elfogadott határidővel 
módosíthatják. A módosítást bármelyik fél kezdeményezheti. 

 
 Jelen szerződés megszűnik a szerződő felek közös megegyezése alapján, továbbá 

írásban közölt rendkívüli felmondással felmondható, ha valamelyik fél a szerződésben 
vállalt kötelezettségét súlyosan megszegi. 

 
 Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos egészségügyi 

jogszabályok és a  Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 
 
Jelen szerződést a szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt aláírják. 
 
Tiszacsege, 2011. március 
 
 

……………………………. 
Megbízó 

……………………………. 
Megbízott 

Jónás Sándor polgármester 
Tiszacsege Város Önkormányzata

Molnárné Katona Tímea 
Asszisztens” 
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8. Napirendi pont 
 

 
Jegyzői álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálása 
 Ea.: Simon Albert PÜTSKIB. elnök 
 /Előterjesztés írásban mellékelve./ 
 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Kérdezem Aljegyző Asszonyt, hogy részt kíván-e venni?  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Nyilatkoztam a pályázatomban, hogy igen.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Igen, jó. Akkor átadnám a bizottságnak a szót, a bizottság elnökének.  
 
Simon Albert PÜTSKIB. elnök: 
 Mint az ismeretes a jegyzői állásra pályázatot írtunk ki, 2011. március 03-ai testületi 

ülésen hoztunk erre határozatot, hogy kiírjuk a pályázatot, amely a 1992. évi XXIII. tv 
10 § (1) bekezdése alapján hirdettünk meg. Ez a pályázat eredetileg április 15-én lett 
volna a pályázat benyújtási határidő, de ezt módosítottuk március 20-ra, tehát március 
20-a volt a beadási határidő. A határidőig tulajdonképpen egy pályázat érkezett be, de 
mégis két pályázat van előttem. Egy pályázat érkezett be, ami március 17-ei időponttal 
van iktatva, egy másik pedig 20-a után, 22-ei dátummal van iktatva. Na, most nem 
tudom, 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 A határidő 20 volt. 
 
Simon Albert PÜTSKIB. elnök: 
 Igen, azért, de ez 22-vel van iktatva. Ez a pályázat e szerint késve érkezett, határidőt túl 

lépett, most ebben az esetben ez a pályázat érvénytelennek tekintendő. Hangsúlyoznám, 
most azt mondom el, amit a bizottságunk elvégzett munkát. A bizottságunk a munkáját 
az SZMSZ alapján végezte el, amelyben az van leírva, hogy a bizottságnak a 
pályázatokról ki kell alakítani egy véleményt, a mi véleményünk kialakítása arra 
szorítkozik, hogy összehasonlítja a pályázati anyagot a pályázati kiírással, hogy 
megfelel-e a feltételeknek. Ez alapján, tehát ez a pályázat, ami március 22-én érkezett, 
ez a határidőt meghaladta, ezért ez érvénytelennek ítéltük. Hozzá kell tegyem azt, hogy 
az illető, aki ezt a pályázatot beadta, ezt a pályázatot később szóban vissza is vonta. 
Nem igazán értem a történet lényegét egyébként. Bár most, ha én vagyok a pályázó, 
beadok egy ilyen volumenű pályázatot ilyen komoly állásra, hogy akkor ezt miért 
vonom vissza, ez nyilván az ő döntése. Személyesen telefonon beszéltem vele, és 
megerősítette, hogy ő ezt köszöni, semmisítsük meg, ő ezt visszavonja ezt a pályázatot. 
Mondhatom a nevét, de nem lényeges, annyit talán, hogy igen távoli déli városból küldte 
a pályázatát. Tehát ő ezt megerősítette. De mindazonáltal nem igazán értem, hogy hogy 
történt. A másik pályázat, amely itt benyújtásra került, és amelyben az Aljegyző 
Asszony a nyilatkozatát elhelyezte, miszerint itt hozzájárul a nyilvános tárgyaláshoz, azt 
megnéztük és pontról pontra a feltételek vonatkozásában mindenben megfelel a 
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kiírásnak. Ez alapján a bizottság ezt az álláspontot hozta, és ezt csak megismétlem, tehát 
nem azt mondjuk azzal, hogy javaslunk vagy nem, hiszen a képviselő-testületnek kell 
eldönteni, hanem a bizottság azt az álláspontját tolmácsolom, hogy megvizsgáltuk és 
mindenben megfelel a kiírásnak. Ha nálam van a szó Polgármester Úr, mert gondolom 
az következik, hogy a képviselők elmondhatják a hozzászólásokat. Mint egyéni 
képviselő szeretném elmondani. Ez valahogy nekem nem igazán tetszik ez az egész, 
megmondom miért. A képviselő-testület a kiírója ennek a pályázatnak, amely pályázatra 
az Aljegyző Asszony is beadott egy pályázatot. A 1992. XXIII. tv 22 § (1) pontja 
mondja ki az összeférhetetlenség fogalmát. Na, most úgy érzem, hogy az Aljegyző 
Asszony hibát követett el akkor, amikor nem közölte a testülettel azt, hogy ő érintett lesz 
ebben a pályázati dologban, nem mondta azt, hogy ő fog pályázni, nekünk pedig ezt 
nem volt kötelességünk előre tudni, hogy ő pályázik-e vagy sem. Na, most amennyiben 
ő ezt tudta, hogy ő pályázni fog, én úgy gondolom, hogy az lett volna egy megfelelő 
eljárás, hogyha ezt közli a testülettel és azt mondja, hogy a pályázati kiírásban nem 
kíván részt venni. Tudniillik a vége az lett, hogy a pályázat benyújtásánál személyesen 
Dr. Vámosi Margit aljegyző részére lehet benyújtani a pályázatot, illetve postai úton. Na 
most ez egy érdekes dolog, hogy pályázok egy állásra, és akkor hozzám futnak be a 
pályázatok. Na, most én Horgászegyesületi elnök akarok lenni, akkor nyilván nem én 
vagyok az, aki erre kiírok egy pályázatot, úgy hogy én is pályázok, meg én vagyok a 
boríték felbontója, vagy én vagyok az az ember, aki elsőként szembesülök vele. Itt 
viszont mi is hibáztunk, a képviselő-testület, amikor ezt a határozatot meghoztuk, mert 
akkor már előttünk volt ez a pályázati kiírás és akkor kellett volna a jogot magunknak 
meghatározni, hogy a pályázat benyújtásának módja a meghirdető részére kell, hogy 
történjen, ez benne van a törvényben is. A meghirdető pedig, amint itt hallottuk a 
képviselő-testület, tehát akkor nem az Aljegyző Asszonynak kell beadni a pályázatot, 
hanem nekünk kellett volna beadni, akár mondjuk, ha már az SZMSZ-nél tartottunk a 
testület felhatalmazta volna a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottságot azzal, hogy a pályázatokat 
befogadja, hiszen úgyis aztán a mi asztalunkon kötött ki. Na, most jelzem, tehát én 
ezeket a pályázatokat így felbontott állapotban, így láttam először, ezt a bizottság is így 
látta, tehát én nem láttam egyébként az előző pályázónak a borítékját sem. Én 
megbízom, meg elhiszem azt, hogy március 22-én nyomták rá a bélyegzőt, mert az 
késve érkezett be, ez nem is lényeges ilyen szempontból. Ami viszont igen, hogy én úgy 
gondolom, hogy az Aljegyző Asszonynak erről illet volna szólni a testületnek, hogy ő 
összeférhetetlenséget érez ezzel kapcsolatban és ránk testálhatta volna ezt a bizottságra 
ennek a lebonyolítását és én úgy gondolom, hogy ez így nem korrekt és javaslom azt, 
hogy új pályázatot írjunk ki.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Köszönöm szépen. Annyi kiegészítéssel tenném. Én is úgy érzem, hogy egy kicsit 

rosszul sikerült ez a kiírás, ezért hibásnak is érzem magam megmondom őszintén, mert 
a legutóbbi testületi ülésen, ha visszaemlékeztek rá, mikor én mondtam, hogy írjuk ki, 
felgyorsítottuk, mint ahogy itt is az Elnök Úr elmondta, arról volt szó, hogy későbbi 
időpontra lesz, csak felgyorsultak az események és úgy jöttünk be, és át sem néztük 
rendesen, most lehet azt mondani, hogy ténylegesen nem néztük át és fel lett gyorsítva. 
Én is egyetértek azzal, hogy érdeklődtem több helyen, ahol jegyzői állást hirdettek meg 
és 10-13 jelentkező volt egy-egy helyen, engem most ez meglep, hogy itt kettő volt, már 
maga ez is meglep. Vagy nem volt jól hirdetve, vagy az idő nem volt elegendő ahhoz, 
hogy leadják, nem tudom, ezt nem vizsgáltam ott, de nagyon sokan szoktak jelentkezni 
erre. Na most talán azzal a kiegészítéssel szeretném én ezt módosítani, mivel a 
képviselő-testület a jegyző asszony munkaadója úgymond, én magamat jelölném erre, 
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aki befogadja ezeket a borítékokat, és a bizottsággal közösen bontanánk én is részt 
vennék ezen, a bizottsággal közösen bontanánk ezeket, hogyha a testület úgy dönt, hogy 
mégis új pályázatot ír ki, én ezt látnám korrektnek és tisztességesnek. Tessék 
Alpolgármester Úr. 

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Nekem az a véleményem, hogy valóban itt az első számú szempont az volt, hogy az 

Aljegyző Asszony nem nyilatkozta ki a testületi ülésen, hogy ő is indulni fog ezen a 
jegyzői álláshelyre történő pályázaton, mert ez nyilvánvalóan akkor más szemszögbe 
állította volna be ezt a dolgot. Felettébb furcsállom egyébként, mert egy másik esetben, 
ahol a jegyző asszony lett volna a munkák elvégzője, ott a polgármester urat jelölte meg 
felelősnek, az álláshelyek megszüntetésénél, itt meg ahol a polgármester úr lehetne a 
dolgok elvégzője, Aljegyző Asszony saját magát jelölte meg. Nekem az a véleményem, 
hogy most azt szavaztasd meg Polgármester Úr, mert nekem ez a javaslatom, hogy 
érvénytelenítsük ezt a pályázati kiírást. Kérném, hogy erre egy szavazást légy szíves.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jó, meghallgatom még a többiek véleményét is, ha van, és akkor utána, tessék. Ha nincs, 

akkor az Alpolgármester Úr által beterjesztett pontra szavazzunk, ami úgy szól, hogy a 
jelenleg kiírt jegyző állásra a pályázatot megsemmisítjük és újat írunk ki helyette, aki 
ezzel egyetért és elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Jegyzői álláshelyre beérkezett 
pályázatok eredménytelennek nyilvánítását – 6 fő igen szavazattal, 1 fő nem szavazott 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

45/2011.(III. 30.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a jegyzői 
álláshelyre beérkezett pályázatokat és úgy határoz, hogy a pályázatot eredménytelennek 
nyilvánítja. 
 
Felkéri Jónás Sándor polgármestert, hogy döntéséről a pályázókat értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jónás Sándor polgármester 

 
 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Akkor én arra teszek javaslatot, hogy egy újabb határidőt szabjunk, igen, tessék.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Én kiosztanám az új pályázatot, elolvassák a képviselők. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jó. 
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Nagy Miklós alpolgármester: 
 Az egyebek végén majd döntünk róla. Jó? Az elhangzottakkal összhangban van, 

határidők is szerepelnek benne, a Polgármester Úr és az Ügyrendi Bizottság elnöke 
ketten közösen bonthatják fel csak a borítékokat, nyilván a bizottsággal előtte 
véleményezhetik a pályázatokat. Egy kicsit tágabb határokra szabtuk a pályázók körét. 
Úgy éreztük, hogy nagyon le volt szűkítve az előző pályázati lehetőség. Sok volt a 
köztisztviselői szolgálatban eltöltött idő, ezt lecsökkentettük két évre és nyilván a 
pályázók körét is kibővítettük az iskolai végzettségükkel kapcsolatosan. Úgy gondoltuk, 
hogy aki jegyzői állásra pályázhat, a törvény azt megengedi, azt valamennyit belevettük.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Köszönöm szépen. Akkor erre majd visszatérünk az egyebek végén.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Így van, majd akkor megtárgyaljuk, addig mindenki átolvassa.  
 
 
 
9. Napirendi pont 
 

 
Polgármesteri jelentés 
Ea.: Jónás Sándor polgármester 
/Szóbeli előterjesztés alapján./ 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 A két ülés között eltelt fontosabb események. 2011. március 03-án volt a rendkívüli 

sorosnak nevezett testületi ülésünk, ami a 2011. február 23-ait helyettesítette. 2011. 
március 04-én kistérségi ülésen vettem részt a közmunkaprogrammal kapcsolatos 
tájékoztató volt, amin nem veszünk részt, mint tiszacsegeiek, mert ugye ez a vasút 
hálózatnak a közmunkaprogramja lenne, és bennünket mivel sajnos nem érint, így azt 
hiszem, hogy számunkra teljesen indokolatlan. 2011. március 07-én Hajdúdorogon a 
Nemzetközi Polgári Védelmi Napon vettem részt, ez egy egész napos 
rendezvénysorozat volt az új Parancsnok Úr bemutatkozásával egybekötve volt. 2011. 
március 10-én a Városok, Falvak Szövetségének a közgyűlésén vettem részt, ahol a 
2011. évi költségvetés elfogadása volt a fő hangsúly, illetve gyarapodott a Városok, 
Falvak Szövetségének a taglétszáma, Hajdúnánással, Püspökladánnyal és Balatonfüred 
és Balatonfüredhez tartozó valamennyi kistérséggel, majd aztán, ha odaérek folytatom. 
2011. március 10-én Kistérségi Szociális évértékelő volt a Könyvtárban itt megtartva, 
azon többen is részt vettünk, a vezetők is részt vettek. 2011. március 15-én a Március 
15-ét én azt hiszem, hogy méltó keretek között ünnepeltük, ezt én a vezetői ülésen is 
elmondtam, akik nem vettek ezen részt, azok sajnálhatják, mert egy nagyon-nagyon 
színvonalas produkciót láttunk. Külön köszönetemet szeretném mindenkinek kifejezni, 
akik ebben részt vettek és a háttérben ebbe a munkába besegítettek, de név szerint is 
négy nevet mindenképpen, akik közvetlenül a gyerekekkel foglalkoztak és felkészítették 
őket, Bódi Antalné, Bodogán Istvánné, Szabó Sándorné és Szabóné Bocskai Gabriella. 
Köszönet érte, hiszen nagyon színvonalas műsort produkáltak. Itt természetesen nem 
szabad megfeledkezni Simon Albertről, aki a hangosítást és tökéletesen véghezvitte a 
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szín és hangvilágába tudta varázsolni a gyerekeket is. Természetesen valamennyi 
szervezőt.  

 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Egy nevet rosszul említett Polgármester Úr Szabóné Debrődi Judit. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Én úgy írtam, hogy Szabóné Juditka, én odaírtam mindenkihez, hogy Gizike, Ilike, 

Juditka, tehát odaírtam azt is, tehát nem tudtam, hogy hogy mondjam.  
 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Ő így használja, azért szóltam.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jó, köszönöm szépen. 2011. március 17-én újabb Kistérségi ülés volt, ez bennünket nem 

érintette, ez Hortobágy és Balmazújváros kettősségét érintette az oktatással 
kapcsolatban. 2011. március 18-án és 20-án és akkor itt kanyarodnék vissza a Városok, 
Falvakra, ez egy három napos program volt, pontosan azért, mivel mondtam, hogy 
többek között Balatonfüred és a kistérségi tábora, csapata hozzá fel lett véve a Városok, 
Falvak Szövetségébe és ők fogadták a Hajdú megyei Városok, Falvak Szövetségének a 
tagjait. Ez egy három napos program volt, ennek a célja már eleve az volt, amire itt már 
beszéltünk is, hogy a civil szervezeteknek a komoly kapcsolat létrehozása. Hál’ Istennek 
úgy néz ki, hogy nagyon sikeresen sikerült ez a hétvégi program, mert Tihany 
polgármesterével kimondottan jó kapcsolatot sikerült, és talán ebből az iskolával tudunk 
kamatoztatni is, még pedig úgy, hogy egyezségre is jutottunk és talán már ebben az 
évben minden további nélkül elfogjuk tudni indítani azt, hogy gyerekink mennek 
Tihanyba ingyen és bérmentve nyaralni, illetve a tihanyi gyerekek jönnének ide hozzánk 
szintén nyaralni, viszonozni tudnánk ezt nyáron, tehát az lehet esetleg, mivel náluk 
sokkal zsúfoltabb a nyári program, elképzelhető az, felvetődött, ha nem tudják a nyári 
időszakba betenni, akkor az őszi tanítási szünetbe, még ezt mindenféleképpen tudnánk 
pótolni. Tehát én azt hiszem, de más településekkel is, ahol civil szervezetek működnek, 
Kriszti is ott volt, Csernikné Nagy Krisztina is ott volt velem és nagyon sok program 
lehetőséget írtunk össze és azért is mondom, hogy ezt majd, jó is az, aki felvetette, hogy 
a civil szervezetek, és a bizottságok, a hivatalos szervek üljenek össze és tárgyalják meg, 
mert nagyon érdekes és szép programokat lehetne magában a különböző települések 
összefogásával is csinálni. 2011. március 21-én rendkívüli testületi ülést tartottunk. 
2011. március 22-én PÉTEGISZ eszközavató ünnepségen vettem részt, majd arról még 
fogok a későbbiekben beszélni. 2011. március 23-án tiszacsegei Nyugdíjas Klubban 
meghívást kaptam, kíváncsiak voltak, hogy a településünk hol tart, a város hol tart, ez 
volt a fő indítéka a meghívásomnak, azon kívül ugye beszámolót kértek tőlem teljes 
egészében, illetve kérdések és válaszok voltak, én azt hiszem, hogy hasznosan töltöttük 
a nyugdíjasokkal, hiszen 14.00 órakor kezdtük és 17.00 óráig tartott ez a tájékoztató 
megbeszélés, majd erre is még az egyebekben részletesen vissza fogok térni. Mint 
jeleztem, 25-én és 26-án a kínaiak voltak a vendégeink, ezen a találkozón az 
Alpolgármester Úr is részt vett, Csernikné Nagy Krisztina is részt vett, tehát én úgy 
gondolom, hogy mindenféleképpen hasznos volt, mert legalább elindultunk, hogy aztán 
ennek lesz-e folytatása, ez természetesen nem csak rajtunk múlik, mi szeretnénk, meg 
örülnénk neki, hogyha valamilyen oknál fogva összetudnánk fogni és talán tudnának 
rajtunk segíteni. 2011. március 27-én egy szomorú vasárnapi napon Püspökladányban 
voltam Arnóth Sándor temetésén, mondhatnám azt is, hogy barátom, következő hétre 
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volt megbeszélve a találkozónk a Sándor napi, sajnos ez már elmaradt a temetésen 
vettem részt és ennyi volt a két testületi ülés között eltelt időben a programom. Rátérnék 
a különfélékre.  

 
Dr. Gadóczi István SZEMOIB. tag: 
 Nekem ehhez a programhoz lenne egy kérdésem, ha megengedi. Úgy fogalmazott 

Polgármester Úr, hogy a kínaiakkal vette fel a kapcsolatot. Többször fogalmazott, de 
nem hallottuk, hogy milyen ügyben, milyen projekt az, azt lehet-e tudni?  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Persze, beruházási, tehát turizmus elsősorban a turizmus a gyógyvíznek a felhasználási 

része, ezen kívül a környékünkön elhelyezkedő tavak, szabad strand és hajókikötő a 
szigetvilágra való rálátás nekik is, a Hortobágyon kiépítendő esetleg hosszabb távú 
turisztikai csoport, illetve beruházásként jelentkezett az is, hogy az új fűtéstechnológia 
szempontjából milyen lehetőségek, napkollektor vetődött fel, esetleg, ezeknek a, ne 
menjünk elébe, sok mindenről volt, tehát műszaki, gazdasági és kulturális 
szempontokból volt tárgyalás, azért is voltak ilyen sokan, 6-an voltak, de 5 különböző 
szakágazatot képviselt, és mindenre megfelelő, ők legalábbis azt mondták, hogy teljes 
mértékben kielégítő válaszokat kaptak. Rengeteg anyagot is biztosítottunk, most 
őszintén be kell vallanom, vasárnap még a hivatalba is be kellett jönnünk, mert olyan 
anyagra is szükség volt, amit nekünk innen tudtunk csak prezentálni, és biztosítani. 
Vagy szombaton volt, nem is tudom. 

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Szombaton. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Bocsánat igen, mert vasárnap temetésen voltam, szombaton volt. Tehát természetesen 

semmi nincs eltitkolva, semmi nincs eltitkolva, minden folyamatában továbbra is megy 
és mihelyt bármi történik én abban a pillanatban a képviselő-testületet, mint a 
lakosságot is tájékoztatni fogom, akár jó hír, akár rossz hír, ez természetes dolog. Csak 
ugye, ezt én már régtől kezdeményeztem, és szívemen viselem a település sorsát, 
elmondom azt is, nyugodtan elfogadhatjátok, nem terhelte az önkormányzatot egy 
fillérrel sem, mert én álltam a 2 napos teljes programot, mindennel együtt, ez a saját 
költségem volt, én úgy gondolom, hogy ennyivel tartozom a településnek, hogyha létre 
jön ez az üzlet, akkor ez sokunknak fog örömet szerezni. Ennyi.  

 
Dr. Gadóczi István SZEMOIB. tag: 
 Köszönöm szépen a kiegészítést.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Akkor rátérnék a különfélékre. A különfélékben elég sok minden van itt nekem.  
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10. Napirendi pont 
 

 
Különfélék 
 

 
a.) Nagy Angéla kérelme a Retro Presszó előtt közterületen történő asztalok 

kihelyezésére 
Ea.: Jónás Sándor polgármester 
/Szóbeli előterjesztés alapján./ 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
  Kezdeném az elsővel, egy kérelem érkezett hozzám. „Alulírott Nagy Angéla a fenti 

nyilvántartású számú vállalkozással kapcsolatban szeretné a kérelmét benyújtani Önök 
felé, az általam vezetett szórakozóhely a Retro Presszó Tiszacsege, Fő u. 53. szám alatt 
előtti részén szeretne kihelyezni asztalokat, napernyővel. A hangulat és a presszó 
színesebbé tétele miatt szeretné ezt a változtatási lehetőséget engedélyeztetni. Az 
asztalok kihelyezését 2011. április 01 és 2011. október 15 közötti időszakra tervezem. A 
fentiek alapján kérem, kérelmem szíves elfogadását és engedélyezését, megértésüket és 
szívélyes jóváhagyásukat előre is megköszönve.” Na most nekem ez az én privát 
véleményem, elmondom akkor először én, én jónak találom részben, de részben nem. 
Azért ott egy elég forgalmas csomópont van, ha a belső részre gondolnánk, akkor ott én 
is azt mondom, van a nagykapu az oldalában, oda én jónak találnám, és oda én 
elfogadhatónak találnám, de félek attól, hogyha a járdára tesszük, akkor ott lakossági 
panaszok fognak esetleg érkezni, nem férnek el, babakocsit tolnak, vagy mit tudom én, 
szóval ez egy kicsit, én ott nem tartom elegendő helynek, hogy ott azt gondtalanul és 
probléma mentesen meg lehetne oldani. De természetesen a képviselők is mondják el 
véleményüket és annak megfelelően hozzuk meg a döntésünket.  

 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Én is hasonlóképpen gondolkozom, ahogy a Polgármester Úr. Bár én a Műszaki Irodára 

bíznám, egy olyan feltételhez kötném ezt az engedélyezést, hogy amennyiben a 
gyalogos forgalmat nem zavarja, akkor engedjük meg, hogy próbálkozzon vele, mert 
valóban nagyon sok településen, akár sétáló utcákban, vagy egy-egy ilyen főúton is 
kedvelt ez a kiülhető teraszos rész.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Én azért is javasoltam az oldalsó részt. 
 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Mondom, amennyiben a gyalogos közlekedést nem akadályozza én támogatom.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Köszönöm, más?  
 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 Nekem az lenne a javaslatom, amit a Képviselő Társam mondott, hogy a Műszaki 

osztálynak meg kellene vizsgálni és esetleg olyan áron is, hogyha azt az árkot letudnánk 
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fedni, és azon tudnánk, tehát valami megoldást biztos, hogy lehetne találni, én ezt csak 
javaslatként mondom.  

 
Dr. Gadóczi István SZEMOIB. tag: 
 Nekem csak annyi észrevételem lenne, hogy a Műszaki Irodával egyetértek, maximálni 

kellene, vagy meg kellene határozni a kitehető asztalok számát, mindenképpen fontos 
lenne, hogy úgy adjunk engedélyt, hogy maximum ennyi asztal a térnek a megfelelő 
kihasználására, tehát a Műszaki Irodára bíznám én is, de egy asztalszámot megkötnék.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Csak akkor tudjuk az asztalszámot, amikor a Műszaki Iroda, hogyha a Műszaki Irodára 

bízzátok, a Műszaki Iroda felmérése alapján tudjuk meghatározni az asztal létszámot.  
 
Dr. Gadóczi István SZEMOIB. tag: 
 Csak legyen benne az engedélyben.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ja, tehát azzal nem értetek egyet, hogy ott oldalra, mert az lenne a legjobb, ott semmit 

nem zavarna, nem lenne útban.  
 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Én nem azt mondtam, hogy azt vitatom, épp azt mondtam, hogy a gyalogos közlekedést 

ne akadályozza, de telepítse akkor oda oldalra. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Akkor ebben nem hozunk döntést most, majd 13-án visszatérünk erre, akkor majd a 

Műszaki Iroda megtárgyalja és akkor visszatérünk erre, akkor maradjunk ebben, így 
látjátok?  

 
Dr. Gadóczi István SZEMOIB. tag: 
 Mondja meg a Műszaki Iroda, hogy lehet-e a járdán, a méretek alapján vagy csak oldalt 

és, hogy milyen négyzetméterben, mennyi asztallal.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Akkor a Műszaki Irodának ki lesz adva, felfogja mérni, hogy mik az előírások, biztos 

vannak erre előírások is, hogyha kinti kerthelyiséget létesítenek, hogy milyen 
távolságokat kell ott figyelembe venni és betartani. Ez jó ötlet, akkor menjen a Műszaki 
Iroda és akkor megvizsgálja és a 13-ai testületi ülésünkre behozzuk. Jó. Köszönöm 
szépen.   

 
  

b.) Csege hajózás 
 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Következő a Csege hajózás, erről is már említést tettem, csak ott a turizmusnál, amikor 

Bagdi képviselő felvetette, tehát igen részt veszünk, sőt honlapon fent vagyunk, sőt 
Tiszacsegét nagyon is sikerült úgy látom jó színben feltüntetni. Engedjétek meg akkor 
röviden felolvassam, azt, amit lehet látni fent is és a kiállításokon ezek is szlogenként 
szerepelnek. „Örömmel tájékoztatom, hogy több éves szünet után újra indulhat a Tiszai 
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személyhajózás, a tiszacsegei személyhajó kikötőből az elegáns Leányfalu MS-sel 
májustól októberig, a 100 személyes hajó, amelynek fő fedélzetén 45 fő részére 
étkezésre is alkalmas berendezések és bár is van, a legkülönféle rendezvényekre 
tartható, konferenciák, igazgatósági tanácsülések, születésnapi, névnapi, baráti 
találkozók, esküvők, diákoknak osztálykirándulások, érettségi találkozó, író-olvasó,  
üzlet emberek találkozó, árubemutatók és igény szerint bármilyen akár zenés 
rendezvényt is képesek megrendezni. A sétajáratok indulási járata, melynek központja 
Tiszacsege, innen Tiszafüred, Örvény, Kisköre, illetve Tiszacsege-Tiszaújváros-Tokaj 
viszonylatban történnének. Lehetőség van a legszebb magyar folyó a kanyargó szőke 
Tisza és a Tisza-tó csodálatos szigetvilágának, madár- és növényvilágának 
megismerése, ahol motoros csónakról testközelben találkozhatnak a természettel. Az 
egész napos kirándulásokon lehetőség van közös ebédek elköltésére Tiszafüred, 
Örvényen, a Kiskörén, illetve Tokajban egy hangulatos vacsorát lehet fogyasztani, 
illetve Tiszacsegén a halászcsárdában. A tájékoztató menetrendeket és díjszabásokat 
mellékeljük. Szeretettel várjuk jelentkezésüket.” Én azt hiszem, hogy ez teljes 
Tiszacsege nevében szól, hiszen én tárgyaltam velük és beszéltem velük, pontosan azt 
kértem és mindenhol ki is volt ez hangsúlyozva, hogy Tiszacsege igen a turizmussal is, 
ez volt a lényeges, hogy visszatudjuk Laci bácsit is szerezni ebben az egészben, hiszen ő 
már bizonyságot csinált ebből, hogy milyen nagyszerűen tudta ezt megszervezni és 
végezni. Ez volt a Csegei hajózás.  

 
  

c.) Öregek otthona 
 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Öregek Otthonával kapcsolatban szintén tettem már említést, a gazdasági programban, 

múlt héten tárgyaltam azokkal a befektetőkkel, akik a kis filmet is elküldték és ezt 
üzenem, hogy akkor még nem tudtam a nyugdíjasoknak válaszolni, mikor a találkozón 
részt vettem, üzenem nekik innen, hogy a múlt hét végén volt egy megbeszélés, ahol 
sajnos a 27 lakást semmiféleképpen nem tudná gazdaságosan megvalósítani. Tehát 
rengeteg féle variációt próbáltak, de akkor hatalmas költségek jelentkeznének, hogyha a 
27 lakásosat tudnák megoldani, így marad a 15-16 lakásos, de én azt kértem, hogy 
készítsétek már el erre is a tervet, mert már ez is nagy segítség lenne. Aztán van még 
talán a hajdúböszörményeikkel is lehetőség, mert amazok is újra felvették velünk a 
kapcsolatot és talán rendeződik azoknak is a soruk, és ha a kettőből egy, vagy mind a 
kettőnek lehetőség lenne, sőt mind a kettő szerintem tudna is működni, akkor ezeket 
természetesen majd folytatnánk, bármi változás van, én tájékoztatást fogok adni. Tehát 
nincs elvetve, csak most egy új terv készítése, egy kevesebb férőhelyessel próbálja 
megoldani, hogy a költségek is megfelelőek legyenek.  

 
 

d.) Szélső utca 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 A Szélső utca. Ez az Üdülő faluban van, sajnos ez is egy megörökölt, beszélnünk kell 

róla. Szeretném hangsúlyozni, nem az elmúlt négy év, hanem korábbi időszakból 
szintén megörökölt problémákkal kell megküzdenünk, az utolsó határidőt kaptuk most 
júniusra, amikor a csatornát ki kell bélelnünk. Ez annak idején, amikor a Szélső utca 
meg lett építve, ez ennek feltétele volt, ez akkor sem került megoldásra, mi is ameddig 
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lehetett húztuk, ugye, most nem tudjuk tovább húzni. Ezt június határidővel be kell 
fejeznünk. Ezért én egy olyan javaslatot szeretnék beterjeszteni a Képviselők elé, hogy 
hasznosak is legyünk és a költségeinket, amit muszáj úgy is erre rááldozni, dupla vagy 
semmi alapon mondom. A Szélső utcára nekem az lenne a terv, megvizsgáltuk, 
megvizsgáltuk, áttekintettük. A strandunk 22-én nyitna, erre a testület hozott egy 
határozatot április 22-én. Most, hogy a fairtás ott megtörtént, jobban lehet látni, 
világosabb lett. Én magam is láttam azt, hogy az öltözők közötti burkolat már nagyon 
szegényes és nagyon rossz állapotban van. Arra gondoltunk, felmértük, hogy az ott 
lehelyezett lapokból a Szélső utcát megtudnánk oldani, ez nem kerülne pénzbe. Akkor, 
amit a Szélső utcára rá kell fordítani egy szép térburkolatot, azt pedig ide beraknánk 22-
éig az öltözők között lévő területre. Ezt megszerveztük olyan formában, hogyha a 
képviselő-testület rábólint, akkor 22-ére nyitásra ezeket a munkálatokat el is végeznénk. 
Természetesen, erre akkor most döntést kell hozni. Ezzel kapcsolatban akkor kérném a 
Ti véleményeteket is, hogy jónak találjátok-e ezt a megoldást. Tehát júniusban kell, 
tehát akkor még egyszer pontosítsam a dátumokat, júniusban kell nekünk a Szélső 
utcával elszámolni, amit megörököltünk. Na most akkor meg kell venni oda, most 
teljesen mindegy, tehát oda akkor meg kell venni. Én azért gondoltam azt, hogy így 
akkor segítenénk a strand küllemén is, barátságosabbá, hangulatosabbá tudnánk tenni, 
hogyha azt az újat amit veszünk, azt ide tennénk, ezt meg felszedve a Szélső utcára a 
csatornára tenni. Röviden akkor ennyi.  

 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Logikusnak tartom, meg ésszerűnek, hogy az az elavult, mert a fürdő nyitásakor lettek 

lerakva azok a hatalmas járdalapok, azokat most kitudnánk váltani tényleg modern 
térkőre. Zsuzsa nem tudom a fedezet meg van rá gondolom a térkő vásárlásra? Nem 
Miklós, mondjuk, meg, hogy megvan.  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Meg kell csinálni. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Júniusra át kell adni.  
 
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető: 
 Meg kell csinálni, meg kell.  
 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Maximálisan egyet értek ezzel a cserével, csak azt kérném, hogy a térkőnél tartsuk be 

azokat a műszaki előírásokat, hogy legyen meg az az 5 cm beton alatta, kavics ágy, ne 
csak úgy rakjuk le a földre, mert az akkor fel fog jönni. Tehát úgy, ahogy elő van írva. 
De logikus teljesen. 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Más? Tessék János. 
 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Lehet-e tudni, hogy mennyi ennek a költségigénye?  
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Jónás Sándor polgármester: 
 Nem néztünk burkoló után sem, természetesen, majd burkoló után is nézni kell, akkor 

tudjuk. Megmondom őszintén, hogy ez egy elég gyors ötlet volt, mivel átnéztük 
pontosan akkor, amikor a gazdasági programot kellett összeállítani, hogy milyen 
feladatok vannak, sajnos azt is figyelembe kell vennem, számtalanszor szembe kerültem 
azzal, hogy a régi időkből el nem végzett dolgokért, sorolhatnám, most ne menjünk el 
tőle, hány olyan utca van, amelyikre fel lett véve az önkormányzatnak a pénz és nem 
lett megcsinálva. Vagy az ÁFÉSZ-nek a bekötés, ugye azt is nekünk kellett itt maradt, 
tehát azért mondom rengeteg, most ez is egy olyan dolog amit megörököltünk, ez is egy 
váratlan helyzetet eredményezett, addig feleslegesnek gondoltam, mert meg kell 
csinálni, amíg a képviselő-testület azt nem mondja, hogy igen jónak találja azt, hogy ez 
a használt tökéletes lesz a csatornába, és az újat meg ide tegyük. Sajnálnám, a szívem 
hasadna meg, hogyha az újat kellene oda a csatornába betenni. Akkor aztán tényleg a 
fejünkre boríthatnának mindent, hogy ebben sem a gazdaságosságot keresték.  

 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Köszönöm szépen, azzal egyetértek én is nyilván, hogy az a megoldás úgy jó lesz, csak 

azt hittem, hogy szeretnénk tudni esetleg, majd közben tájékoztatásként megkapjuk 
biztosan, hogy ez milyen költséggel jár.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Itt már el kell nekünk kezdeni. Jó, hát akkor mit ígérjek, akkor azt ígérem, hogy 

péntekig vagy e-mailben, vagy telefonon eljuttatjuk a képviselőknek, hogy mennyi az 
ára és kérünk rá egy visszajelzést, nem tudok mit mondani. Természetesen, most megint 
itt van a lehetőség, ebbe ti is segíthettek, mert ha azt mondjátok, hogy ti fél  áron tudtok 
valahonnan ragyogó térburkolatot hozni, akkor mi nem is tárgyalunk senkivel, akkor 
vesszük azt. Sőt ez még jó is, jó felvetés, örülök neki, úgyhogy ez jó lesz így. 
Köszönöm szépen, akkor várom a segítségeteket ebben.  

 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 Hány száz négyzetméter kell?  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Nem százról beszélünk, százat mondtál,  
 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 Száz négyzetméter biztos van, hogyne lenne,  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ez belül van,  
 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 Igen, a járólapokat akarjuk felszedni. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Igen, de ahogy az öltözők vannak, akkor nem pontosan mondtam ugye?  
 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 Akkor nem pontosan. 
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Jónás Sándor polgármester: 
 De én ezt kihangsúlyoztam, hogy az öltözők közötti részt. Tehát itt nincsenek a járdák 

benne, letehetjük a járdákat is, hogyha úgy gondoljátok, de ne nyújtózkodjunk akkor, 
amikor a takarónk nem ér a lábunk végégig, én megítélésem szerint örüljünk, ha ezt 
megtudjuk oldani.  

 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Itt a háromszög részt. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Itt a döntő rész, a háromszög rész, persze, ami ott van az öltöző között. Jó, de akkor 

péntekig mindenféleképpen egyeztessünk, várjuk azt is, hogyha tudtok olcsóbb 
lapokhoz hozzájutási lehetőséget és akkor természetesen a legolcsóbb lappal fogjuk ezt 
megoldani, hogyha a testület is így dönt, jó. Köszönöm szépen. De jónak találjátok az 
ötletet, akkor ez mehet így, elkezdhetjük, jó, akkor felmérjük, akkor bele kell ugrani és 
akkor máris kell nézni.  

 
 

e.) Tiszacsege Város Sportegyesület kérelmének ismertetése 
Ea.: Jónás Sándor polgármester 
/Szóbeli előterjesztés alapján./ 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Következő Illés János a tiszacsegei Sportkör elnöke adott egy beadványt, amelyben 

szintén kérné a Tisztelt Képviselő-testületnek a támogatását, nagyon rövid levél, 
engedjétek meg, hogy felolvassam, és mindenki akkor képbe kerül. A Tiszacsege 
vezetősége lemond az óvoda melletti füves terület használatáról és annak 
karbantartásáról. Az ott történt rongálásokat nem tudjuk megakadályozni. Őrzésről nem 
tudunk gondoskodni, a területen lévő öltöző épületet szeretnénk továbbra is igénybe 
venni, egyúttal szeretnénk kérni az önkormányzat vezetését a képviselő-testületet, hogy 
járuljon hozzá, a régi labdarugónk, volt csapattársunkról nevezzük el az újonnan majd 
átadásra kerülő futballpályát, ez pedig ott, ahol a Szabadidő Park van,  ott épül, ezt 
pedig javasolják, hogy „Vacsi József Városi Sporttelep” legyen. Mint tudomásomra 
juttatták, ő egy kapus volt, és a futballpályán halt meg, Tiszacsege kapusa volt 
valamikor és ott hirtelen rosszul lett és meg is halt. A sportkör ezt kérné, azt hiszem, 
hogy ennek semmi akadálya, én nem látom, mert egy olyan tiszacsegei emberről, aki 
most részt vett itt a sportban és ott halt meg, tehát most Szabadidő Park vagy azért nagy 
különbség az, hogyha Vacsi Józsefről neveznénk el, én javaslom ezt természetesen. 
Most visszatérve az elejére, itt azért volt erre szükség is, hogy tovább lépjünk, mert az 
óvoda melletti földterületet nem tudni kik használják és kik veszik birtokukba, 
folyamatosan az óvoda kerítése megrongálásra kerül, ezt majd természetesen 
szigorúbban fogjuk ellenőrizni és felügyelni és figyelni a Városőrséget is megkértem, 
hogy sokkal hatékonyabban erre a területre figyeljen oda. Ahhoz, meg hogy az öltözőt 
használják természetes, na most én nem tudom, mert én más csapatról nem tudok, hogy 
létezne, illetve hallottam, hogy NB III-ban is játszik egy. Én átgondolásra javasolnám 
ezt, bármennyire is csúnyán hangzik, nem vagyok a sport ellen, de ha Mikepércs 
megtudta azt tenni, hogy a hivatalos labdarugó csapatát, a költségvetése miatt szezon 
közben visszahívta, akkor nekünk miért kell itt erősködnünk, miért nem jó nekünk egy 
csapat, amit örülünk, hogy fent tudunk tartani és eltudunk menni és az a segítség, ami 
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ebbe az NB III-as csapatba tódul, az jobb lenne, ha ide tódulna, mert akkor tényleg 
megint egy összefogás jelképe lenne és az összefogásról tudnánk beszélni, nekem ez a 
meglátásom. Tessék.  

 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 Ezzel kapcsolatban szeretnék ehhez szólni akkor. Hát én most úgy érzem, nem tudom az 

Illés Úr mikortól mond le erről, mikortól akar lemondani erről a területről, mert most 
Tiszacsegének az összes labdarugója ott edzene, bocsánatot kérek először és nem 
idegenek mászták a kerítést, hanem a labdarugók, mentek a labdáért. Erre kell valami 
megoldást találni én úgy érzem, nem az, hogy most kitiltsuk onnan. De a régi pályán 
még ott nem lehet edzeni én úgy érzem, ez az egyik verzió. Itt 79-en meg beadtak egy 
másik beadványt, hogy szeretnének ott edzeni, tehát ez egy elég faramuci helyzet, amit 
meg kell oldanunk úgy érzem.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Amit részben fogunk tudni megoldani megítélésem szerint, mert nem 73 emberről van 

itt szó, hanem sokkal többről 5 ezer emberről van szó, és azt a területet, amit 
felépítettünk és megrongáljuk és lepusztítjuk, nem, oda, majd oda fogok jutni, hogy ott 
mik a tervek és mit szeretnénk megvalósítani. Pontosan ezért mondtam, legyenek 
türelemmel az a hetvenhárom valahány fő, aki ezt a kérést tolmácsolta, mert rövidesen 
úgy néz ki, hogy azt a futballpályát, amit építettünk, átfogjuk tudni adni, sőt tiszacsegei 
összefogásból és innen köszönetemet fejezem ki, mindazoknak, akik részt vettek a 
Szabadidő Park mögött lévő területnek a rendbe tételébe, mert ott is még egy edző részt 
tudnak kialakítani és ott is készül az is folyamatosan, tehát egy helyre csoportosítanánk 
ezt és akkor minden békében meg lenne, és békességben. Üzenem a 73 embernek, hogy 
nagyon jó lenne, hogyha Mikepércs példáját vennénk és ők is hozzájárulnának ahhoz, 
hogy a település gazdaságosan és hatékonyan tudna működni és amit erre fordítanak, azt 
erre az egy csapatra, amit még örülünk, hogy fent bírunk tartani és minden korosztályú 
gyerekünk tud sportolni, ezt hagyjuk meg, én ezt javaslom.  

 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 Egy pillanat.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Igen.  
 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 A Tiszacsegei Lakosok, meg a Sportolók nevében beszélünk, a megye háromban csak 

tiszacsegei emberek vannak. A megyei első osztályban viszont egy, esetleg kettő 
tiszacsegei van, a többi Mezőhegyes, Balmazújváros, nem tudom, hogy honnan vannak 
benne, nem is nagyon firtattam soha, másik fele, akik Tiszacsegén a megye első 
osztályban futballoztak most is, azt hiszem, hogy hárman vagy négyen mentek el, 
pontosan ez miatt, hogy nem tudnak beférni a csapatba, mert honnan vannak, idegenből, 
nevezzük így, a másik fele az a megyei három az önkormányzatnak egyetlen egy 
fillérjébe sem kerül, saját maguk utaznak, stb. A megye I. kerül az önkormányzatnak 
nem tudom milyen összegbe.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Akkor máris mondanám, én úgy látom, hogy meddő ez a vita, mert egy olyan emberrel 

vitázom, aki a sporttól nagyon távol áll, mert ha egy kicsit is ebben az országban élne, 
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és a sportnak a fellendülését és előre vitelét látná, akkor megnézhetné, hogy kit tekint 
Tiszacsegén határain kívül, hogy a csapatokban hány külföldi játszik, hány idegenlégiós 
játszik. Pontosan azért, hogy a gyerekeinknek, a kicsiknek adjunk példát, hogy 
színvonalas futball. Az, hogy most az öregfiúk, NB III-ban elindulnak  

 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 Megye háromban. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Megye III-ban elindulnak, és hogy totyognak a pályán, ezt megtehetik bármikor. De a 

gyerekek egy minőségre szeretnek felnézni és a kedvet akkor tudják megkapni. Nagyon 
sajnálom, én végig sportoltam, és sportolóként éltem le az életemet, és nekem is voltak 
példáim, akik miatt a pályára mentem, azért, hogy legyen. De hogyha öreg embereket 
látok, hogy ott totyognak, elnézést, tiszteletben tartom, mozogjanak, kell a közös 
mozgás, kell, de nem minőségben, nem minőségben. Én itt ezzel lezárom, tehát most 
kettőnk vitájának tűnik itt az egész, én azt hiszem, hogy szakítsuk meg, mert ez meddő 
dolog, tehát én úgy gondolom, hogy nagyon messze állsz attól, hogy te ebben realitáson 
tudjál ítélkezni, mert a sporthoz nem tudom milyen közöd volt eddig az életben és 
mennyi rálátásod volt, de kétségeim vannak, hogy koránt sincs annyi, mint nekem, én 
NB I-es futtbalista voltam éveken keresztül, gólkirály voltam, mátracsoporti bajnok 
voltam, ifjúsági válogatott voltam, tehát azért én ezeket letettem az asztalra. Van némi 
rálátásom. 

 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 Reagálok erre, én nem szoktam senkit ledegradálni, az, hogy most mennyire lát a 

sportra, meg hogy lát a sportra, lehet, hogy van annyi érzékem a sporthoz, mint 
akárkinek van,  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Biztos.  
 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 Miért látszik?  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Persze, látom rajtad.  
 
Dr. Gadóczi István SZEMOIB. tag: 
 Egyetlen egy kérésem lenne, hogy a testület nyílt ülésén a személyeskedést szorítsuk 

háttérbe én annyit kérek szépen,  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Milyen személyeskedést?  
 
Dr. Gadóczi István SZEMOIB. tag: 
 Hogyha vita ki is alakul, az legyen konstruktív, és én ezzel be is fejezném, tehát azt 

kérem Polgármester Úr, hogy ne személyeskedjünk, senkinek nem esik jól az, hogyha a 
vitában saját személyére céloznak és azzal magyaráznak meg egy dolgot és be is 
fejeztem.  
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Jónás Sándor polgármester: 
 A személyeskedést nem én kezdtem, hanem Gadóczi Doktor Úr ugye a legutóbbi 

testületi ülésen, mikor rosszul értelmezte a Duna Tv-ben a nyilatkozatomat, Losonczi 
képviselő, ne menjünk már, nem szeretném, ha itt vita tárgya lenne, itt zárjuk le ezeket, 
ez nem személyeskedés volt, hanem két embernek a gondolatvitelét osztottuk meg az itt 
lévőkkel. Ebben nincs semmi gond, szerintem ez teljesen tisztességes dolog. De térjünk 
vissza a konkrét dologhoz, tehát itt a lényege az volt, hogy az öltözőt természetesen én 
megítélésem szerint mindenféleképpen biztosítanunk kell, ennek a csapatnak, aki most 
is ragyogó eredményeket ér el, még úgy is, hogy Egyeken játssza a hazai meccseit is. 
Most is a negyedik helyezettet verte meg. Tehát erre van, és attól, hogy most hány 
csegei játszik benne, meg hány külföldi, ez most teljesen mindegy, csak az a lényeg, 
hogy ugye minden korosztályunk tudjon futballozni. Ez lenne az egyik, hogy az öltöző, 
ők lemondanak, tehát ők pontosan azért, hogy ők szeretnék elkerülni azt, hogy ők 
konfliktus helyzetbe kerülnének abba, hogyha megint a kerítéssel gond lenne. Illetve 
arra szeretnének választ kapni, hogy a „Vacsi József Sporttelepet” javasolja a 
Képviselő-testület elfogadásra vagy sem, ennyi lenne és akkor maradjunk kimondottan 
ezeknél a dolgoknál.  

 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Nekem a második részre lenne egy olyan felvetésem, mert sok mindenki számára nem 

mond semmit ez a Vacsi József név, hogy nem sürgős nekünk ezt elnevezni, ha más 
nem a csegei újságban írjunk egy cikket erről, hogy kiről nevezzük el, ha egyáltalán 
elakarjuk nevezni a városi sportpályánkat. Én tudom, hogy kiről van szó, de sokan 
értetlenül állnak előtte, hogy kiről van egyenlőre szó. Nehogy már megint egy vita 
legyen itt a településen, hogy miért erről neveztük el, miért nem arról. Azért mondom, 
hogy ezt elkerülendő, hirdessük meg, hogy tegyenek javaslatot, mint ahogy tettek az 
Elvis Presley térre, meg mit tudom én mire, próbáljuk meg, durva hasonlat, de nehogy 
utána megint ezen legyen a vita egy fél évig, hogy miért pont erről neveztük el.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Akkor lerövidítve, én figyelembe veszem az Elnök Úrnak az ajánlatát, akkor arra nem 

érkezett ellenvetés, hogy az öltözőt továbbra is használhatják, és lemondanak a 
felelősségről és a futballpályát pedig majd a későbbi időpontban egyelőre marad 
Szabadidő Park-ként, ahogy megszokták az emberek is, és esetleg a későbbiekben, akár 
pályázati kiírás útján is, adunk egy nevet neki, aki így elfogadja és egyetért vele, kérem, 
hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Sportegyesület kérelmét – 6 fő 
igen, 1 fő nem szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

46/2011.(III. 30.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Tiszacsege Város 

Sportegyesületének kérelmét és úgy határoz, hogy a Sportegyesület a régi sportpálya 
területén lévő öltözőt továbbra is használhatja.  
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Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a régi sportpályán esetleges mások által 
történő károkozásért a Sportegyesület nem vállal felelősséget. 
 
Képviselő-testület a Szabadidő Park névadásával kapcsolatban úgy határoz, hogy a 
Szabadidő Park elnevezésére a lakosság is tegyen javaslatot, melyről a beérkezett 
javaslatok alapján egy későbbi időpontban kíván dönteni. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Jónás Sándor polgármester 
 
 
 

Jónás Sándor polgármester: 
 6 igen, nem,  
 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 nem,  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 nem szavazott, 
 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 Nem,  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Nem-mel szavazott egy, akkor fel kell tenni a kezed, ha nem-mel szavazol.  
 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 Nem kérdezted, hogy nem-mel szavaz. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jó, oké.  
 
 

f.) Csege Körkép 
 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Akkor Csege Körkép. Erről a múltkor már beszéltünk, erről az újságról, csak akkor nem 

hoztunk döntést és most már döntést kellene hozni, azért mert a lakosok is érdeklődnek, 
és ezt már nem akarom tovább vinni. Tehát az lenne a kérés, mert itt felvetődtek több 
dolgok, hogy kevesebbet rendelünk, mert feleslegesnek találják a képviselők, ezzel én is 
egyet értettem, és pénzért adjuk, akkor el kellene dönteni, hogy mennyi az a példány, 
mert nekünk a nyomda felé jelezni kell. A nyomdától megkérdeztem, tehát lefogják 
nyomtatni a későbbiekben is ugyan ezen az áron csak természetesen tudni kellene azt, 
hogy hány darabról is van szó, hány darab újságról és ha meghatározza a képviselő-
testület az árát is, mert azt az újságon fel kell tüntetni mindenféleképpen és ebben 
kellene döntést hozni. Ne odázzuk már el, mert akkor tényleg így nem lesz sohasem 
újság. Vagy akkor mondja azt a képviselő-testület, hogy nem tartja fontosnak, hogy 
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megjelenjen itt a havi újság, a Csege Körkép, vagy Csege újság vagy bárminek 
nevezzük. Tessék.  

 
Simon Albert PÜTSKIB. elnök: 
 Én mindenképpen célszerűnek tartanám az újságot újra indítani, vagy tovább futtatni, 

mert már majdnem újraindításról kell beszélni. Többen kifejezték szóban nálam is, hogy 
igényt tartanak rá, még akár azon az áron is, hogy például valamilyen szinten felírnánk, 
feljegyeznénk, hogy kik azok, akik igényelnék, ami már egy biztosabb támpontot adna 
arra, hogy mennyi a kereslet, azt nem tudjuk, hogy mi az a minimális szám, amit 
kinyomtat. Eddig 2400 példány volt a megjelenés darabszáma, én úgy gondolom, hogy 
óvatosan alá kellene menni ennek a megjelenésnek, ha pénzért adjuk, már pedig célszerű 
lenne, mert legalább a saját költségét kiforgatná ez az újság. Én úgy gondolom, hogy 
egy 1000-es példányszámban lehetne gondolkodni először. Aztán nem kizárt, hogyha 
úgy látjuk, hogy megy, akkor magasabbra vihetjük. Amikor a legutóbbi alkalomkor 
ezzel foglalkoztunk pénz kérdésben, akkor 60 Ft környékére jött ki a darab. 

 
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető: 
 Ahogy számoltunk 1000 példánynál 65 Ft-ra önköltséges áron.  
 
Simon Albert PÜTSKIB. elnök: 
 65 Ft, akkor mondjuk azt, hogy 70 Ft-ra jön ki durván, na most lehetne itt azt mondani, 

hogy 80 Ft az ára, akkor egyéb költségeket is belekalkuláltunk. Én nem tartanám soknak 
a 100 Ft-ot sem, mert egy hónapban egy újságért 100 Ft-ot adni igazán nem hiszem, 
hogy nagyon megterhelő lenne, de nem mindenki így gondolkodik, mint én. De 
mindenképpen célszerűnek tartanám, mert szerintem kivitelben, megjelenésében, 
mondhatnám tartalmában is egy színvonalat ért el ez az újság. Akár az ingatlanok 
meghirdetésénél, akár bármilyen pályázat közölni valónál nagyon hasznos forrás, 
információs forrás, mert azért az internetet még nem mindenki forgatja, főleg az idősebb 
lakosság körében, hanem inkább az újságot és mondom hiányolják is. Nekem ez lenne a 
javaslatom, hogyha 1000 példányt a nyomda bevállal, akkor indulásnak egy 80 Ft-os 
darab áron tudnánk és ezt majd ki kellene dolgozni, de feltétlen az úgynevezett 
szerkesztő bizottságnak össze kellene ehhez ülni, ami ott mindig díszeleg a belső 
oldalon, hogy kik vannak ott benne. Akkor a szerkesztő bizottság döntse azt el, hogy 
hogyan gondolja az árusítást, mert azokat a helyeket akkor végig kell járni, meg kell 
beszélni, hogy bevállalják, nem vállalják. Mert erről is tájékoztatni kell a lakosságot, 
hogy hol juthatnak hozzá. Illetve valamilyen rendszert vigyünk ennek az újságnak a 
szerkesztésébe, mert az utóbbi időben ez egy kicsit elsekélyesedett, hogy kerül bele, ami 
kerül, én úgy érzem. Tehát a tízen nem tudom hány szerkesztőségi tagból jó esetben 
voltunk 3-an 4-en egy ilyen megbeszélésen és akkor már nem igazán tudtuk előrébb 
vinni a történetet. Nekem ez lenne a javaslatom, de mindenképpen támogatom.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Annak semmi akadálya nem lesz szerintem, hogy azokkal, akiket mondtál te is, akik 

szerkesztik az újságot, összeülhetnek, ez később is megtörténhet, most maradjunk annál 
megítélésem szerint, hiszen itt van ma is átküldött egy levelet a nyomda, nem 
döntöttünk még, hogy döntsük már el, hogy kívánjuk-e tovább folytatni, mert a 
kapacitását ő is úgy állítja be ugye, hogy tudjon róla. Tehát az 1000 db-ot lenyomtatja 
mindenféleképpen, itt akkor az összeget is, meg azt, hogy milyen formában jelenik meg, 
ezt szerintem a szerkesztők döntsék el, akkor most arra, hogy folytatjuk, és ez azt 
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jelenti, hogy áprilisban kiadjuk? Hát mert most március vége van, április 10-ig vagy 12-
ig, ha eltud készülni. 

 
Simon Albert PÜTSKIB. elnök: 
 Általában 15-17 szokott lenni. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 A megjelenés is egyébként és akkor ilyen formában és ilyen konstrukcióban indulna 

tovább, így lehet? Akkor így bocsájtom szavazásra, aki így elfogadja és egyetért vele, 
kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Csege Körkép megjelenését – 7 
fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

47/2011.(III. 30.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Csege 
Körkép újságot, változatlan formában továbbra is megkívánja jelentetni, 1000 db 
példányszámmal, 80 Ft/db eladási áron. 
 
Képviselő-testület felkéri az újság szerkesztő bizottságát, hogy időben tájékoztassa a 
lakosságot a Csege Körkép megjelenésének időpontjáról valamint arról, hogy hol lesz 
megvásárolható. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Jónás Sándor polgármester 

 
 

g.) Nyugdíjas Klub felvetéseinek ismertetése 
 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Mint említettem voltam a Nyugdíjasoknak ezen a rendezvényén, nagyon sok hasznos 

dolog jött ki ebből a beszélgetésből, tehát nem csak én tartottam beszámolót, hanem egy 
párbeszéd, kerekasztal párbeszéd alakult ki. Nekik is több javaslatuk volt. Ami 
egyszerűbb és gyorsan eltudom mondani, kifogással éltek azzal például, hogy miért 
tűrjük még meg, hogy a volt Kábeltévésnek az oszlopai és a rácsavart drótok fent 
vannak, ez nem bántja a mi szemünket, nem tudunk. Ott még nem tudtam választ adni, 
mert tudtam, hogy foglalkozott a műszaki osztály ennek a kérésével és kérdésével, de 
sajnos az előbányászott papírokból kiderült, hogy valóban a Jegyző Asszony lépett 
ebben annak idején, amikor eldőlt, hogy ezeket szüntesse meg és szedje ki, de akkor a 
Hrközlési Hatóságtól kaptunk egy olyan értesítést, hogy mi az önkormányzat ebbe nem 
folyhatunk bele. A Hírközlési Hatóságnak van joga és kompetenciája visszavonni és 
rendeletben eldönteni azt, hogy most ez működhet tovább, vagy kit lehet vagy el kell 
takarítani. Ez nekem kevés volt, ezt elolvastam, felhívtam a Hírközlési Hatóságot és azt 
az ígéretet kaptam, hogy egy héten belül le fog jönni az Igazgató Úr és megfogjuk 
beszélni, megfogja nézni, hogy valóban mi a helyzet és akkor fog döntést hozni. Tehát 
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ezt üzenem a nyugdíjasoknak is, akik ezt felvetették, és természetes minden lakosnak. 
Nagyon jó ötletet tettek ott fel, amire szintén figyeljetek, mert szavazásra szeretném ezt 
is bocsájtani, nincs ebben semmi titok. Nagyon jól tudjuk azt, hogy Tiszacsegén is elég 
sok a szociális segélyen élő embereknek a száma és ugye több önkormányzat már erre 
rendeletet alkotott és hozott, hogy hogyan tudnánk, ha mi szociális segélyt vagyunk 
képesek fizetni, akkor valami elvárást is tegyünk már az ilyen lakosok felé. Utána 
néztem és ez törvényben is le van írva, és szeretném most gyorsan felolvasni nektek, 
hogy mi vonatkozik erre. Az 1993. évi III. tv. rendelkezik a szociális ellátásokról, ennek 
a 35. § (2) bekezdése szerint a települési önkormányzatok rendeletében a bérpótló 
juttatásra való jogosultság egyéb feltételeként előírhatja, hogy a kérelmező a 
lakókörnyezetét rendben tartsa. A lakókörnyezet rendezettsége körébe a 
jogszabályalkotó kitérhet a ház és annak udvara, kertje, a kerítésen kívül határos terület 
járdák, tisztántartására. Az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának 
valamint higiénikus állapotának biztosítására. Én ezt így, tehát ez törvényileg adta 
lehetősége van az önkormányzatnak. Én ebben szeretném, nem azt mondom, mert most 
hallottátok, most olvastam el, én azt mondom, hogy a 2011. április 13-ai testületi ülésen 
térjünk erre vissza, mert ebbe sok minden mást is bele lehet foglalni, én például 
javasolnám, kiegészítve, hogyha a képviselő-testületi is egyet ért vele, hogy az udvaron, 
mert ezt is hallottam már, hogy van olyan önkormányzat, aki igen is, ne parlagon, meg 
gazosan álljon hátul a terület, hanem legalább a saját magára szükséges zöldséget vagy 
valami háztartási növényzetet termeljen ott, vagy ha nem akar, akkor fűvel vesse be, de 
valami rendbe tétel, mert ez is hozzá járul ahhoz, hogy a környezetünk tisztább legyen 
és rendben legyen. Erre most én azért mondom, hogy ne szavazzunk, ezt 
gondolatébresztőként mondtam, de jónak találtam, amit a nyugdíjasok felvetettek, azért 
mentem utána, és az lenne a kérésem, hogy 13-ai testületi ülésre készüljenek a 
képviselők, hozzanak be mindenféle lehetőséget, amiben ebben tudnánk hatékonyan és 
jól lépni és akkor ezt lépjük meg, ennyi lenne nekem ezzel kapcsolatban. Ez volt.  

 
 

h.) Átmeneti segély elbírálására vonatkozó hatáskör átruházásra javaslattétel 
Ea.: Jónás Sándor polgármester 
/Szóbeli előterjesztés alapján./ 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 A következő pont a szociális segély elbírálásának rendje, ebből is folyamatosan cirkusz 

van, és elég oda-vissza dobáló labdák mennek. Nekem az lenne a javaslatom, hogy erre 
is most a testület hozzon egy olyan határozatot, hogy ezt minden hónapban, tehát 
minden ember, aki szociális segélyre jogosult, adja be, megkapja a kérelmet, a papírt, a 
formanyomtatványt, bárki bejöhet érte, elviheti kitöltheti, ezt adja le x napig, 15-ig, 
vagy mit tudom én meddig. A Szociális Bizottság és Fülöp Zoltán leülnek és 
végigmennek, és megnézik azt, hogy ki ténylegesen jogosult ennek a megkapására, ki 
jogosult arra, hogy a szociális segélyt felveheti. Én ezt azért javaslom, mert itt 
egyesével, egymásra hivatkoznak, ez ezt mondta, az azt mondta, az ide küldte, az oda 
küldte, ez nincs rendben, ezt rendbe csak így tudnánk tenni, hogyha bárki, aki úgy érzi, 
hogy rászorult, bejön, elviszi, kitölti, leadja a bizottság Fülöp Zoltánnal elbírálja és 
akkor kész meg van, hogy kik kapják és mennyit kapnak.  

 
 
 



63 
 

Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Nagyon sok pontban ütköztünk megint a bizottsággal, vagyis 

értünk egyet, mert tegnap bizottságunk pont ezt az udvar rendbetételt is felvetettük, és 
meg is beszéltük, hogy valamit kellene tenni ebben az ügyben.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Akkor tényleg együtt dolgozunk most már.  
 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Nem tudom, mert ez a második pont egy kicsit necces, ne bízzuk el magunkat,  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ja bocsánat,  
 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Ez az oda-vissza dobálózás ez azért onnan kezdődött el Polgármester Úr, hogy a 

rendeletünkben szociális segélyt csak a polgármester utalhat ki.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ez biztos,  
 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 De a Polgármester hozzám küldte az embereket, hogy én adjak nekik szociális segélyt. 

Ez valahogy nem fer dolog volt ez egészen így Polgármester Úr.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 A Szociális Bizottsághoz küldtem, akkor pontosítsuk.  
 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 De engem kerestek meg,  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ja, hát az lehet, én a szociális bizottsághoz. 
 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 De egy személyben azonosítottak a szociális bizottsággal, én nem tudok ilyet adni 

megmondom őszintén.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Elnök Úr bocsánatot kérek, most azt senki ne várja már el tőlem, hogy egy polgármester 

döntsön abban, hogy ki szociális segélyre, mikor van egy szociális bizottság, hát hogy 
jövök én ahhoz, hát felül bírálnálak benneteket.  

 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Elmondhatom, végig mondhatom Polgármester Úr?  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Igen.  
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Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Hát hogy döntsön a Szociális Bizottság, mikor nincs benne sem a Szervezeti és 

Működési Szabályzatban, semmilyen rendeletben, hogy az a bizottság hatáskörébe 
tartozik, az van benne, hogy ez a polgármester hatásköre. Tehát innentől kezdve 
abszolút azt mondom, hogy nem vagyunk kompetensek. A másik most, hogy 
gondolkozzunk el azon, hogy hogy legyen, meg mint legyen, jöjjenek be, vegyék el a 
papírt, ez meg az. Hát a pénzügyi irodától megkérdeztük, illetve Miklós kérdezte meg, 
legelőször, mikor támogattuk a 11 gyereknek a rezsi költségét, most mikor 
megkérdeztük azt, hogy hogy tudjuk megcsinálni a térburkolót, hogy hogy van rá 
pénzünk. Egyszer vagy ki kell mondani a testületnek, hogy szociális segélyt a 2011-es 
évben a nehéz anyagi helyzetben nem tud adni, de ne terheljük már a Szociális 
Bizottságot olyanokkal, amikor az üres zsákból, vagy az üres kamrából osztogassunk, 
tehát ezt gondoljuk végig. Ha van egy keretösszeg, mint annak idején volt az első 
lakáshoz jutók támogatása és tudtuk azt, hogyha 10 volt és 1 millió körül, akkor nem 
150-et adtunk ki az első 6-nak, hanem beosztottuk úgy, ahogy maradt. De most 
semmilyen lehetőség, semmilyen keret nincs erre. Akkor hogyan hozzunk ilyen 
döntéseket, hogy ki bírálja el a semmit? Köszönöm. 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Tehát akkor, köszönöm szépen. Tehát azért csak azt akarom mondani ezzel az Elnök 

Úrnak, hogy én készültem és itt van az anyag, amivel ugye ezt véghez lehet vinni és 
meg lehet csinálni. Na most, ha egyedül maradok és egyedül én döntsem el, hogy ki kap 
szociális segélyt, ez nagyon furcsa dolog lenne. Nekem az aláírási jogkör az enyém, de 
erre semmiféleképpen, ezzel én nem óhajtok élni, mert a szociális hátteret azt legjobban 
a bizottság, aki egyébként más okból is, vagy a gyerekeik révén vagy a család révén 
sokkal jobban ismeri, mint én, ezt azért furcsállnám, furcsállnám, ha egy 
polgármesternek kellene. Tessék Margó. 

 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 De eddig nem volt ez semmilyen rendeletben leírva, hogy mi véleményezzük.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Hát, de itt van a rendelet,  
 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Ez melyik rendelet,  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ezt én javasoltam,  
 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Ez javaslat, még nem rendelet,  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Persze, persze.  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 A hatáskör címzettje a képviselő-testület, képviselő-testület ruházhat át hatáskört 

szerveire, bizottságára vagy polgármesterre. Ez a képviselő-testület, vagy nem ez, 
hanem aki ezt eldöntötte annak idején, az átruházta a polgármesterre ezt a hatáskörét. 
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Úgy lehet hatáskört változtatni, hogyha a képviselő-testület azokat a rendeleteit 
módosítja, amelyekben ezt a hatáskört átruházta, az SZMSZ-ünk, a szociális 
rendeletünk. Ezeket módosítania kell az ide vonatkozó passzusait, hogy az átmeneti 
segély megállapítására a továbbiakban nem a polgármester jogosult, hanem esetleg a 
szociális bizottság elnöke, ha úgy látja a képviselő-testület, vagy a szociális bizottság, ha 
úgy látja a képviselő-testület megteheti, egyéb iránt, azt nem korlátozhatjuk le, hogy 
nem adhat be kérelmet, mert a szociális jogszabályokban, törvényben és rendeletben is 
meg van, hogy mikor lehet átmeneti segélyt kérni, az már mérlegelési jogkör, hogy hogy 
lehet adni, de nem tud, nyilván nincs pénz, akkor nem tud, de kizárni nem lehet, hogy 
csak ekkor lehet beadni, akkor lehet kérelmet, vagy hogy nem lehet.   

 
Dr. Gadóczi István SZEMOIB. tag: 
 Tehát, ha jól értelmezem, akkor ez a jogkör, jelenleg a Polgármester Úré. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Rám van ruházva.  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 A szociális rendelet és az SZMSZ szerint igen. 
 
Dr. Gadóczi István SZEMOIB. tag: 
 Tehát a Polgármester Úr jelenleg még nem küldheti a Szociális Bizottsághoz a 

kérvényezőt.  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Nem, a Képviselő-testületnek el kell döntenie, hogy akkor a hatáskört kívánja-e 

megváltoztatni.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Doktor Úr arra kíváncsi, hogy most jogszerűen küldtem-e vagy nem. Tehát én a 

Bizottsághoz küldtem, hogy tárgyalja meg a bizottság, hogy egyáltalán adható-e. Ezt 
most is felvállalom, én ezt nem fogom, 

 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Megállapítani a Polgármester Úrnak kell jelen pillanatban,  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 nem fogom eldönteni, nem fogom. 
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Jelen pillanatban neked kell.  
 
Dr. Gadóczi István SZEMOIB. tag: 
 Az eddigi gyakorlatnak megfelelően, 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Eddig sem én döntöttem, eddig sem én döntöttem ebben, hanem a Szociális Bizottság 

dolgozója döntött ebben.  
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Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Az nem szociális bizottság. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Szociális Iroda dolgozója. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jó, akkor bocsánat, iroda, igen így van, 
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 A hivatal előkészítette, 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 De semmiféleképpen nem én,  
 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Én tudom, hogy nem döntöttünk benne, 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Én csak aláírtam ezeket a segélyeket. Én tiszteletben tartottam.  
 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Maradhat úgy, hogy a szociális iroda dönt benne, vagy tesz javaslatot, maradhat úgy.  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Viszont a szociális iroda sosem dönt semmiben.  
 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Hát, ha eddig működött, csak azt kell mondani a kérelmezőnek, hogy ne a Szociális 

Bizottságot keresse meg, hanem a szociális irodát, ennyi az egész.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 A törvény nem engedi.  
 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Akkor eddig törvénytelenül mentek ki,  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Nem eddig sem úgy ment ki, mert a határozatot a Polgármester Úr aláírta,  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Tehát én írtam alá,   
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
  Az iroda előkészít, a hivatal mindig csak előkészít,  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Persze, igen,  
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Nagy Miklós alpolgármester: 
 Előkészít és végrehajt.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Most nem értem egyébként a Szociális Bizottságnak az ekkora nagy felvetését, hát most 

vállalta a településen a képviselői pozíciót. Ezen belül vállalták, hogy a Szociális 
Bizottságnak az Elnöke és tagjai. Hát akkor ez kimondottan ebbe a feladatkörbe tartozik 
hát teljesen gyökeret eresztek, ha azt mondja a Szociális Bizottság, hogy nem hajlandó 
ezzel foglalkozni. Hát jól nézek már ki. Hát ezzel kimondottan neki kellett volna ezzel a 
javaslattal idejönni, hogy igen, mi ebben szeretnénk aktívan részt venni, mert az én 
iskolámban, vagy az én óvodámba, vagy az én bölcsődémbe járnak azok a gyerekek, 
akik ezeket folyamatosan igénybe veszik, sokkal nagyobb rálátásom van, ismerem, 
tudom és majd eldöntjük ezt. Kész. Tessék.  

 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Na, nem akarom megint az elejéről kezdeni Polgármester Úr. Eddig az utóbbi 11 néhány 

évben a bizottságnak nem volt hatáskörében a szociális segélyek kiutalása. Ez, amit 
most a polgármester előkészített, ez tegnap a bizottsági ülésen merült fel, hogy a 
Polgármester Úr egy illetőt hozzám küldött, hogy én adjak, én vagyok ebben kompetens, 
hogy én adjak neki szociális segélyt. Eddig sosem kellett nekem szociális segélyt adni, 
azt sem tudom mi alapján, azt tudom, hogy nem adhatom, mert a Polgármesterre van 
ruházva. Tehát most a Polgármester Úr egy kicsit a nyakából átakarta tenni a szociális 
Bizottság nyakába. Ha ezt előtte megbeszéljük egy testületin, hogy most már vállalja át 
a Szociális Bizottság, akkor nekem semmi gondom nincsen ezzel. Hagy mondjam már 
végig. Kellemetlen helyzetbe hozott a lakos előtt, mert a lakos azt mondta, hogy ne 
dobállózunk vele, elege van belőlünk, látja, hogy mi megy a testületi ülésen, neki elege 
van ebből, hogy itt dobáljuk egyik a másikra. Engem egy kellemetlen helyzetbe hozott, 
meg ugyan úgy a Bizottságot is kellemetlen helyzetbe hozta, mert mi ebben nem voltunk 
kompetensek. Ezt meg kellett volna mondani őszintén annak a kérelmezőnek, hogy vagy 
a jelen pillanatban érvényes rendelet alapján menjen le a szociális osztályra, kérje ott ki 
a papírt, töltse ki, majd elbírálja Polgármester Úr, várjuk meg április 13-át behozza 
Polgármester Úr ezt a javaslatot és, ha megszavazzuk azt, hogy a Szociális Bizottság 
bírálja el vagy tegyen javaslatot, akkor befogjuk vállalni ezt. De így, hogy megelőzzük a 
dolgokat, ez már szerintem etikátlan dolog volt így.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Akkor mivel a személyemet súlyos rágalmak érték most, akkor kérem azt az embert, ha 

én így fogalmaztam, hogy Tóth Imréhez menjen, kérem, hogy ezt jöjjön és a 
nyilvánosság előtt mondja el. Hát jól nézek, én bizottságot mondtam, hogy menjen a 
bizottsághoz, és kérjen tanácsot, éljen a lehetőséggel. Én nem neveztem meg senkit.   

 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Hozzám jött,  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Akkor kikérem magamnak, hogy név szerint én legyek ebben emlegetve, én neveket 

nem említettem, nem is fogok soha említeni, 
 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Nincs vele gond. 
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Jónás Sándor polgármester: 
 soha nem fogok nevet említeni, miért említenék, mikor van egy bizottság, miért 

említenék én nevet, miért ragadjak én onnan ki valakit. Nem, nem. Igen is, de ezt 
viszont szeretném és ez a bizottságnak legyen a feladata, akkor a 13-ai testületi ülésre 
tegyük át, ezt most javaslom, a bizottság tárgyalja meg, gondolja át végig, hogy 
vállaltak egy feladatot, ez kimondottan őrájuk illik, csinálják-e vagy nem csinálják, 
vagy azt mondják továbbra is, hogy a polgármester csinálja, ha úgy dönt a bizottság én 
fogom csinálni továbbra is. De ezt logikátlannak tartottam és elfogadhatatlannak. A 
bizottság itt van, miért vannak akkor bizottságok, akkor ne legyen bizottság. Sok más 
dolog is van, én tudom, sok más, de ez is abba tartozik.  

 
Dr. Gadóczi István SZEMOIB. tag: 
 Polgármester Úr! A bizottság vállalja a bizottság hatáskörébe tartozó feladatoknak a 

végrehajtását. Miért nem ment Polgármester Úrhoz a bizottság, hogy mi akarjuk 
elbírálni a segélyeket. Jelenleg az SZMSZ-ünk szerint Polgármester Úr bírálja el a 
segélyeket, miért nem jött Polgármester Úr, hogy gyerekek az eddigi gyakorlattal 
szemben én nem kívánom ezután elbírálni a segélyeket, javaslom, ez lett volna az első, 
hogy javaslom, hogy a Szociális Bizottság ezen felvetés alapján. 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Én is ezt mondtam, pontosan ezt mondtam,  
 
Dr. Gadóczi István SZEMOIB. tag: 
 Csak a sorrend borult fel. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Mi? Mi? Hát pontosan ezt mondtam, itt be is hoztam, hogy hogy, be is hoztam, itt nem 

borult fel semmi.  
 
Dr. Gadóczi István SZEMOIB. tag: 
 A Szociális Bizottság tagjai és elnöke vállalják a kompetenciában rájuk eső feladatot én 

úgy gondolom, ezt nem lehet kijelenteni, vállaljuk, ha egy ilyen javaslata van a 
Polgármester Úrnak, hogy ezután a Szociális Bizottság a Szociális Irodával 
közreműködve döntsön ez ügyben, akkor azt természetesen vállaljuk, hozzunk rá 
határozatot.  

 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Rendelet módosítás kell. 
 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Nem zárkózunk el előle.  
 
Dr. Gadóczi István SZEMOIB. tag: 
 A munkától nem zárkózunk el.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Hát akkor örülök neki, hát akkor egyről beszélünk, akkor olyan felesleges volt itt 

dobálni előre hátra a labdát, hogy ez. Tessék.  
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Nagy Miklós alpolgármester: 
 Ez melyik segély, rendkívüli segély?  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Átmeneti. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Átmeneti. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Átmeneti segély. Ez biztos, hogy azért került ez az átmeneti segély a bizottság 

hatásköréből, illetve az önkormányzat hatásköréből, azért tették át a polgármester 
hatáskörébe, mert az átmeneti segélyért az emberek nap, mint nap megjelennek. Vagyis 
nap, mint nap össze kellene jönni a bizottságnak ahhoz, hogy összeüljön és döntsön. Az 
átmeneti segély pedig a rendkívüli élethelyzet megoldását szolgálná, vagyis a segélyt 
kérelmezőnek nem igazán van ideje két-három hete arra, hogy a döntés megszülessen. 
Eleve ott kezdeném, hogy van nekünk erre pénzünk?  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Hát ez a másik 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Itt kellene elkezdeni. Hogy kell nekünk egy ilyen rendelet egyáltalán? Tudjuk fizetni? 

Mert ha nem tudjuk fizetni, akkor egész egyszerűen törölni kell a rendeletek sorából, 
mert úgy látom, hogyha áttesszük a bizottsághoz az megint anomália lesz, abból megint 
probléma lesz. Mert most azt mondod megítéled a segélyt, mert valóban nehéz 
helyzetben van, a pénzügyi iroda vezetője pedig közli, hogy köszönjük szépen nincs egy 
vasunk sem. Ennek mi értelme van? Nem látom értelmét.  

 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Így van. 
 
Dr. Gadóczi István SZEMOIB. tag: 
 Így van. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Annak sem látom értelmét, hogy nap, mint nap összeülnek, vagy hetente, vagy két 

naponta, mert minden nap beesik valaki az ajtón, aki ilyen segélyt kér, jelzem vannak 
köztük olyanok, akiknek én soha nem adnék. De van, aki valóban rászorul, tehát ez 
megint egy olyan kellemetlen helyzet, mikor az ellátó rendszerbe potyautasok kerülnek 
és nyilván a potyautasok miatt nyilván az ember megpróbál, elkezd általánosítani és 
nehéz helyzetbe kerül a döntésnél, mert már nem tudja igazán eldönteni, hogy valóban 
egy rászoruló, vagy nem valóban rászoruló vagy azért lett rászoruló, mert lenyelte a 
segélyt a pénznyerő automata valamelyik kocsmában, meg a felesekkel elment a havi 
segélye, amiből a megélhetést biztosítaná és emiatt ugye a gyerekeknek valamit adni 
kell, vagy valóban azért rászoruló, mert alacsony a jövedelme. Én azt mondom, hogy át 
kell ezt gondolni, hogy milyen keretek, milyen összegek vannak erre, van-e erre 
lehetőség, hogy ezeket az összegeket biztosítsuk. Jelenlegi költségvetési helyzetben én 
úgy látom, hogy egyáltalán nem tudjuk ezt megfinanszírozni. Egész egyszerűen ezt a 
következő testületi ülésen törölni kell a rendeleteink közül. Kizárva, illetve most nyilván 
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meg kell nézni, hogy a törvény nem-e kötelez bennünket arra, hogy legyen ilyen 
rendeletünk.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Igen.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 

Akkor meg egy patthelyzet megmondom őszintén.  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Vagy esetleg nem töröljük ki, hanem olyan feltételeket kell megállapítani, ami szűkíti a 

lehetőségeket.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Amit már beszéltem az előbb is és volt erről szó, tehát ezért mondtam azt,  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Teljesen nem lehet kizárni. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ezért mondtam azt, én javaslatként vetettem ezt fel, hogy ezt próbáljuk már így 

eldönteni és 13-ára összehozni és eldönteni a bizottság, ha van ilyen és van keretünk rá, 
akkor a bizottság átveszi ezt a feladatot, és megoldja, megcsinálja, ha nincs, akkor meg 
nem tudunk adni. Az, hogy most ez azonnal kell ez a pénz, ez havonta egyszer, hogy 
most arra a napra-e, ő adja be az igényét, hogy mi a szükséges.  

 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Hát, de Miklósnak van igaza már elnézést Polgármester Úr, ezek krízis helyzetben lévő 

emberek, tehát másnap már nekik fizetni kell,  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 De én azért mondtam,  
 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 De ne nyissunk most már vitát ezen, mert vitázhatnánk itt nagyon sokáig. Én azt 

mondom, hogy semmi akadálya, amit Miklós elmondott ezzel, én maximálisan 
egyetértek, 13-áig dolgozzuk ki annak a feltételrendszerét, hogy mi alapján lehet kapni 
átmeneti segélyt és a bizottság biztos, hogy átfogja vállalni ezt a feladatot és megfogja 
csinálni.  

 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 A testületnek kell dönteni, hogy átruházza a hatáskört.  
 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 

Dönt róla, így van, de mindig tisztán akarunk látni, hogy milyen keret van rá, vagy van-
e egyáltalán keret rá.  
 

Jónás Sándor polgármester: 
Jó, akkor visszatérünk 13-án erre. 
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Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 De mondhatod Zsuzsa, hogy van-e egyáltalán keret rá.  
 
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető: 
 Nem, csak a 2010-es adatot szerettem volna, hogy milyen összeg,  
 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Az is jó. 
 
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető: 
 Tehát 3 millió Ft volt átmeneti segélyre tervezve, évközben lecsökkentette a Képviselő-

testület 1.700 ezer Ft-ra és az az összeg, amit kifizettünk 2010-ben az 1.118 ezer Ft volt, 
átmeneti segély címén, ez teljes egészében önkormányzati teher, ezen nincs állami 
támogatás. 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Tehát 1 millió Ft-ban lehet gondolkozni.  
 
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető: 
 Igen, de ezt lehet csökkenteni. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Azért mondom, tehát ezt el kell mondani, meg kell oldani és erre a legalkalmasabb a 

bizottság. Jó köszönöm szépen, akkor 13-án erre visszatérünk, jó.   
 
 

i.) Fakivágásról tájékoztató 
 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Következő rengeteg hangot hallottam a településen a fakivágásokkal, hogy ki van 

pusztítva a fa itt is ott is. Na most szeretném akkor a lakosokat is tájékoztatni, meg 
azokat is, akik esetleg ez ellen fordultak, hogy megint mi ez a nagy takarítás, fairtás. Ez 
nem irtás, hanem mindenki ezen a földön él és ezen az éghajlaton, látják, hogy hányszor 
és hány helyen fokozatosan jönnek elő, kiszámíthatatlanul jönnek elő a természeti 
csapások. Ezt sajnos már mi is megtapasztaltuk nyáron a strandfürdő parkolójában, 
amikor összetörte a kocsit a szél által leszakított faág. Most megvizsgáltuk ezeket, 
természetesen felkészültünk rá, tudtuk azt, hogy támadások fognak érni bennünket, de 
eltudunk számolni a képviselőknek és a lakosoknak is, hogy mit és miért tettünk. Szám 
szerint mondanám, hogy kb. hol tartunk. Kb. 220 db fakivágása történt meg, ez 100-110 
főnek, rászorultnak 2500 Ft/m3 áron juttattuk a rászorulóknak ezt a mennyiséget, illetve 
Kaszáséknak 110 m3-t értékesítettünk 770 ezer Ft értékben. Na most, hogy hogy 
pótoljuk ezt. Természetesen mi ezt nem is úgy vettük, hogy két fa helyett hármat 
ültetünk, hanem sokkal többet, köszönet érte Budainak, meg a közcélú munkásoknak, 
mert hál istennek nagyon jó a kapcsolatunk a Nyírerdővel és ingyen és bérmentve 270 
ezer Ft értékben kaptunk 8000 db facsemetét, amit ültetünk folyamatosan el, ezek 
helyébe, ezért mondtam azt, hogy nem csak a kivágottak helyére fognak most fák 
kerülni, hanem a Lehel utcán a megirtott erdő helyén is fa fog kerülni, ezen kívül a 
futballpályán az óvoda melletti kerítés mellett is egy árkot fogunk készíteni, annak a 
túloldalára pedig fasorokat fogunk tenni, hogy árnyék is vetődjön az óvodára és egy 
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szép környezet alakuljon ki, úgyhogy 700 db kerül elültetésre a fürdő és a gazdasági 
udvar környezetében. Tehát én azért szerettem volna mindezt elmondani, hogy 
megnyugtassam a lakosságot is, valamikor meg kellett tenni és még mindig, hogy nem 
egy kártérítés kapcsán kell, hogy összetört egy házat, összetört egy autót, vagy ne adj 
isten esetleg még emberéletet is követelne. Azt szeretném még elmondani, hogy 
ezekben a fákban, nyárfa, platán, feketedió, kőris és akácfa van. Tehát gondoskodtunk 
róla és ezeket a munkákat folyamatában fogjuk is végezni.  

 
 

j.) PÉTEGISZ által üzemeltetett szolgáltató egészségházról tájékoztató 
 
 
Jónás Sándor polgármester: 

Következő PÉTEGISZ. PÉTEGISZ ülésen, mint említettem voltam, akkor volt az 
eszközavató ünnepség. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy eltudjam mondani a 
Képviselő-testületnek és Tiszacsege lakosságának is azt, hogy tulajdonképpen az előző 
testület nagyon jó döntést hozott akkor, amikor belépett a PÉTEGISZ által üzemeltetett 
szolgáltató egészségháznak a megépítésébe. Az elején röviden csak annyit szeretnék 
elmondani, hogy ez a beruházás tulajdonképpen 1,1 milliárd Ft-ba került a teljes 
beruházás, ebben 16% körül van Tiszacsege részesedése, az önrészt 4 millióba kellett 
kifizetni, de a tulajdonrészünk 186 millió Ft, tehát ezt 5 év után már értékesíthetjük is. 
Gondolkozunk a feléért, még ki is szálunk és eladjuk, 90 milliót nyerünk 4 millió 
helyett, mutasson valaki nekem egy olyan bankot és ez csak az anyagi háttere és ez csak 
az anyagi része. Én szeretném azt mondani, mert nem ez vezérel bennünket, hanem az 
vezérel bennünket, hogy Tiszacsegén elhangzott már többször a mai nap folyamán is, 
hogy sajnos elég sok az idős korosztály, akik egyre jobban igénybe veszik ezeket a 
szolgáltatásokat. Ez volt, ez a cél vezérelte Tiszacsegét akkor, amikor ebbe az egészbe 
belépett és azt mondta, hogy tudjuk, hogy Balmazújvároshoz tartozunk, de ha 
kínálkozik egy lehetőség, akkor miért nem biztosítsuk itt ezt a rászoruló embereknek. 
Az eszközavató ünnepségen egy pár gondolatot hagy említsek. A rendelőt felszereltük 
bútorokkal, illetve a gyógyításhoz és üzemeltetéshez szükséges orvosi eszközökkel, 
informatikai, számítástechnikai berendezésekkel közel 370 millió Ft értékben. Március 
27-én a szakrendelőben eszközavató ünnepséget tartottak, ahol mindezekről 
meggyőződhettek az orvosok, a szakdolgozók és a meghívott vendégek, ott voltak 
természetesen az eszközöknek a gyártói, gyártó tulajdonosai. A bemutatott 
fejlesztésekkel az intézet a legmodernebb diagnosztikai és terápiás eszközökkel lett 
felszerelve. Itt szeretném azt elmondani nagyvonalakban, szakrendelések, általános 
röntgen diagnosztika, ultrahang diagnosztika, szülészet, nőgyógyászat, terhes gondozás, 
szemészet, belgyógyászat, sebészet, traumatológia, ortopédia, kardiológia, neurológia, 
fül-orr-gégészet, gyógyászat, pszichiátria, reumatológia, fizioterápia, bőrgyógyászat, 
nemi beteg ellátás, urulógia, csecsemő és gyermekgyógyászat. Alapellátás: háziorvosok 
szolgáltatása, házi gyermekorvosok szolgáltatása, fogászat, védőnői szolgáltatás, iskola 
egészségügyi ellátás, foglalkozás egészségügyi ellátás. Egyéb ellátások: általános labor, 
általános fizio- és mozgásterápia, gyógymasszázs, gyógytorna, nappali kórház és otthoni 
szakápolás. Ezt még azzal egészíteném ki, hogy például a betegek is érezzék azt, ha 
valakiről egy átvilágítást kell csinálni ez kb. két percbe tart, nincs az emberi testrészben 
olyan rész, hogy ne tudná egy pillanat alatt megcsinálni, és körzeti orvosa itthon a 
következő percben már megtalálja az internetén. Ott lesz, tehát nem kell sorban állni az 
eredményekért, nem kell azokat a röntgen papírokat hurcolnia magával, hanem ez 
egyből onnan a szakorvosához kerül. Na most ezt azért mondtam el, mert ez az 
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eszközavató megvolt, április 01-jén még egy avató ünnepség lesz, ma jött meg arra is a 
meghívó. De ezzel kapcsolatban mindenféleképpen az előző testületi ülésen, 
elhangzottakhoz, mint említettem már Losonczi képviselőnek a felszólalásához el kell 
mondanom a tisztánlátás végett, mert akkor ugye én sem tudtam, amiről Losonczi 
képviselő beszélt, de itt van a szó szerinti idézete Losonczi képviselőnek, hogy ő itt 
hivatkozott egyfolytában, „de sajnos a Polgármester Úr nem állt be azon polgármesterek 
sorába” ezt mondta Losonczi képviselő Csetneki Polgármester Úr Újszentmargita, ezt 
nem értem már itt sem, hogy ezek a képviselők miért nem én hozzám jönnek, miért nem 
engem kérdeznek meg, hogy mi van itt. Elmennek és ott kérnek előadást, mondjuk ez 
egy másik dolog, minősíti a másik polgármestert, hogy milyen alapon folyik be, etikus-e 
az, hogy belefolyik egy másik testületnek a képviselő tagjaival egy ilyen beszélgetésbe, 
vagy azt mondja, hogy menjetek innen, ez az egyik. A másik dolog, ha mi nem léptünk 
volna, akkor Csetneki polgármester most nem verhetné a mellét, hogy az emberei, a 
betegei Polgárra fognak átjárni, hanem utazhatnának Debrecenbe, Balmazújvárosba, 
vagy Tiszaújvárosba. Mert, ha mi nem vagyunk, tehát mi segítettünk, ez 
mindenféleképpen, csak tudjanak a képviselők is róla, ezt a kistérség, a PÉTEGISZ 
ülésen a 8 polgármester jelenlétében felolvastam a szó szerinti Losonczi által idézett 
részeket elvittem oda, amire Csetneki polgármesternek a válasza annyi volt, hogy nem 
is ismeri Losonczit. Na most, ezt könnyű mondani, csak ugye azt is nagyon jól tudjuk, 
hogy rendszeresen összejárnak és rendszeresen tájékozódnak. Itt a kérdés csak az lenne, 
hogy miért nem én hozzám jönnek, és miért nem engem kérdeznek meg, mert nem lett 
volna ilyen félreértés abban az esetben, hogy ugye a mi polgármesterünk egy tök süket, 
mert ő nem megy egy ilyenbe bele és nem kéri a lehetőséget, hogy ők ne fizessenek. 
Akkor utána néztem, egy pillanat hagy fejezzem be, utána néztem, mert utána majd 
megint kérdések lesznek és megkérdeztem, hogy mi ez a háttér munka, ami miatt 
Csetneki polgármester felhatalmazta a képviselőket, hogy csak úgy van értelme az 
egésznek, hogy azt mondta Csetneki Csaba polgármester Úr, hogy nektek rengeteg 
pénzetek van. Hát ne haragudjál, ha a polgármester ilyen megállapodást kötött, akkor 
biztos így van. Azt mondta, hogy nyugodtan mondjam el, én nem akartam, de azt 
mondta, hogy nyugodtan mondjam el, mert ő ezt felvállalja, ő igen is olyan 
megállapodást kötött, hogy ő egy fillért nem fog fizetni működési költséget Polgárnak, 
köszöni szépen ezt mondta. Kíváncsi voltam, mert én ilyen szerződést nem láttam, de 
akkor Csetneki polgármesternek lett volna annyi gerince, hogy azt mondja, hogy figyelj 
ide, igaz, hogy utána, mivel a polgári kistérségben vagyunk valamennyi kistérségi tag a 
polgári kistérséghez fordult segítségért, hogy amennyiben ne adj Isten nem fogunk tudni 
a működési költségbe bejárulni, akkor valamilyen formában a kistérség segítsen. Erre 
született egy opciós szerződés, minden külön egyes településen megköttetett. Hogy 
értsék az egyszerű lakosaink is Tiszacsegén ez a szerződés arról szól, hogy ők is ugyan 
úgy fizetnek mint mi, csak ők a tulajdonrészük arányában esnek el azoktól a 
költségektől. Tehát ő nekik is van ebben az ingatlanban tulajdonrészük, ha megvannak 
szorulva abban a hónapban és nem tudnak fizetni, akkor a tulajdonrészükből máris 
lehúzzák és a kistérség finanszírozza helyette, és neki a végén lehet, hogy nem is lesz 
benne tulajdonrésze. Ha ez elhangzott, akkor ez így lett volna korrekt és tisztességes. Én 
egyébként soha ilyet meg nem tennék, hogy más település munkájába bele folyjak 
javaslatot tegyek, vagy egyáltalán ilyen kijelentéseket felvállaljak. Még egy gondolat 
ezzel, mert azt is el kell mondani, hogy Balmazújvárosra 30 ezer ember jár, csak hogy 
mindenki tudja, itt 20 ezer ember lesz, sokkal nagyobb a lehetőség arra, hogy itt 
hamarabb sor kerül. Protekciósan, mert nem nevezem véletlennek, hanem valószínű, 
ennek így kellett történnie. Azon a napon, amikor a PÉTEGISZ ülésére mentem ez előtt 
két héttel Vadász Györgyi a feleségemnek adott egy beutalót, protekciósan két hétre 
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tudta megszerezni, tehát két hétre, ez arra a napra esett, amikor a PÉTEGISZ-hez kellett 
menni. 10.00 órára kellett menni, 9.45-re odavittem, 11.30 után 5 perccel hívták be, 
beültették egy függöny mögé és ott ült. Voltak olyanok egyekiek, akik reggeltől a 
reggeli vonattal és már a déli vonatuk is elment, mert nem tudtak még mindig bekerülni. 
Tehát ezért mondtam a jelentőségét, nem az összegek miatt, nem az összegekről, a 
tiszacsegei emberek érdekében mondtam. Ennyi lett volna, és akkor még egy van.  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Nekem lenne ehhez.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Igen bocsánat, tessék.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Van ehhez egy kis megjegyezni valóm, mert ezt az egész ügyet annyira nevetségesnek 

tartom. A költségvetésnél akkor szó volt arról, hogy valamit tenni kellene a 
költségvetéssel és két javaslat volt, az egyik az, hogy adjunk többet az egyeki 
tűzoltóknak, a másik pedig a PÉTEGISZ-szel jött elő. Engem egyébként is nagyon bánt 
ez az egész ügy, hiszen mind a mai napig bírósági tárgyalásra járok, mert kiálltam a 
HHT beruházása, azaz Csetneki Csaba és a Lukács Urak mellett, ahol jól tudom a Bagdi 
képviselő Úr családtagja munkát is kapott, és mind a mai napig bírósági tárgyalásra 
járunk emiatt. 

 
 Jónás Sándor polgármester: 
 Mi járunk. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Mi. Nem nagyon értem, hogy ezek után hogy jött ide ez a dolog, ez a kérdés, akkor én 

meg lettem szólítva, hogy pontosan én vagyok, aki politikai síkra tereli ezt az egész 
ügyet, holott nem igaz, mert nem én hívtam ide az országgyűlési képviselőt, nem én 
járogatok a szomszéd polgármesterekhez tanácsokat kérni, meg nem én járok a 
szomszéd polgármesterekhez azért, hogy a település polgármesterét, vagy képviselőjét, 
aki esetleg nem tart velünk, azokat lejárassam. Nem is értem egyébként, ha valaki 
Tiszacsege Város képviselője, akkor Tiszacsege Városát képviselje. Tiszacsege Város 
érdekeiben szólaljon fel és minden egyes cselekedete Tiszacsege Városáért szóljon, nem 
kell, itt más települése polgármestereihez tanácsokért szaladgálni, mert annak ez lesz a 
vége. Nagyon jól mondta Polgármester Úr, ha nincs Tiszacsege, akkor nincs 
PÉTEGISZ. Az volt a feltétele annak, hogy egyáltalán a pályázatot betudják adni, hogy 
Tiszacsege betársult ebbe az egészségügyi ellátó központ pályázati feltételei között volt 
ugyan is, hogy csak 20 ezer körüli létszám esetén lehet beadni a pályázatot, mivel 
Tiszacsege akkoriban még egy 5 ezer fős létszámmal dicsekedhetett, így a mi 
társulásunk Polgár eltudta érni, hogy a pályázatát befogadják, először egyébként, mint 
tudjuk nagyon jól el is utasították a pályázatot, majd egy második fordulónál volt ez a 
pályázat sikeres. Én belátom és érzem, és tudom nagyon jól, hogy ez a balmazújvárosi 
Polgármester Úrnak, mert akkor, mikor ez az egész tárgyalás folyt, már akkor is volt 
rajtunk egy nyomás, nem jön jól, hisz ők ott üzemeltetnek egy szakorvosi ellátó 
intézetet, egy rendelő intézetet, ahová nyilván kevesebb beteg fog járni és a kevesebb 
beteg után kevesebb finanszírozást fog kapni. Azért engedtessék meg a világ, azért 
reggel bemenni egy ilyen szakellátó központba és majd este szabadul ki egy 70-80 éves 
ember betegen ez azért nonszensz. Én úgy gondolom, hogy joga van, minden magyar 
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állampolgárnak ahhoz, hogy korszerű, gyors, egészségügyi ellátást kapjon. Itt a 
polgármester úrnak, a képviselő-testületnek kutya kötelessége úgy hozni a döntéseit, 
hogy ezt az ellátást tudja biztosítani minden egyes tiszacsegei lakos számára. Ez az, 
amit elszerettem volna mondani, ez egy nagyon félresikeredett felszólalás volt, ez 
egyértelmű, sajnos itt bebizonyosodott, hogy itt elég komoly csúsztatások voltak ebben 
a kérdésben. Jelzem, hogy a költségvetéssel kapcsolatban ezen kívül semmi más nem 
hangzott el, pedig lehetett volna ott azért zárolásokról beszélni, lehetett volna a 
tankönyv költségekről beszélni, 5.800 ezer Ft-ba került a tankönyv, csak 4.400 ezer Ft-
ot kapunk. Már nagyon sokszor javasoltam, hogy a gyerekeknek, akik ingyenesen 
kapnak tankönyvet kérjük tőlük vissza és a következő évben azt ne vásároljuk meg. 
Vagy lett volna számtalan olyan lehetőség, amivel lehetne spórolni a képviselők nem 
álltak elő ezekkel a javaslatokkal. Én meg úgy gondoltam, hogyha itt a letámadás a 
divat, a konstruktív együttműködés helyett, akkor én meg már nem is fárasztom 
magamat. Úgyhogy mondom kihangsúlyozom, nagyon sajnálom, de a Csetneki Csaba 
Úrért, azért, hogy az az általuk elindított beruházás, ami egyébként előtte már nagy 
vihart kavart Tiszacsegén, tehát jelzem, az egész beruházás egy nagyon érdekes, nem 
tudom, hogy hátul a színfalak körül mi mozoghatott, hogy nem volt jó gesztornak 
Tiszacsege, aztán Újszentmargita lett a gesztora ennek az egész beruházásnak, nyilván 
az egész vagyon odaszállt,  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 És mi is tulajdonosok lennék. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 

288 millió Ft-ban lennénk tulajdonosok, de így már nem vagyunk, de én már ezzel nem 
foglalkozom, én tényleg még mind a mai napig bírósági tárgyalásra járok, mert kiálltunk 
a beruházás mellett és engedtük, hogy a HHT 98 Kft a kábeltelevíziós szolgáltatását, 
illetve a hálózat kiépítését itt megtudja valósítani Tiszacsegén.  
 

Jónás Sándor polgármester: 
Én is azt hittem, köszönöm, én is azt hittem, hogy az országgyűlési képviselő úr is azért 
jött ide, hogy valami segítséget adnak nekünk a településnek, mert nem jelezte felém, 
hogy fog jönni és gondoltam, hogy valami kellemes meglepetés fog bennünket érni, 
hogy valamilyen lehetőséghez fogunk hozzájutni az országgyűlési képviselő segítsége 
által. Tessék.  

 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Köszönöm a szót Polgármester Úr, mivel meg lettem szólítva ebben a dologban.   
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ez lezárt dolog már,  
 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Elnézést egy rövid reakcióra azért van lehetőségem, illetve jogom.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Persze.  
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Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Tehát azzal nem értek egyet, teljesen nem volt a válaszod korrekt, ebben is több 

csúsztatás volt, ha ez enyémben volt, én nem szándékosan tettem, hanem engem 
tájékoztattak rosszul.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 De mi?  
 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Az tény, Csetneki Csabával teljesen véletlenül akkor az egyszer találkoztam, én nem 

járok se hozzá, se a többi polgármester úrhoz tanácsot kérni, vele pont véletlenül 
találkoztam és pont előtte és így tudtam reagálni rá. Az említett összeg a jelenlegi 
költségvetésünkben 7.400 ezer Ft, amit be kell fizetnünk és most ha ezt úgy egy kicsit 
összeadom azzal, amit már be kellett tenni az önrészbe, meg a többivel, akkor már nem 
is olyan sok az 90 millió, ha 5 évig, és ha ez egy kicsit több, akkor az 50 millió, tehát 
nem olyan sok lesz az a 90 millió, ami ott az önrészünk marad, de ezzel semmi gondom 
nincsen. Én ezt az információt kaptam, én nem tudtam mást mondani, most ha Csetneki 
Csaba úr engem félretájékoztatott, akkor én is rosszul tájékoztattam, én csak azt 
mondtam, hogy annak a 7,4 millió Ft-nak lenne helye itt a költségvetésünkben, nekem ő 
azt mondta, hogy ők nem fizetnek. Én tovább nem tárgyaltam vele, ez teljesen egy 
véletlen beszélgetés volt. Ő sem mondta el, hogy milyen okból kifolyólag nem fizetik 
be és ez hogy történt. Viszont én ezt teljesen olyan stádiumban mondtam, hogy ezt 
megspórolhattuk volna ezt a 7,4 millió Ft-ot. Köszönöm szépen.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Igen, akkor mit mondtál volna az itt élő embereknek, hogyha betegek és igénybe kell 

venni és utazniuk kell és nem kerül rájuk a sor, mi ennek az érdekében cselekedtünk ezt 
előre bocsájtottam és nem a pénzt, a pénzt másodlagosan említettem meg. Szóba nem 
hoztam volna én a pénzt, hanem az itt élő emberek egészségét, amiért felelősséget 
vállaltam, amiért felelősséget vállaltam.  

 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Jó, akkor erre is hagy térjek ki röviden, nagyon rövid reakció. Balmazújvárosra a 

buszkapcsolat tökéletesen jó, Polgárra nem jó, jelenleg, ezt tudom válaszolni, jelenleg 
sem jó, sokkal jobb Balmazújváros felé, bővítés történik Balmazújváros felé. Igaz, hogy 
nem sokat járok balmazújvárosi rendelőben, de nincs ilyen tapasztalatom, hogy ott 
estékig ott kell várni.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Akkor meg kell kérdezni, akik itt ülnek, már azok is bólogatnak, hogy dehogy is nem. 

Meg a lakosokat, a lakosokkal többet kellene ilyenekről beszélni a Tisztelt 
Képviselőnek és akkor megtudná, mert nekem naponta jönnek ezzel a problémával, és 
azért volt annak idején ez a döntés a képviselő-testületnek, mert azok a képviselők 
biztos meghallották, nyitott fülekkel jártak és meghallották a lakosság igényét, és azért 
döntöttek úgy, hogy igen is erre szükség van, de zárjuk már le, menjünk túl, hát 
lemondtam és szó szerint felolvastam.  
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k.) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal létszámleépítéséről  

 
 

Jónás Sándor polgármester: 
Akkor folytatjuk, csak egy gondolat erejéig visszakanyarodnék az előző napirendi 
pontunkhoz a PÉTEGISZ-hez a kisfiamnak fültőgyulladása van, most állapította meg a 
Doktornő ma reggel, tegnap 39.6 fokos láza volt és beutalta Balmazújvárosra a 
szakrendelőbe, és készültek most, hogy mennek befelé és jött egy anyuka, aki közölte, 
ne is menjenek, ő is potyára ment, jön vissza, mert nem volt szakrendelés, tehát ma 
hivatalosan lenni kellett volna és nem volt. Tehát ilyenkor ugye milyen jó, ha lenne a 
másik is, na ennyit, de itt le is zártam ezt a dolgot.  
A következő mondtam, hogy még egy dolog van nekem, amit mindenféleképpen ezért is 
nagyon sok kérdést és támadást kaptam és szeretnék erre én is magyarázatot kapni. 
Felvetették ezt több oldalról, több helyről és többféle formában. A Képviselő-testület 
hozott egy határozatot a testületi ülésen, hogy 10 főt elküld. Ez a 10 fő most március 28-
án lett elküldve, ha jól tudom. Számon kérik, hogy miért nem? Én is megkérdezem az 
Aljegyző Asszonyt, hogy miért nem? Én akkor is szóvá tettem, mivel felelősnek be 
voltam írva február 01-jére, hogy én is felelős vagyok ezért. Ezt én meg is tettem szóban 
és írásban is, megkérdeztem az Aljegyző Asszonyt, hogy miért nem? Ő közölte velem, 
mert táppénzen vannak azért nem. De akkor megkérdezem, hogy ki ezért a felelős? 
Mert, ha ez felkészülten történik és akkor minden dolgozó, amikor össze lett híva a 
testületi ülés után is és a testület hozott egy határozatot, hogy ezek az emberek igen is 
elfognak menni, létszámleépítésbe esnek, akkor ezt a felmondási munkaszerződést meg 
kellett volna szépen írni és amikor összevannak híva a kollégák, akkor mindegyikkel ott 
szembesütni és aláíratni velük. Így a legkönnyebb dolog volt, a következő pillanatban 
elszaladtak a Doktor Úrhoz, táppénzre kerültek súlyos idegösszeroppanásban. Ez két 
hónapig tartott, most visszajöttek és most sikerült őket elküldeni, de ugye az emberek 
számon kérik, hogy ebben a nehéz gazdasági válságban ki, mi volt ezzel, mi történt, 
miért nem lett ez, mit követett el az önkormányzat, kik ezért a felelősök és miért nem 
tették ezt szabály szerint, vagy szabályosan, ahogy ezt meg kellett volna tenni? Nekem 
ezt mindenféleképpen el kellett mondanom, hogy vitassuk meg, beszéljük meg, mert 
várják a lakosok, hogy mi a helyzet ezzel? Kérdezem.  
 

Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Igen, itt a hivatalban a választásokat követően nagyon rossz helyzet alakult ki, ugyanis a 

településen nevek elhangoztak konkrét nevek, hogy ezeket, azokat elküldjük, ez csak 
egy előzmény. Ahhoz, hogy a képviselő-testület határozatot hozott és rövid volt az idő, 
mert ha jól emlékszem, mert pontosan nem tudom, hogy egy vagy két nap volt a 
végrehajtásra az idő. Viszont ezek a kollégák ezek várták itt a kollektíva is, hogy 
megtudják, hogy vajon mi lesz az ő sorsuk. Ez egy emberi oldal. Ezt azt hiszem, hogy 
közösen Polgármester Úrral is így gondoltuk, hogy tájékoztatjuk őket, hogy milyen sors 
vár rájuk. Ezek után megkezdtük az intézkedést, megkezdtem és elmentek igen, másnap 
elmentek az érintettek táppénzre. A törvény szerint, jogszabály szerint nyilván nem 
lehet azokat az embereket elküldeni, akik táppénzen vannak, addig az ideig, illetőleg 
még azt követően védett időszakban vannak. Többlet költséget ez nem jelent egyébként, 
mert a két hónapos felmentési időt terveztük be a költségvetésben, úgyhogy ez többlet 
költséget lényegében nem jelent. Ugyanakkor nem tehettük meg azokkal az emberekkel, 
akik évek óta, évtizedek óta itt dolgoznak, hogy egyáltalán, mint derült égből a 
villámcsapás érje őket azok után, amilyen lelkiállapotban ők már itt hónapok óta éltek. 
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Ezért volt az, hogy még a papírokat, mivel rövid is volt az idő, nem tudtuk előkészíteni, 
de össze lettek valóban híva, hogy tájékoztassuk őket. Ezek az emberek most jöttek 
vissza táppénzről és azonnal átadtuk számukra a felmentési iratokat és így ketyeg az az 
idő. De azt hiszem, hogy jogszabályt nem sértettem és végrehajtottam a testületi 
határozatot úgy, ahogy arra lehetőségem van a törvények adta keretek között. Sajnos 
nem tudtam őket másnap elküldeni, mert elmentek táppénzre.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Köszönöm. Tessék Alpolgármester Úr.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Köszönöm a szót. Tisztelt Testület! Kívülről ez a dolog egy kicsit másképp látszik. Nem 

tudta, hogy el lesz küldve, de azért másnap pont az a 10 ember ment el táppénzre, aki 
állítólag nem tudta, hogy el lett küldve. Akkor mégis csak tudta, hogy el lett küldve, 
akkor az viszont annak minősül, hogy a felmondását már szépen el is kezdte. Kívülről 
azt látom én, ha nem lennék képviselő, hogy hogy nem, valamilyen úton módon az a 10 
ember mégis csak tudja, hogy el lesz küldve, másnap vezényszóra mindenki táppénzre 
megy. Nagyon érdekes ez a táppénz kérdés is, itt egy picit megállnék, tudom, hogy ez 
egy politikai kérdés és nem pont ide tartozik, de azon csodálkozunk, hogy az emberek 
majdnem éhen halnak, akik már betegek természetesen, hiszen a táppénz ideje alatt is 
jön a villanyszámla, meg a gázszámla, amit ki kellene fizetni, csak hát abból a 60%-os 
táppénzből elég nehéz. Valószínű olyankor kellene ezen elgondolkozni, hogy ez a 60%-
os táppénz kevés, meg most már az a táppénz, amit maximálisan megkaphat az ember, 
ugyanis a kormány most intézkedett ebben az ügyben, akkor kellene elgondolkozni, 
kihangsúlyozom, mikor úgy mennek el emberek táppénzre, hogy semmi bajuk nincs, 
kutya bajuk sincs. Tele van a táppénzes állomány is potyautasokkal. Ezt nem én 
mondom, Nagy Anna kormányszóvivő mondta. Gondoljunk bele egy ember a 
minimálbér kétszeresét kaphatja maximális táppénzként, eltöri a lábát, vagy éri egy 
közlekedési baleset, aktív korában olyan volt a jövedelme, hogy felvette az OTP hitelt a 
lakásra, vett magának kocsit, ahhoz a jövedelméhez volt egy életvitele és hónapokon 
keresztül a minimálbér kétszereséért lesz táppénzen, hogy fogja kifizetni a törlesztő 
részleteit. Akkor kellene ezen gondolkozni, amikor emberek csak úgy táppénzre 
menegetnek, amikor majd eljön az az idő, hogy valóban beteg leszek és a korábbi, hogy 
úgy mondjam felelőtlen korszakon okulva a kormány alaposan megnyirbálja a táppénz 
összegét. Most visszatérek erre a mi problémánkra. Ugye elmentek az emberek, hogy 
hogy nem valamilyen csoda folytán mégis csak tudhatták, hogy ők lesznek elküldve, 
hisz erről szól, hogy pont mind a 10-en elmentek, visszajönnek két hónap múlva és most 
innen jön az én problémám, hogy van ez a két hónap, ebből egy hónapot le kell 
dolgoznia, egy hónap a felmentés a munkavégzés alól és mi van a szabival, a 
szabadságot mikor vette ki? Mikor kapja meg a szabadságot, szeretném látni az 
elszámoló lapot. Ez volna az első kérdésem, aztán folytatnám.  

 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Átvették a felmentési iratokat.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Mind a 10-en felvették?  
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Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 A határozatunk úgy szólt, hogy amennyiben a Tiszakomisz átszervezésre kerül, akkor 

két ember a Tiszakomiszhoz kerül át,  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Át lesz helyezve, így van.  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Egyébként pedig marad úgy, ahogy volt, tehát a 10-ből akkor 8 marad.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 8 marad, tehát 8-an átvették, tehát 8-at le kell építeni és mind a 8-an átvették.  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Van aki még mindig táppénzen van, ő valószínű, hogy őszig.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Milyen indokkal? Őszig? 
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Ebbe én nem tudok beleszólni, hogy táppénzen van.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Így hirtelen a felmondáskor ilyen beteg lett,  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Ő egyébként is nagyon beteg.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Súlyos beteg. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Amit az előbb elmondtam, most is azt tudom mondani, hogy sajnos helytálló. Én nem 

értem, ha valaki beteg, nem a felmondástól lesz közvetlenül beteg, nyilván ez is 
befolyásolhatja a betegségét. De ha az őszig beteg, nem vagyok orvos, de akkor annak 
olyan betegségnek kellett lennie, hogy már előtt két héttel is kellett, hogy szenvedjen 
ezzel a problémával. Hát én is dolgozom emberekkel és látom rajtuk a problémát, meg 
én magamon is érzem, hogyha beteg vagyok, akkor az nem attól függ, hogy péntek vagy 
szombat van, hanem attól, hogy jött a kór és kész.  

 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Ezt én nem tudom megmondani. Egyszer 8.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Jó és a 8 emberből hányan kapták meg?  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Egyszer pedig az építéshatóság még azt számoljuk, hogy őt nem tudjuk elküldeni, mert 

a minisztériumtól jött az állásfoglalás.  
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Nagy Miklós alpolgármester: 
 és fizeti a bérét a minisztérium.  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Addig nem küldhetem el, amíg a rendeletet nem módosítják.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Értem és fizeti a bérét a minisztérium?  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Nem a minisztérium fizeti,  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Akkor mit érdekel engem a minisztérium mit mond, akkor magyarázzon, hogyha fizet. 

Foglalkozom én azzal, majd ha idejön a miniszter elnök úr, vagy valamelyik miniszter 
és kifizeti a Farkas Józsi bérét, majd akkor magyarázza meg nekem, hogy én 
alkalmazom-e vagy sem, addig nekem ne magyarázzon. Jó. Következő, mi van a 
szabadsággal akkor, a szabadságot azt mikor kapták ki? Hisz évi rendes szabadságuk 
van ezeknek az embereknek,  

 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Van még tavalyi évről áthozott szabadságuk.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Igen. 
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Igen, azt letöltik most, azon időszakban, amíg védettek a táppénz miatt, mert van egy 

időszak az egy hónap, amíg védettséget élveznek és nem lehet elküldeni őket, azt 
letöltik a tavalyi évről áthozottat.  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 És az idei szabadság?  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Nyilván az ideit nem tudom kiadni nekik.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Miért nem? Miért nem tudjuk kiadni? Hát egy hónap 30 nap áll rendelkezésünkre, a két 

hónapból egy hónap 20 munkanap,  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Mert, akinek kiadom a tavalyit, azt már nem tudom kiadni neki utána a két hónapos 

felmentési idő alatt.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Hát de a két hónapból egy hónapot van felmentve, egy hónapot nincs.  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Kötelezhetem munkavégzésre.  
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Nagy Miklós alpolgármester: 
 De a munkavégzésre kötelezett időszakban kiadhatod neki az ez évi szabadságot.  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Az a felmentési ideje,  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Micsoda?  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 A két hónap.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Két hónap a felmentési idő, ebből egy hónapot munkavégzésre kötelezed, egy hónapot 

pedig nem tudod munkavégzésre kötelezni.  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Az is felmentési idő.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Micsoda?  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Az is felmentési idő, amíg őt munkára kötelezem.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Igen,  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Tehát az nem befolyásolja a szabadságot,  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Miért ne befolyásolná, 70%-ával te rendelkezel.  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Azért mert két hónap a felmentési idő.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Nem, nem, nem, én most arról beszélek, hogy közpénzen kiakarod fizetni pluszba a 

szabadságot, ami szabálytalan.  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Nem akarom kifizetni, hanem két hónapos felmentési idő jár.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Így van, én ezt nagyon jól tudom, hát figyelek, én is munkaadó vagyok, tisztában 

vagyok vele, hogy mi jár és mi nem egy embernek.  
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Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Most a szabadságot az alatt nem tudod kiadni,  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Miért nem?  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Mert az a felmentési idő. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 A két hónapos felmentési időből, tehát a két hónapig jár neki a felmentési idő, amiből 

50%-ára munkavégzésre kötelezheted, tehát ide be kell járnia dolgoznia, 50%-ára nem 
kötelezheted munkavégzésre, azt megkapja.  

 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Ez egyértelmű,  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Az 50%-át, amit munkavégzésre kötelezed, az legyen 21, 22 munkanap, abból a 21, 22 

munkanapból minimum köteles vagy kiadni azt a szabadságot, amivel a munkaadó 
rendelkezik, ha ezt nem teszed meg, ne haragudjál, akkor szabálytalanul jársz el, mert 
közpénzből fizeted ki, aztán még pluszban azt a szabadságot. Tehát ilyet nem is akarok 
megtudni, hogy a két hónapból egy napot sem dolgozik, mind a két hónapra felmented a 
munkavégzés alól és majd mikor elment a dolgozó, az 5 hónapra járó szabadságát még 
pluszba kifizetitek neki az önkormányzat pénzéből. Az sem igaz, hogy ez egy vasában 
sem kerül az önkormányzatnak, hisz, ha jól tudom 15 napig az önkormányzatnak kell 
fizetnie a betegszabadságot 75%-ot, igaz, hogy később már csak 15%, de az is csak 
pénz. Tehát az, hogy semmibe nem került nekünk ez így nem igaz, ez az egyik 
probléma. A másik probléma meg, hogyha nem tudod, hogy ezeket hogy kell csinálni, 
akkor miért nem kérdeztél meg engem.  

 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Elnézést de a forródrótot is megkérdezzük a Közigazgatási Hivatal is, folyamatosan.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Milyen forródrót?  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Van egy közszolgálati forródrótunk, ahol jogi kérdésekben segítséget nyújtanak a 

Közigazgatási Hivatal, vagyis a Kormányhivatal is segítséget nyújt.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Jó örülök, hogy a Kormányhivatal segítséget nyújtott, de még mindig nem értem, 

mindig nem tudom azt elfogadni, hogy úgy lesz kifizetve a szabadság pluszba az 
embereknek, mint szabadság megváltás, nem lesz nekik kiadva két hónapon belül, ami 
plusz terhet ró az önkormányzatra. Ezzel van problémám. Azt szeretném megkérdezni, 
hogy ez miért van így? Miért kellett ezt így csinálni, mikor jogszabály is előírja, hogy 
minimum a 70%-ot, amivel a munkaadó rendelkezik, azt le kell töltenie a felmondási 
időben a dolgozónak. A 30%-ot esetleg követelheti, hogy váltsátok meg, de azt sem 
feltétlen így eljárni, mert jogod van azt mondani, hogy ne haragudjál, de az 5 hónapra 
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vagy mindegy, bármilyen időszakra járó évi rendes szabadságodat én nem vagyok 
hajlandó megváltani, ezt a felmondási időben le kell töltened, mert van rá lehetőség. 
Hisz a két hónapból az egyik hónapot munkavégzésre kötelezheted, ami más kérdés, 
hogy nem munkát fog végezni, hanem szabadságon lesz, mert olyan sok a megmaradt 
szabadsága.  

 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Én úgy gondolom, hogy kérjünk ebben állásfoglalást, ha ilyen gondod van, mert 

szerintem a felmentési idő, az felmentési idő, a szabadság pedig szabadság, ez kétfajta 
jogcím a dolgozónak. Tehát mindenképpen kérjünk állásfoglalást, hogyha te így ítéled 
meg, így gondolod.  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Nem tudom mit akarsz az állásfoglalással, amiről én beszélek,  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Mert én úgy gondolom,  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 azt nem lehet állásfoglalással elintézni.  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 úgy ítélem meg, hogy a jogszabály szerint a két hónap az felmentési idő, amelynek a 

felére munkavégzésre kötelezhetem, felére felmenthetem, de a szabadság akkor is az 
egy külön jogcím, a dolgozónak, ami jár a munkavégzés után.  Tehát ebben szerintem 
kérjünk állásfoglalást, ha te ezt vitatod, vagy bármelyikőtök vitatja,  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Persze, hogy vitatom, hogyne vitatnám már,  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Jó, így a kettőt nem lehet összemosni.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Az egy hónapba bele lehet tenni a szabadságot, munkavégzésre kötelezed, de ha van 

neki szabija, elküldöd szabira.  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Nem lehet összemosni a kettőt, mert a felmentési idő az egy külön jogcím, ami jár egy 

dolgozónak.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Jó, kérjél állásfoglalást. De az a probléma ezzel az állásfoglalással, hogy állásfoglalást 

lehet úgy is kérni, hogy nekem legyen jó, mert úgy is lehet kérni, hogy nekem ne legyen 
jó. Attól függ, hogy hogy akarom megfogalmazni az állásfoglalást.  

 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Egyértelműen meg kell fogalmazni ezt, amit most te elmondtál, hogy a szabadságkiadás 

az hogy alakul, és a felmentési idő. Hogy a szabadságot a felmentési időbe 
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beleszámíthatom-e, illetőleg akkor kell-e kiadnom. Értelmezésem szerint ez a 
problémád, 

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Nem arról van szó.  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 hogy a két hónapos felmentési időben ki kell adnom a szabadságát is,  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 amit csak lehet, így van, amit csak lehet.  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Én pedig az mondom, hogy ez két külön jogcím, ami a dolgozót megilleti,  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Nem,  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 De,  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Nem, nem.  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 tehát ezért.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jó, tehát ez itt akkor nem fog eldőlni megítélésem szerint.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Ez eldőlt, mint részeg ember a kocsma előtt, hidd el nekem Polgármester Úr, mert 

természetesen mint munkaadó mondhatja azt, hogy megváltom a dolgozó szabadságát, 
mondjuk egy gazdasági társaságnál, de nem egy önkormányzatnál, amit közpénzből 
fizet ki. Ott ezt nem teheti meg, még akkor sem, ha az állásfoglalása azt mondja ki, hogy 
alapvetően mérlegelési jog 

 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Az állásfoglalás jogszabályon alapul. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Egy pillanat, még nem fejeztem be Margó, légy szíves engedd meg, hogy befejezzem.  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 

Jó.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Az állásfoglalás mondhatja azt, hogy a munkaadónak van mérlegelési jogköre és ha neki 

úgy tartja kedve, akkor még külön juttatásként kifizetni neki a szabadság megváltást, 
lehet ez az állásfoglalás, nem ez a problémám. Az a problémám, hogyha figyelembe 
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veszem a jogszerűséget, akkor a felmentési időben azt az időszakot, amit munkával kell 
eltölteni a dolgozónak, ott ki lehet neki adni az évi rendes szabadságot. Úgy gondolom, 
hogy ez közintézménynél, ami adófizetők pénzéből finanszírozza a béreket, ott úgy kell 
eljárni, hogy mindig a legolcsóbban jöjjünk ki, nem lehet a tiszacsegei adófizetőkkel 
kifizettetni azt, hogy nem adtuk ki a szabadságot szabályszerűen a felmentési időben, 
hanem utána, mint szabadság megváltás, még pluszban, mint valami prémiumot, vagy 
juttatást fogjuk kifizetni a dolgozóknak. Köszönöm szépen ennyi a véleményem.  

 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Én értettem pontosan Alpolgármester Úr, hogy ezt mondtad, én azt mondom, hogy 

törvény szerint két külön jogcím, felmentési idő a két hónap, ami jár a dolgozónak, 
amiből valóban felét munkavégzésre kötelezhetem, de a szabadság az egy másik 
jogcím.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Csak visszatérek oda, hogy ezt ma nem tudjuk itt eldönteni, az Alpolgármester Úrnak is 

más a véleménye, az Aljegyző Asszonynak is más a véleménye. Ezt természetesen meg 
kell vizsgálni, mivel ugye én tőlem is ezt kérik. De akkor most már öntsünk tiszta vizet a 
pohárba. Azzal egyetértek az Aljegyző Asszonnyal, hogy tényleg feszült volt a helyzet 
itt a hivatali dolgozókban már a választásoktól is, mert eléggé fel voltak kavarva, hiszen 
a volt jegyző asszony is itt volt bent, tehát a képviselő jelöltek itt forgolódtak, hangzott 
az, hogy itt leépítések lesznek, tehát kétségtelen, hogy azon kellett lennünk, hogy minél 
előbb tudassuk velük. Na most, én ezt akkor is megkérdőjelezem. Nincs hátsó 
gondolatom, ezt előre bocsájtom, nincs hátsó gondolatom, ezt az emberek vetették csak 
fel, közvetlen a testületi ülés után rendelte el az Aljegyző Asszony, hogy összehívjuk a 
dolgozókat, tehát idő lett volna még, mindegyiknek elkészíteni a felmondó papírt és itt a 
kezébe adni és aláírattatni, mert akkor még nem volt táppénzen. Tehát ez az egyik része 
a dolognak. A másik része az, hogy össze lett híva valamennyi dolgozó és miután 
átadtam az Aljegyző Asszonynak a szót és megkértem, hogy ismertesse azokkal a 
dolgozókkal, hogy kik azok, akikre a továbbiakban nem számíthatunk. Teljesen 
meglepett engem, az Aljegyző Asszony nem nevezte meg azokat, kik elbocsájtásra 
kerülnek, hanem azokat a sorolta fel, akik maradnak. Na most a lakosoknak ez nagyon 
furcsa volt és megkérdezték tőlem, hogy hogy van ez. Na most én ezt kénytelen voltam, 
most már, hogy a lakosok hallják, tisztán és tudjanak állást foglalni, hogy kinek mi lett 
volna a feladata, vagy hogy kellett volna az egészet csinálni, meg kellett-e azonnal ezt 
lépni, hogy összehívni a dolgozót, vagy azt mondani, hogy ma megcsinálom 
mindegyiknek a felmentési papírját és másnap reggel ezzel kezdjük, ezen már semmi 
nem múlt volna, mert akkor senki nem tudja, hogy ki az és nem tudtak volna másnap 
reggel táppénzre menni. Tehát ez a lakosoknak a problémájuk, ez az a probléma, amivel 
szembe kell néznünk és amiért vállalnunk kell a felelősséget.  

 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Én szerintem akkor mindegyikünknek vállalni kell a felelősséget, azt hiszem, amikor 

egyáltalán szóba került az, hogy létszámleépítés, pontosan Alpolgármester Úr mondta, 
hogy össze kellene hívni előbb az embereket, ebből kezdődött az egész, akkor nem 
hívtuk össze. Viszont ezt meg nagyon jól tudja Polgármester Úr is, hogy ezt együtt 
beszéltük meg, hogy akkor testületi ülés után összehívjuk őket. Pontosan most mondta 
el Polgármester Úr azt, hogy én nem azt mondtam, hogy kinek kell elmenni, igen, akkor 
pontosan nem is soroltam fel, tehát azt, akinek el kellett menni, név szerint.  
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Jónás Sándor polgármester: 
 Az lett elmondva, aki marad.  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Így van, 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Hát akkor egyértelmű ez is.  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 De, ezt mondjuk egyeztettük, úgyhogy én nem szoktam hazudni, nem szoktam ferdíteni, 

egyeztettük Polgármester Úrral is. Azt hiszem másrészt viszont megérdemlik ezek az 
emberek még mindig azt mondom erkölcsi oldalról, hogy igen is tudják azt, hogy mire 
számíthatnak azután, hogy több évtizedet itt dolgoztak egy közszolgálatban.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ezt nekem nem mondtad, hogy azt fogod mondani, hogy kik maradnak, ez engem lepett 

meg legjobban.  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Az mit változtat? Pontosan azt nem mondtam el, hogy kik mennek el.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jó, csak a lakosságban, én azért próbáltam azt mondani, a lakosság ezt a kérdést tette fel, 

hogy miért nem lehetett egyenesen beszélni, miért nem lehetett ezt előre megcsinálni és 
csak akkor a tudtukra hozni, amikor a kész papírok megvannak és akkor itt név szerint 
megnevezni és átadni.  

 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Én azt hiszem, hogy ezt együtt beszéltük meg, úgyhogy én ezzel nem kívánok így 

különösebben foglalkozni, együtt beszéltük meg azt, hogy akkor összehívjuk őket és ezt 
elmondjuk.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Te mondtad, nem, te mondtad, hogy összehívjuk, én mondtam, hogy jó. Te vagy a 

munkaadójuk a dolgozóknak, persze, te vagy a munkaadójuk, én nem folyhattam bele.  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Ki mit mondott, semmi úgy nincs, mert nincs értelme, de ez így történt ez biztos, hogy 

közösen határoztuk el, közösen közöltük a dolgozókkal is. Azt hiszem, hozzáteszem, 
hogy én ezzel egyet is értek, mert megérdemli minden ember, mint ember, hogy tudja, 
hogy mi vár rá a jövőben. Még akkor is, ha ezt én sem gondoltam, mert ezt nem 
gondolhatta senki, hogy táppénzre fognak esetleg elmenni, de nyilván ebben az 
élethelyzetben előfordulhat az, hogy olyan idegállapotba kerültek, hogy erre 
kényszerültek, ezt én nem tudom vitatni, meg azt sem, hogy hogy kerültek táppénzre, 
meg hogy nem. De én úgy gondolom, ha itt dolgozott a közszolgálatban, mondom 
ismétlem százszor, egy ember évtizedekig az megérdemli, hogy tudja a sorsát.   
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Jónás Sándor polgármester: 
 Jó. Van-e ezzel kapcsolatban valakinek észrevétele még? Nincs, akkor itt azt hiszem, 

kellő tájékoztatást kaptak a lakosok, mehetünk tovább. Az én részemről befejeztem, 
jeleztétek, hogy van még másnak.  

 
 

l.) Dr. Gadóczi István háziorvos kérelmének megvitatása 
Ea.: Tóth Imre SZEMOIB. elnök 

 /Előterjesztés írásban mellékelve./ 
 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Gadóczi Doktor Úrtól jött. Kérném a bizottságot, hogy ismertesse már.  
 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Felolvassam a levelet.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Hát ismertesd, hogy miről van szó.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Úgy nagyjából, nem fontos felolvasni, de fel is olvashatod.  
 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 „Kérem a 2003. október 30-án kelt Vagyonhasználati szerződésem módosítását, annak 

17. pontjának törlését. 17.) Az Egészségügyi szolgáltató a rendelő takarításáról maga 
gondoskodik. Kérésem indoka: vállalkozásom szűkülő gazdasági mozgástere nem teszi 
lehetővé saját takarítónő foglalkoztatását, amint városunk és a régió háziorvosai sem 
tudnak saját takarítónőt alkalmazni. A Tiszacsege, Fő u. 42. szám alatti rendelő 
takarítását jelenleg két takarítónő végzi, (amely ebben a gazdasági helyzetben nem 
indokolható). Az ügyeleti rendelő és váró takarítását közcélú alkalmazott látja el, 
rendelőmet saját foglalkoztatottam tisztítja. Amennyiben a Tisztelt Önkormányzat 
engedélyezi a közcélú munkaerő munkaterületének rendelőmre való kibővítését, az az 
önkormányzat számára többlet anyagi ráfordítást nem igényelne. Ezért kérem az Elnök 
Urat a Vagyonhasználati szerződésem 17. pontjának törléséről az esedékes SZEMOIB 
ülésen tárgyalni és dönteni szíveskedjen. Tisztelettel: Dr. Gadóczi István”  

 Bizottságunk tárgyalta a kérelmet, és arra a megállapításra jutottunk, mivel a többi 
orvosnak is közcélúval van megoldva a takarítása és egy olyan 20-25 m2 plusz területről 
van szó, ezért jogosnak találjuk ezt a kérelmet és javasoljuk, hogy a 17.) pontot 
módosítsuk úgy, hogy közcélúval lesz megoldva a rendelő rész takarítása. Ez a bizottság 
javaslata.  

  
Jónás Sándor polgármester: 
 Észrevétel vélemény?  
 
Simon Albert PÜTSKIB. elnök: 
 Csatlakoznék a Tóth Imre képviselő Úrhoz abban, hogy mi is tárgyaltuk, a mi 

bizottságunk ezt a kérelmet és mi is úgy ítéltük meg, hogy van alapja ennek a 
kérelemnek és támogatjuk.  
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Jónás Sándor polgármester: 
 Köszönöm. Más? Ha nincs, akkor szavazásra bocsájtom, aki elfogadja és ezt a 

módosítást helyben hagyja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Dr. Gadóczi István háziorvos 
kérelmét – 6 fő igen szavazattal, 1 fő nem szavazott elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

48/2011.(III. 31.) KT.  számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Gadóczi István 
kérelmét és úgy határoz, hogy a VITALMED 2003. Betéti Társasággal 2003. október 
01-jén megkötött Vagyonhasználati szerződés 17.-es pontját az alábbiak szerint 
módosítja:  

 
„17.) Az Önkormányzat vállalja, hogy az Egészségügyi Szolgáltató által használt 
rendelő takarításáról gondoskodik.„ 

 
Képviselő-testület felhatalmazza Jónás Sándor polgármestert a vagyonhasználati 
szerződés módosítására, valamint annak aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jónás Sándor polgármester 

 
 

m.) Egyebek 
 
 
Dr. Gadóczi István SZEMOIB. tag: 
 Lakossági észrevétel történt, a lakosok jelezték számomra, hogy régebben a testületi 

ülések napirendi pontjait a hirdetőtáblákra kitettük és tudtak róla, erről ők tájékoztattak 
engem. Azt kérik, hogy jelenleg ezt nem találják meg, a napirendi pontokról és a testület 
munkájáról szeretnének tájékozódni és a következőkben ezt próbáljuk már meg kitenni, 
ha ki lehet, a napirendi pontokat, illetve ehhez kapcsolódóan az előző testületi 
ülésünknek a közvetítését sokan nem látták, várták volna az élő közvetítést, majd az 
ismétlést, az sem került fel a helyi szolgáltatónak a műsorára és ezt kérik a lakosok, 
hogy ezt szeretnék. Köszönöm szépen ennyi volt.  

 
Jónás Sándor polgármester: 

Köszönöm, egyetértek vele.  
 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Nekem lenne a következő. Egy bérleti szerződést üzemeltetési szerződést kötöttünk a 

Modul Kontroll Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társasággal és éppen úgy került a 
kezembe, úgy kerestem meg ezt a szerződést, hogy a múltkor, amikor a 
vagyonértékesítéssel felmerült a Tisza-part értékesítése akkor betekintettem, mivel ez 
ott nem volt megjelölve, hogy bérlet, illetve bérlővel terhelt, vagy jelenleg bérleti 
szerződés van ezen az ingatlanon. A következő dolgokat észleltem, azt tudom 
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elmondani, hogy a határozat, illetve az üzemeltetési szerződés nem a határozati javaslat 
szerint lett rögzítve. Ami még a másik, az önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 21/2004.(V. 03.) rendeletünk 5 és 6 pontjában 
rendelkezik arról, hogy a jegyzőnek ellen kell jegyezni ezeket a szerződéseket. Tehát 
hiányzik róla a jegyzőnek az ellenjegyzése. Ez lényeges dolog, mert amit én 
kifogásoltam, hogy nem a határozati javaslat szerint került bele, az pont a 
kötelezettségekből maradt ki, illetve még szeretném pontosítani a bérleti szerződést a 
további félreértésekkel kapcsolatban. Sajnos most nincs a testület tagjai előtt ez a bérleti 
szerződés. Bérlő a fenti úszóműves kikötőt csak a rendeltetési céljának megfelelően 
használhatja, a rendszeres karbantartásáról és a hatósági engedélyek beszerzéséről 
gondoskodni kell. Én úgy szeretném ezt az utolsó szót kiegészíteni, gondoskodnia kell. 
Mert számomra nem egyértelmű, hogy a hatósági engedélyeknél ebből nem derül ki, 
hogy kinek kell gondoskodni, mert csak az van, hogy gondoskodni kell. Élelmes 
vállalkozó beleköt, hát akkor gondoskodjon az önkormányzat, tehát itt egy „a” betűvel, 
hogy gondoskodnia kell, ez legyen egyértelmű. Akkor itt a kötelezettségeknél itt pedig 
az maradt el, hogy a bérlő az általa használt kikötő épület, én úgy fogalmaznám, mert 
abban úgy volt, hogy külső részét, megkérjük tőle a külső részét, a homlokzati részét és 
az általa használt terület épületrészek karbantartásáról gondoskodjon a bérleti díj 
fejében. Ezt mindenképpen szeretném, ha ez így belekerülne, mert mivel, hogy 
ingyenesen adtuk ezt használatba, ezt viszont elvárnánk tőle, hogy a homlokzati részt, 
tehát pontosítsuk, hogy csak az alsó homlokzati részt, nem kérjük tőle a teljes külső 
részt, természetesen nem kérhetjük, azt tartsa karban. Akkor még lenne kiegészítésem, 
sajnos be kell vallanom, ez számomra is ez kritika magam felé is kritika, hogy nem 
tartom megfelelőnek ezt a szerződés tervezetet, én is megszavaztam, én is akkor jónak 
találtam mentségemre szolgáljon az egyebekben szavaztunk erről, előzetesen nem volt 
betekintésünk, rövid volt az idő az áttekintésre. Én szeretném, hogyha olyan garanciák 
még beépülnének ebbe az üzemeltetési szerződésbe, hogy a bérbeadó kiköti, hogy 
amennyiben a bérbevevő a szerződétől számított bizonyos ideig, én 6 hónapot neveztem 
meg, 6 hónapon belül a tevékenységét, hajójárat indítását nem kezdi meg, valamint az 
épület karbantartási kötelezettségének ezen határidőig nem tesz eleget az üzemeltetési 
szerződés semmisnek tekintendő. Én úgy gondolom, ha már díjmentesen adunk át egy 
objektumot, nagyon nemes célra, egyetértek vele, de akkor azt a kötelezettséget, amit 
beleteszünk, azt fogalmazzuk meg pontosan, és akkor annak a teljesítését mi várjuk is el 
jogosan ettől a bérlőtől. Ez lenne az egyik. Tehát módosítani kérném ezt az üzemeltetési 
szerződés módosítását ezt eszközöljük. Ezt megbeszélhetjük konkrétabban, pontosan 
kidolgozzuk és az Aljegyzőnek az ellenjegyzése hiányzik róla.  

 A következő, amiben itt még a múltkor próbáltam kérdéssel a lakossági megkeresés 
útján élni. Az pedig az, hogy a mozgó tejbolt értékesítéssel kapcsolatban kérdeztem, 
hogy tudomásom szerint ez a testület előtt volt ez a kérés, vagy legalábbis az 
önkormányzathoz érkezett ilyen irányú kérdés és tudomásom van róla, hogy el lett 
utasítva, akkor erről nem tudott senki. Most azt tudnám elmondani, hogy mozgó tejbolt 
értékesítésének a kérelmét 0/4301-1/2009-es számú határozat alapján 2009. június 16-án 
dr. Vámosi Margit aljegyző asszony utasította el az alábbi indokok alapján. Indokok: a 
nagy mezőgazdasági forgalom, az utak keskeny koronaszélessége, valamint a kevés 
parkolási lehetőség szerepeltek az indokokban. Most én azt szeretném kérdezni, hogy 
jelenleg nyáron, illetve télen kettő, nyáron pedig 4-5 ilyen mozgóbolt üzemel 
településünkön, akkor most nekik vagy van engedélye, vagy nekik nem kellett ilyen 
engedély vagy nekik ez az út szélesebb, mint ennek a másiknak? Tehát ezt nem értem.  
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Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Engedély nélkül csinálja.  
 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Még lenne egy következő. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Másik téma is van még?  
 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Van még, azért próbálok sietni vele, tehát nem is várok most azonnal, majd később 

megkapom gondolom a reagálást, gyorsan elmondanám. Ezt viszont írásban szeretném 
és a jegyzőkönyv mellékleteként. Jónás Sándor polgármester Úr részére, címet nem 
olvasom fel. „Tisztelt Polgármester Úr településünk számos lakója azzal a kéréssel 
keresett meg, hogy a településen különböző helyeken történő fakivágásokkal 
kapcsolatban számukra megnyugtató magyarázattal szolgáljon. Mivel én nem 
rendelkezem a válaszokhoz szükséges valamennyi információval, így kérem segítségedet 
az alábbi kérdésekben. Milyen indokok alapján és ki adta a fakivágási engedélyeket. 
Mely területre szóltak ezek az engedélyek? Milyen fák kivágása szerepeltek az 
engedélyekben? Milyen mennyiségű haszon és tűzifa került értékesítésre? Mennyi pénz 
folyt be a haszon és mennyi a tűzifa értékesítéséből? A hivatali Ducato, kisteherautója 
mennyiért szállította köbméterét a tüzifának? A Kommunális Szolgáltatónak ebből 
mennyi bevétele származott? A kivágott platánfának helyére milyen fafaj került 
elültetésre? Kérdés ennyi, írásos válaszodat a kért információk tekintetében előre is 
köszönöm a magam és az érdeklődő lakosok nevében.”   

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Én is hallottam ugyan ezeket. Én is hallottam ugyan ezeket. Én nem tudtam, hogy ez le 

is lesz írva, azért megpróbáltam válaszolni, azokra a kérdésekre, amelyek most is 
elhangzottak, de én ezekre már válaszoltam, de természetesen írásban is fogunk 
válaszolni. Úgyhogy nincs ezzel semmi gond. Felvoltunk mi erre készülve, hogy a 
képviselőknek ez a legfontosabb dolog, nem az, hogy a település hogy fog előre lépni, 
haladni. Egy pillanat, 

 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Még lenne, mondjad, csak jelentkeztem, hogy lesz még hozzá, csak azért.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Azért mondom, hogy erre többnyire megadtam a válaszomat, de természetesen írásban 

is megfogom.  
 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Nem volt kielégítő a válaszod, és akkor még egy 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Közbe jött a levél?  
 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Nem, ez a mai válaszod se számomra, se, a kérdésekből egyértelműen kiderül, hogy ami 

választ adtál ez azokra minden egyes kérdés, amit én feltettem, nem volt elegendő. 
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Azért is adtam be, gondolkoztam rajta, én néztem közben azokat a tételeket és láttam, 
hogy ez így tételenként nem elegendő.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jó. 
 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Akkor oda szeretnék még visszakanyarodni, hogy egy zárt ülésen, azt hiszem, igaz, 

hogy zárt ülésen beszéltük meg, és nem is határozatot hoztunk, hanem egyet értettünk 
abban mindannyian, én úgy emlékszem, mindannyian megszavaztuk, hogy hogyan 
történjenek ezeknek a kivágott fák gallyainak, a tüzifa részeinek az értékesítései. Akkor 
én úgy gondolom, hogy épp a Tóth Imre bizottsági elnök Úrnak a javaslata volt, hogy 
mivel ezt nem tudják eltüzelni jelenleg, úgy történjen, hogy fizessék be, és maximum 2 
m3-t vihessenek, fizessék ki, és saját fuvar eszközzel menjenek és úgy szállítsák el a 
tűzifát. Na, most én utána jártam, ez nem így történt. Itt van a kezemben éppen egy 
átadás-átvételi elismervény, tehát fordítva került ez megszervezésre, a fát elvitték, 
kaptak egy ilyen átvételi elismervényt, amelyen rajta van, hogy hány köbméter fát vittek 
el és ezt behozták az önkormányzathoz. Mivel utána jártam eltudom mondani, hogy 24 
tételt fizettek ki, és 62 tétel van jelenleg is fizetetlen, és ez van olyan tétel, amit 
januárban elvittek. Én úgy gondolom, ha nekünk szükségünk van a bevételre, azt is 
megbeszéltük, hogy ezt eltüzelni most jelenleg nem tudja, tehát annyira nem volt fontos, 
hogy olyannak is adjunk, akinek most egy fillérje nincsen, vagy hát mindenki eldöntötte 
volna, hogy van-e erre pénze vagy nem, mert ez teljesen fordítva történt, mert így most 
nincs bevétele az önkormányzatnak belőle, mert ott van 62 db kifizetetlen és akkor még 
olyan tétel is van, ami 40 ezer Ft-os tétel, 40 ezer Ft szerepel. Tehát itt megbeszéltük, 
hogy 2 m3, az gondolatom szerint, mivel 2.500 Ft-ot tudok, de majd kijavítol, hogy nem 
így van, hogy olyan áron adtuk, az csak 5 ezer Ft, akkor nem tudom, hogy 40 ezer Ft-os 
tételek hogy szerepelnek ezeken az átvételi elismervényeken. Még egy kérdés, azért 
sietek ennyire, hogy nem szeretnék, 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ennek a favágásnak vége, válaszolhatok?  
 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Igen.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Hagy válaszoljunk már, elmondod mindezeket, nekem teszed fel, ezt írásban is 

beadhattad volna, nem kellett volna ennek ekkora nagy dolgot keríteni, mert én is csak 
kivizsgáltatni tudom, ha szükséges, akkor rendőrségi vizsgálatot, ha nem szükséges, 
akkor házon belül, meg kell vizsgálni, hogy hogy történt. Erre én nem tudok választ 
adni, nekem bármennyire is címzed, vagy feltételezted azt Jánoskám, hogy én reggeltől 
estig ott álltam és én mértem a fát?  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Nem te voltál az őr? Ott kellett volna állni.  
 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Polgármester Úr közbe kell szólnom, megegyeztünk, megbeszéltük, 6-an, 7-en igen-nel 

szavaztunk, az előbb elmondottak szerint fog a fa értékesítése történni.  
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Jónás Sándor polgármester: 
 Igen.  
 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Ennek ellenére nem így történt, Tóth Imre behívatta Fülöp Zoltánt és 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Erről beszélek. 
 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Tóth Imre képviselő társam próbálta kérdezni tőle, hogy miért nem így történt akkor 

sem tudott rá választ adni és azóta sem lett ebben semmilyen döntés, mert a jelen idő 
szerint is más formában történt. Köszönöm szépen.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jó, de akkor itt most már fejezd már be János légy szíves, mert máris mondom, ha ezt 

már akkor tudtátok, akkor óriási bűnpártolást követtetek el,  
 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Természetesen 
 
Jónás Sándor polgármester: 

mert nem jeleztétek én felém,  
 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Hát, hogyne 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Mert, ha ti nektek ilyen tudomásotokra jut, akkor azt rögtön felém kell jelezni,  
 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Hát mondtuk, 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Eltitkoltátok előlem, nem mondtátok, most hoztad be, ez nem igaz. Ha neked akkor 

tudomásod volt, neked akkor ezt be kellett volna ezt a jelentést tenni. Én megadtam rá a 
választ egyébként, mert ezt én nem tudom, hogy hogy zajlott. Természetesen volt egy 
döntés, volt ennek egy kivitelezője, ezt ki kell vizsgálni, majd akkor vissza tudunk erre 
térni, csak itt a felelősség a ti részetekről vagy a te részedről is felmerült, mert ezt 
azonnal, mint ahogy én valamit megtapasztaltam, hogy letaposták a kerítést, én azonnal 
rendőrségnek jelentettem. Én azonnal teszem a rendőrséget, vagy amikor névtelen levél 
érkezett ide, azonnal a rendőrség felé jeleztem, ez nem önkormányzati feladat, ezt 
vizsgálni kell. Itt a fát, akkor zárjuk le szerintem.  

 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 Egy pillanat, a fáról, az előbb elhangzott az, hogy rászorulók kaptak 120 fő, ezt ki 

döntötte el, elnézést, milyen döntés születik, ha adunk 120 főnek  
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Jónás Sándor polgármester: 
 A szociális osztály feltételezem.  
 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 Ő kapott erre megbízást? 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Tessék?  
 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 Kapott rá megbízást?  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Akkor ki dönti el? Akkor miért nem álltál oda, hogy eldöntöd te, akkor miért nem tettél 

egy javaslatot 
 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 Már megint személyeskedünk 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 De nem személyeskedünk 
 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 Hát, amit Sándor nem tudunk, hogy kit bízol meg,  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Akkor közösen vagyunk a hibások, hogy felelőtlenül hoztunk egy döntés, akkor mind a 

7-en, akik itt voltak,  
 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 Felelős döntést nem tudunk hozni, mert egy embernek nem mondtuk, hogy vigye el a 

fát, valaki mondta,  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Nem mondtuk, hogy milyen formában kell,  
 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 Valaki rendezi ezt, nem?  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Nem mondtuk, hogy milyen formában kell, 
 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Az előbb mondtam el, hogyha 7-en arra döntöttünk, hogy milyen formában, 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Elővesszük a jegyzőkönyvet, kifogjuk vizsgáltatni, én kérni fogom a rendőrség 

segítségét is ebben. 
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Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Még egy rövid észrevételem, 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Én jeleztem, 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Nem, még akkor, 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 A fával kapcsolatban ne beszéljünk már arról, hogy a Polgármester Úr válasza nem 

minden kérdésre volt kielégítő, mert nyilvánvalóan ez megítélés kérdése, ez 
szubjektivitás, van akinek kielégítő, van akinek nem, ez az egyik, nem tudjuk, hogy 
milyen fákat vágnak ki Csegén. Itt beszéltük meg, hogy fakivágás lesz, ez már azért egy 
picit csúsztatás, hogy azt sem tudtuk, hogy fakivágás lesz, közben meg elismeritek, hogy 
azt is megbeszéltük, hogy hogy fogjuk eladni. A másik problémám, tisztázzunk már egy 
dolgot, a NAGÉV fáját adtátok el, miért pattogsz te azért, közöd van hozzá?  

 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Én nem arról beszéltem.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Én vertem itt a nyálam, hogy az én fámat rosszul adtátok el, akkor te mit pattogsz 

Janikám.  
 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Jó, köszönöm szépen. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Ez az egyik problémám, a másik, ettől függetlenül, mindettől függetlenül, ha 

szabálytalanság történt, mert ti tudjátok, akkor azt ki kell vizsgálni. Ha úgy gondoljátok, 
hogy bűncselekmény történt, akkor meg kellett volna tenni a feljelentést.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Bizony, ezzel nagy hibát követtetek el.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Miért nem tettétek meg a feljelentést. Én arról beszélek, hogy állítólag felmerült a 

gyanúja annak, hogy itt történtek szabálytalanságok.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jegyzőkönyvben, ha korábban tudomásodra jutott. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Akkor tessék megtenni a feljelentést, az való igaz, hogy Fülöp Zolinak volt a dolga, 

hogy az igényeket összegyűjtse, nála lehetett feliratkozni. Hát kinél kellett volna, a 
polgármesternél? Hát a szociális irodán ő dolgozik, ő nála főleg olyan emberek 
jelentkezhettek, akik szociálisan hátrányos helyzetűek, több száz főről volt ott szó, 
nagyon sokan nem is kaptak fát, és a beérkezett igények sorrendjében volt a fának a 
kiadása. Ha nem így történt, ha van olyan, hogy valaki nem fizetett, én úgy tudom, hogy 
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van olyan verizó is, hogy nem fizetett, mert nem tudott, majd a lakásfenntartási 
támogatásából lesz levonva. Én ilyen tájékoztatást is kaptam.  

 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Elnézést Miklós azt ki mondta, hogy a lakásfenntartási támogatásból lesz kifizetve?  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Budai Imre. 
 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Budai Imre, hát Budai Imrének tudni kellene, hogy lakásfenntartási támogatást egy évre 

szavazza meg a bizottság és benne van, hogy csak vízre és villanyra,  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Semmi probléma, ettől kezdve azt mondom, hogy vizsgálatot kell ebből indítani, meg 

kell keresni a felelős. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Megint elmegyünk egy meddő dologba, amiről mi döntést nem tudunk. Tehát én egyből 

azt mondtam erre, hogy ebben egyetlen egy felelős személy van, az, aki korábban tudott 
róla, és nem tett feljelentést, ez az egy személy van, a másik pedig az, hogy én azt 
mondtam, hogy mivel most nekem ezen a testületi ülésen a tudomásomra jutott, én 
rendőrségi feljelentést teszek a kivizsgálásra.  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Én is, megyek is, a jegyzőkönyv alapján. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Tehát itt ki kell vizsgálni azt is, hogy akinek a tudomására jutott ez előtt egy hónappal, 

az miért nem jelezte, miért várta meg a testületi ülést, miért kellett ezt ide, miért nem 
azonnal a rendőrségre ment és rendőrségi feljelentést kellett volna tenni. 

 
Dr. Gadóczi István SZEMOIB. tag: 
 Polgármester Úr! Polgármester Úr, te hívtad fel Fülöp Zolit, hogy adjon magyarázatot a 

csomag kiosztásra, illetve adjon magyarázatot a fakivágásra. Amióta Fülöp Zoltán ide 
feljött és magyarázatot adott, azóta te is és mi is mindannyian tudunk arról, hogy hogyan 
kezdődtek meg a fakivágások, a gallyeladások.  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Én nem tudok róla. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Én sem. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Én nem. 
 
Dr. Gadóczi István SZEMOIB. tag: 
 Ez jegyzőkönyvbe került. 
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Nagy Miklós alpolgármester: 
 Abból tudom, hogy probléma volt, te vetetted fel, említettél egy nevet, amit most nem 

mondok. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jó, ezt bízzuk a rendőrségre, jó, ezt majd a rendőrség, zárjuk le, zárjuk már le.  
 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Elnézést Polgármester Úr  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Ez is érdekes, azt sem tudtam, hogy csomagosztás van. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 De zárjuk le, mert meddő dolog, teszünk egy feljelentést, ezt a rendőrség kifogja 

vizsgálni és kész. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Ezt ki is kell egyébként. 
 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Nem meddő dolog Polgármester Úr, mert egyedül én voltam azt és azt mondtam neked 

Miklós és remélem nem fogol meghazudtolni,  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 De a rendőrség fogja kivizsgálni, 
 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Azt mondtam, hogy Miklós, miért nem szólsz, hogy a te fádat osszuk széjjel, pont ezen 

az ominózus megbeszélésen és azt mondtad, hogy te azért nem szólsz, mert ezt odaadod 
azoknak a rászorulóknak azokkal a feltételekkel, ahogy az összes többit.  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Persze, odaadom az önkormányzatnak, így van, 
 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Na, most nem csak a te fádról van szó, mert az ott csak egy rész, azóta már voltak a 

szabadidő parkban, azóta voltak már a fürdő területén és sok helyen,  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Így van.  
 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 

tehát így pontosítsuk.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Azért mondtam, hogy majd kivizsgálják, 
 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Akkor elfogadom,  
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Nagy Miklós alpolgármester: 
 Nincs ennek jelentősége, én az egészben azt látom, azt a problémát, hogy itt annak nincs 

jelentősége, hogy kié az a fa,  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Hogy vitázzunk, 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Kinek a tulajdona, annak nincs jelentősége. A lényeg az, hogy ez egy felmerülő 

probléma, azt a fát már lassan elhordják, sőt már van, aki elégette, ha pedig az ügyről 
tudtatok, már régen meg kellett volna tenni a bejelentést, meg a feljelentést.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Vizsgálják ki 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Én is mondtam olyan embert Imrének, hogy itt voltak, mondom ezek rászorulók, írd fel 

őket, hogyha van rá lehetőség, adj nekik fát, semmiféle protekció nem volt benne. 
Jelzem egyik sem kapott, úgy tudom, de én nem is szóltam ezért senkinek sem, hogy 
miért nem kaptak, nem nyomoztam utána, mondom biztos nem jutott. Nem akartam 
ebből ügyet csinálni, de hogyha ilyen komoly visszaélések voltak ebben a fában, akkor 
azt mondom, hogy itt meg kell tenni a szükséges intézkedést, mert ez így nem működik.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 De ezt zárjuk le,  
 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 Azt szeretném kérdezni, hogy valakinek tudni kell arról, hogy a gépkocsi az 

önkormányzaté, miért szállítja a fát, ezt valakinek igazolni kell, ezt valakinek el kell 
rendelni, hogy oda menjen, mit csináljon, nem. Akkor azt az embert kell felelősségre 
vonni,  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Mindenkit, hát ezt mondtam, hogy kivizsgáltatom a rendőrséggel,  
 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 ha úgy adta a fát, hogy a saját szakállára ment oda, 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 De honnan tudod? Vigyázz, nehogy felelőtlen, alaptalan rágalom legyen, most, amit 

kijelentettél, én azért akartalak óva inteni ezektől, 
 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 Én nem rágalmaztam, 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Hát miért, most mondtad, kijelentetted, hogy engedély nélkül ment,  
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Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 Saját szakállára vitte a fát, 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Saját szakállára, ez ha nem így van, 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 De honnan tudod, hogy nem kapott? Honnan tudod,  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ha nem így van, akkor nyilvánosság előtt,  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Erre azért vigyázni kell 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ezt akartam elkerülni,  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Ezzel vigyázni, 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Azért mondtam, hogy zárjuk itt le és rendőrségi vizsgálat lesz, mert olyanba fogtok 

belemenni, amibe saját magatokat fogjátok a végén belehúzni. Itt zárjuk le megítélésem 
szerint, ezt a rendőrség kifogja vizsgálni, akkor majd mindenki választ fog kapni, 
remélhetőleg megnyugtató választ.  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Így van.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Bármely más?  
 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Még egy mindig van, nagyon röviden szeretném. Arra szeretnék választ kapni, nem 

tudom ki erre az illetékes, Aljegyző Asszony, Polgármester Úr, Alpolgármester, aki erre 
tudja a választ, hogy a Tiszacsege honlapon a testületi ülések képfelvételi anyagát, tehát 
azokat a video felvételeket, ami felvételek készülnek, azok milyen módon és mennyi 
időtartamig és hogyan szerepelnek a Tiszacsege honlapján, ez lenne a kérdésem.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 A testületi ülésre gondolsz?  
 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Igen, a testületi ülések anyagára.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ez meg is volt, háromszori ismétlés. 
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Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Nem arról beszélek, a Tiszacsege honlapon, 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ja bocsáss meg, én azt nem tudom, én ahhoz nem értek, nekem ilyen nincs.  
 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Na most, az kinek a kompetenciája.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Az enyém már biztos, hogy nincs János, úgyhogy megnyugtatlak én abból kiestem.  
 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Jó, én elfogadom, eleve azért nem is hozzád címeztem.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ja, jól van köszönöm, csak mondtad a polgármestert is. Én azért mondom én nem értek 

ehhez.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 A Tiszacsege honlapján, a www.tiszacsege.hu-n van a testületi ülésről videofelvétel, 

amit meg nézhetel, ez akkor gondolom most indult be, mert egy időben volt, mikor még 
Bohácsi kezelte a rendszert, aztán egy jó ideig nem volt, mert úgy tudom, úgy hallottam, 
hogy ez akkora fájl, ami nagyon alaposan leterhelte azt a szervert, ahol ezt tárolták. 
Akkor most újra van? Ott van az a személy, aki tud erre válaszolni. Mennyi ideig van ez 
kint, a következő testületi ülésig?  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Nem, majd Margó mindjárt elmondja, Margó tudja a választ.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Tudod erre a választ.  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Azt tudom mondani a történetét, tehát Bohács János valóban ő tette fel, oda is volt írva 

mindig, hogy kísérleti jelleggel, tehát ez sehol nincs szabályozva egyébként, hogy fel 
kell tenni, mikor, meddig, hogy, s mint, mikor. Tehát nincs leszabályozva.  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Nincs, ez így van. 
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Ezt önként, az aki éppen a honlapot kezeli az felteszi, de egyébként nincs leszabályozva, 

azért, hogy a lakosságot tájékoztathassuk, de ez nem kötelező.  
 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 De tény az, hogy most van fent anyag, én ezt tudom, tegnap este néztem és még jelenleg 

is mindig az a február 26-ai van fent, február 26-a óta, nem tudom az utolsó testületi 
ülés mikor volt, hogy az az ominózus testületi ülés, most nem akarom, itt pontosan nem 
tudom meghatározni, és azóta nem folyik, mert ez tényleg így volt, hogy mindig a 
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következőt felrakták és ezt szeretnénk kérni, hogy akkor, aki ebben kompetens, akkor a 
korábbi gyakorlat, hogyha megfelelő, azt én is tudom, hogy nagy terjedelműek ezek. 
Tehát az nem lehetséges, hogy ott több testületi ülés anyaga is legyen, akkor mindig az 
aktuális testületi anyag és amikor a következő megvan, akkor azt lecserélik, hagy 
forogjon már, ne csak az az egy szerepeljen ott.  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Nincs rá testületi határozat, azt csinált a rendszergazda, amit akar.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Erre nincs, a másik dolog, időbe tart, amíg feltesznek egyet, erre is azért számítani kell. 

Jó, de most ezen nincs döntés, olyan mellékes.  
 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Nekem nem mellékes, meg a lakosoknak sem, hidd el nekem, keresték, mert tőlem is 

érdeklődtek, hogy ők nem itt a környéken vannak, az internetről szoktak tájékozódni. 
Azt látom, hogy a testületi ülések jegyzőkönyve csak a tavalyi szerepel, van aki abba is 
szeretne betekinteni, ha nyilvános és bele lehet tekinteni, akkor adjuk meg a jogot, tehát 
akkor ezeket pótoljuk. Illetve akkor majd előkészítek erre egy határozatot.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Meg pénzt is tegyél mellé, mert ez pénzzel jár, és ennek az önkormányzatnak nincs rá 

pénze.  
 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Polgármester Úr jelenleg is működik, ezek szerint csak van.  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Mert kifizettünk egy pár havi számlát.  
 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Jó, de akkor ne legyen, akkor ne működjön, én nem bánom. Ha nincs pénz, akkor ne 

működjön, vagy ha működik, akkor úgy működjön, hogy ott ne csak az az egy 
ominózus testületi ülés legyen.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 De frisset nem tesznek fel, hallod, most mondják frisset nem tesznek fel, mert nem 

tudunk fizetni.  
 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Na de hát a pályázati anyagok is ezen vannak. 
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Most már feltudjuk tenni,  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Egy pillanat türelmet kérnék. 
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Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Hat havi számlát kifizettünk, azért most már felengedték tenni, épp a fogorvosi állásnál 

kezdtük rendezni.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Akkor felkerült, akkor hál’ Istennek felkerült, a másik meg lekerült.  
 
 

n.) Ingatlanértékesítésre vonatkozó pályázati hirdetmény országos és megyei 
napilapban történő megjelentetés hirdetési díjtételeinek megvitatása 
Ea.: Simon Albert PÜTSKIB. elnök 
/Szóbeli előterjesztés alapján./ 

 
 
Simon Albert PÜTSKIB. elnök: 
 Elsiklottunk itt, nem mondom, hogy haszontalanul, de eléggé időt rabló módon. 

Mindenki megkapta azokat a papírokat, ami itt van az országos hirdetésnek az 
ajánlattétele, hiszen arról volt szó, hogy eladunk bizonyos ingatlanokat. Abban 
állapodtunk meg, hogy nem csak a helyi médiában hirdetjük, hanem megpróbáljuk 
országosan is. Anikó jóvoltából, amit ezúton is köszönünk, sikerült egy-két ilyen sajtó 
orgánummal felvenni a kapcsolatot, nem húznám az időt, ezen a papíron a javaslat 
megvan, amit letisztáztunk, mert volt itt nagyon sok féle verzió, a lényeg az, hogy 
mindegyik pénzbe kerül, nem is kevésbe. Látjuk itt ezen a javaslaton azt, hogy ebben a 
rövidített formában, táblázatos formában kerülne fel, ez egy figyelemfelkeltő forma, 
tartalmazza azokat az adatokat, amelyekre szükség van és a Naplóban az ajánlatában 
látunk olyat, hogy szerdai napon tudná megjelentetni az ingatlan oldalon, ennek lenne 
egy 85 ezer Ft az ára, vagy az Expressz című hirdetési újságban háromszori megjelenést 
tudnának biztosítani, ez már húzósabb, bár a másik arányaiban majdnem ott van, csak ez 
háromszor jelenik meg 225 ezer Ft-ért, illetve a Népszabadságnak is volt itt ajánlata ez 
önmagában egyszeri megjelenésre elvinni majdnem 200 ezer Ft-ot. A bizottságnak ez 
volt a véleménye, hogy a Napló, illetve az Expressz lenne valamilyen szinten mérvadó. 
Az Expressz mellett még az szólna, hogy egy 11.800 Ft-nyi összeggel, ha megfejeljük 
ezt a 225 ezer Ft-ot, akkor ott felkerülne nem csak háromszor az újságban, hanem 
felkerülne 14 napra az expressz.hu internetes oldalra is, ez most végösszegben kifejezve, 
ha arra döntünk, hogy a Napló és az Expressz is kell, akkor 321.875 Ft. Amennyiben 
csak az Expressz mellett maradunk papíralapon, illetve internetes alapon meghirdetve 3-
szor papíron és két hétig interneten, akkor az 237 ezer Ft, illetve a Naplónál 85 ezer Ft 
egyetlen egy alkalommal egy szerdai napon az ingatlan oldalon. Ezen kellene 
elgondolkozni, tudom, hogy a pénz az alapja mindennek, nem kis összegről van szó, 
kérdés, hogy megér-e nekünk ennyit, hát valószínű megérne, ha tudnánk eladni ingatlant 
ennek hatására, mert akkor ez simán visszajönne. Így viszont nem tudom, minden esetre 
beszéljünk róla. Köszönöm. 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Most megint egy olyan felvetés volt, hogy egy öreg vállalkozónak a mondása jut 

eszembe, hogy pénzből lehet pénzt csinálni. Elnézést az ilyen durva hasonlatért, de ez 
így igaz, a zsidók annak idején így tudtak annak idején egyről a kettőre haladni, meg az 
okos emberek is. Tehát itt is az van, hogy kell be tenni egy kis pénzt világos, mert meg 
kell hirdetni, de ha az esélyét sem adjuk meg, akkor ne várjuk azt, hogy a zsebünk 
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megdagad. Tehát az esélyt mindenféleképpen meg kell adni. Természetesen azért is 
adtuk oda a Tisztelt Képviselőknek, hogy ők is foglaljanak állást és a 
legcélravezetőbbet, a legolcsóbbat és leghatékonyabbat válasszuk ki és ott hirdessük 
meg mindezeket. Tessék Imre.  

 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Bizottságunk megtárgyalta a hirdetéseket, ugyan erre az álláspontra jutottunk, mint amit 

a Pénzügyi Bizottság említett, tehát a Naplóban egyszeri meghirdetést, valamint az 
Expresszben a háromszori meghirdetést, csak azt kérnénk, hogy három hétre legyen 
széthúzva. Három hétig egy napon jelenjen meg.  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Nem egymást követő három napon, hanem hetente egy alkalommal három héten 

keresztül. Köszönjük szépen.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Aki egyetért,  
 
Simon Albert PÜTSKIB. elnök: 
 Csak akkor azzal számoljunk, hogy az ajánlat benyújtási határidő az április 22., ha 

széthúzzuk három hétre, lejár a határidő.  
 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Holnap meg kell csinálni akkor. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Belefér.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 A három hét az nem 21 nap, első két hét hét közepén, következő héten hét elején, az 

nem 21 nap. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Meg lehet azt oldani, akkor háromszor így amilyen formában kértétek, aki elfogadja így 

abban esetleg lehet csúszás, ha az újság azt mondja, hogy egy héten kettő, de nem 
egymást követő napon, hanem közötte szünet, akkor az még belefér, ugye ezt így 
eltudjuk rugalmasan, tehát nem egymást követő napokon. Akkor ilyen formában, aki 
egyetért és elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Ingatlanértékesítésre 
vonatkozó pályázati hirdetmény országos és megyei napilapban történő megjelentetés 
hirdetési díjtételeinek megvitatását – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
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49/2011.(III. 30.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ingatlanértékesítésre 
vonatkozó pályázati hirdetmény országos és megyei napilapban történő megjelentetés 
hirdetési díjtételeire beérkezett árajánlatokat megtárgyalta és az alábbiak szerint 
határoz:  
 
Az ingatlanértékesítés pályázati hirdetményét: 

- a Hajdú-Bihari Naplóban 1-szeri megjelenéssel az ingatlan oldalon szerdai napon 
keretes hirdetés formájában 68.000 Ft+ áfa összegért, valamint 

- az Expressz újságban keretes hirdetés formájában 3-szori megjelenéssel 180.000 
Ft+ áfa összegért, illetőleg az expressz.hu internetes oldalon 14 napos Platina 
prémium hirdetésként 9.500 Ft+ áfa összegért  

kívánja megjelentetni.  
 

Képviselő-testület felkéri Jónás Sándor polgármestert, ha az önkormányzatnál a 
hirdetéshez szükséges fedezet rendelkezésre áll a pályázati hirdetmény 
megjelentetéséről gondoskodjon. 

 
Határidő: esedékességkor 
Felelős: Jónás Sándor polgármester 

 
 

o.) Pályázati felhívás jegyzői állás betöltésére 
Ea.: Nagy Miklós alpolgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Neked is van még?  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Hogyne lenne. A jegyzői pályázattal kapcsolatosan kiosztottam a papírt, de már úgy 

hallottam a kollégáktól, hogy ők szeretnék 13-ára elhalasztani ezt a dolgot, alaposan 
átolvasni ezt az anyagot, hogy tisztán lássák, hogy mi van abban az előterjesztésben 
benne. Na most annyit szeretnék én ehhez hozzáfűzni, hogy annyi lenne nekem a 
kérdésem, hogy mennyire sürget bennünket az idő, ahhoz, hogy nekünk jegyzőnk 
legyen. Mert rendben van, hogy most 13-áig most elhúzzuk a döntést, akkor döntünk, 
pályázati kiírás, akkor már nem tudom meddig lesz, a pályázat beérkezés határideje 
május 01., május 10., majd június elején lesz jegyzőnk. Tehát nem tudom, hogy 
megengedhetjük-e magunknak, hogy a jogszabály megengedi-e, hogy ilyen hosszú ideig 
nincs jegyző.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Szakemberrel lett ez, 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Én már jeleztem, hogy közigazgatásban jártas szakemberrel csináltattam.  
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Jónás Sándor polgármester: 
 Majd aztán a végén megint oda jutunk, mint a Komisznál, hogy nem kell. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Jegyző? Hát erre köteleznek bennünket, ezt nem tudják megoldani a képviselők.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jó, értjük mi a hátsó gondolatot.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Nincs ezzel semmi gond. 
 
Simon Albert PÜTSKIB. elnök: 
 Meg az elsőt is.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Meg az elsőt is. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Így van az elsőt is, igen.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Na, van még valami? Akkor most arról nem döntöttünk, hogy most akkor a jegyző 

kiírás akkor nem marad. Akkor szavazásra bocsájtom, aki azt mondja, hogy most 
eltudja fogadni és azt mondja, hogy igen hirdessük meg, az kézfelnyújtással jelezze.  

 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Én szólni akartam, akkor tárgyaljuk át, mert most én így elfogadom, de egy 

fenntartásom van, hogy a két éves szakmai gyakorlat elég-e?  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ezt szakember csinálta. Pontosan azért, hogy mindennek megfeleljen, ez úgy lett 

elkészítetve.  
 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Én ezt elfogadom Polgármester Úr, nem vitatom, hát Miklós elmondta, hogy szakember 

készítette, nyilván én nem vagyok szakember. Egyedül ezt a két éves gyakorlatot 
találom rövidnek.  

  
Jónás Sándor polgármester: 
 Akkor tegyünk bele hármat, javítsuk ki, csak haladjunk gyerekek higgyétek el.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Válaszolok a kérdésedre, legalább két év, ha valakinek 5-6-8 év 10 van, nyilván, hogyha 

jelentkeznek 20-an és abból 5-nek van 2 éve, 15-nek ettől több, akkor ezt az 5-öt már ki 
is ejtettük.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Hát persze. 
 



105 
 

Nagy Miklós alpolgármester: 
 Ebben legalább két év van benne, ez a minimum, hogy legalább két év legyen. Ami még 

érdekes lehet itt a kinevezésnél 3 vagy 6 hónap próbaidő, hát én a 6-ot pártolom, mert 
minél több van annál jobb. Előny az idegen nyelv, állam- és jogtudomány doktori 
képesítés, ez mind egy dolog, mindegyik egy olyan dolog, ami véleményem szerint, ha 
valakinek megvan, de valakinek nincs, akkor, akinek megvan az nyilván előnyt 
jelenthet, hisz nyilván azért mégis csak egy tanultabb ember, ezt is ki lehet törölni, ha 
gondoljátok. A beérkezésnek, postázásnak a határideje április 20, mert ezt azért írtam 
vagy-vagyra, mert volt itt az a késett pályázat, nem tudom a posta mennyi idő alatt ide 
egy levéllel.  

 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 Másnap.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Nem tudhatom, 
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 A benyújtási határidő az az, amikorra itt kell lennie, erre figyeljetek, ezt bele kell 

kalkulálni a pályázónak.  
 
Simon Albert PÜTSKIB. elnök: 
 Ezt nem értem beérkezésének vagy postázásának határideje, döntsük el.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Azért döntsétek.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Akkor menjünk végig, mi a kérdés, akkor az elejétől Simon Berti légy szíves, akkor az 

elejétől mondjad.  
 
Simon Albert PÜTSKIB. elnök: 

Az első kérdés az volt, tisztáztuk a két évet, a 3 vagy 6 hónap között kell eldönteni, 
hogy a próba idő mennyi legyen.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 A képviselők, akik azt mondják, hogy 6 hónap az volt felvetve, aki egyetért, 

kézfelnyújtással jelezze. Jó ez többség, akkor 6 hónap.  
 
Simon Albert PÜTSKIB. elnök: 
 Következő az előnyt jelent kategóriában benne hagyjuk ezeket a dolgokat vagy nem 

szükséges, vagy vegyünk még bele valamit ez a kérdés. Idegen nyelv tudás az nyilván 
előnyt jelent, ugyan akkor ez a doktori képesítés szerintem benne maradhat, ez nem 
kizáró, csak előnyt jelenthet.  

 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Kinevezhető jegyzővé, ott van  
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Simon Albert PÜTSKIB. elnök: 
 Igen lényegében ott van az .a) pontban, hogy kinevezhető, de ott már meg van egyszer 

fogalmazva. Akkor ezt húzzuk ki ezt a doktori dolgot.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Most benne lehet elfér az, úgyis mi döntünk.  
 
Simon Albert PÜTSKIB. elnök: 
 Következő a pályázat beérkezése vagy postázása ez a kérdés, április hó 20-a van itt 

megjelölve. Ekkorára érkezzen be.  
 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 Az nem biztos.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 A feladás legyen addig a napig.  
 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 

20-án éjfélig lehet feladni mindenhol, Magyarországon ez a törvény van, áfa bevallás is 
20-án 24.00 óráig.  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Nem a beérkezést szokták nézni, hanem a postázást, mikor adtad postára. Mindig ezt 

figyelik, ezt azért is mondtam, szerintem a postázás legyen április 20. a határidő, ha 21.-
e bélyegző van rajta, akkor azt sajnáljuk. Tehát a pályázat postára adási határideje: 
április 20.  

 
Simon Albert PÜTSKIB. elnök: 

A pályázat benyújtásának helye megvan. Módja postai úton az önkormányzat címére, 
vagy személyesen Jónás Sándor polgármester részére, az önkormányzat hivatalos 
helyiségében. Borítékra kérjük ráírni „jegyzői pályázat”, amely csak a polgármester és 
az ügyrendi bizottság elnöke jelenlétében bontható fel a pályázati határidő leteltét 
követően. További információk igen. Döntést a képviselőtestület a benyújtási határidőt 
követő testületi ülésen, de legkésőbb a benyújtási határidőt követő 30 napon belül hozza 
meg. A pályázat elbírálásának módja: a képviselőtestületi ülést megelőzően a 
pályázatokat az ügyrendi bizottság bontja fel, jegyzőkönyvben rögzíti a pályázók 
adatait, továbbá megállapítja, hogy azok a kiírásnak megfelelnek-e. Amennyiben 5-nél 
több érvényes pályázat érkezik, a bizottság azokat véleményezi is, és javaslatot tesz a 
képviselőtestületnek, melyik 5 pályázó személyes meghallgatását ajánlja. A bizottság 
javaslata nem köti a képviselőtestületet. Jó.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Akkor ez így elfogadható? 
 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Nem.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Kérdés van, hagy tegyék már fel.  
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Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Kérdés van, itt pontosan kétszer van felbontva az adott boríték.  
 
Simon Albert PÜTSKIB. elnök: 
 Nem.  
 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 De. 
 
Simon Albert PÜTSKIB. elnök: 
 Egyszer lesz az.  
 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Itt a polgármester,  
 
Simon Albert PÜTSKIB. elnök: 
 A polgármester eljön a bizottsági ülésünkre, akkor ott bonthatjuk fel, az elnök, a 

polgármester, meg a bizottság,  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ott bonthatjuk fel.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 A bizottság csak akkor bonthatja fel, ha ott a polgármester.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Te is ott leszel János. 
 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Nem, most nem azért, csak, hogy én úgy éreztem itt, ahogy követtem, de hogyha ez így 

jól van, akkor semmi gond.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Akkor jó, menjünk tovább, van még valami? Akkor haladjunk, elfogadjuk így, mert 

megy az idő.  
 
Dr. Gadóczi István SZEMOIB. tag: 
 Nekem lenne annyi, hallgassátok meg, hogy tehát előttünk van egy pályázati felhívás, 

ezt megfogalmazta valaki és betettük a testület elé, hogy döntsünk. Elfogadom, hogy az 
az ember, aki megfogalmazta, a jogban jártas,  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Közigazgatásban. 
 
Dr. Gadóczi István SZEMOIB. tag: 
 Közigazgatásban, elfogadom, de jelenleg ez Tiszacsege által jogilag nincs 

megvizsgálva, tehát amennyiben szavazunk róla, döntünk róla, úgy azt vegyétek 
figyelembe, hogy jogilag ki írta ide a nevét, hogy ezért ki vállal felelősséget. Aljegyző 
Asszony jogilag ezért vállalja a felelősséget, hogy dönthetünk, ez szabályos így? Ezt 
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szeretném kérdezni, mert akkor döntsünk ebben, hogyha ezért jogilag valaki felelős, 
mert mi nem vagyunk jogtudósok, képviselő társaim. 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Azért csináltattuk meg olyan emberrel,  
 
Dr. Gadóczi István SZEMOIB. tag: 
 Nincs itt a neve, bocsánat. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Aki ezért felel, ezért csináltattuk meg, zárt ülésen megmondom.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Zárt ülésen megmondjuk egyrészt, másrészt ő ezért nem kért pénzt. Hogyha variálunk, 

akkor írjunk-e ki pályázatot, hogy ezt megjelentetjük, nehogy már elmenjünk idáig.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ez nevetséges.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Ez probléma. 
 
Dr. Gadóczi István SZEMOIB. tag: 
 Ez egy felvetés volt, gondoljátok át, Tisztelettel gondoljátok át.  
 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Zárt ülésen visszatérünk erre. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 

Úgy gondolom, független attól, hogy mi lesz az eredmény szavazást kérek, hogyha 
elfogadható ez a szövegkörnyezet, ezzel a határidővel, szerintem szavaztasd meg, hogy 
haladjunk.  
 

Jónás Sándor polgármester:  
Aki egyetért és elfogadja ilyen formában, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzői állás betöltésére 
vonatkozó pályázati felhívást – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 

 
 

50/2011.(III. 30.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 
1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) bekezdése alapján jegyzői munkakör betöltésére az alábbi 
tartalommal pályázatot hirdet: 
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„PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  
jegyzői munkakör betöltéséhez 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése, valamint „a 
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 8. § (1) 
bekezdése, valamint 10. §-a alapján Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot hirdet jegyzői munkakör betöltésére. 

1.  A kinevezés határozatlan időre szól, a munkakört teljes munkaidőben kell ellátni. A 
munkavégzés helye az önkormányzat közigazgatási területe, címe: Tiszacsege, Kossuth 
u. 5. 

2.  A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.  

3.  Az ellátandó jegyzői feladatokat a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv, az 
önkormányzati hatásköri jegyzék, valamint egyéb jogszabályok határozzák meg. 

4.  Pályázati feltételek: 
 

Jegyzővé az nevezhető ki, aki 
a)  igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítéssel vagy okleveles 

közigazgatási menedzser szakképesítéssel, és  jogi vagy közigazgatási 
szakvizsgával, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság (a továbbiakban: 
OKV) elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített 
tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik, és 

b)  legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett. 

A pályázónak meg kell felelnie a köztisztviselők jogállásáról szóló tv.-ben szereplő 
általános alkalmazási feltételeknek is (magyar állampolgárság, cselekvőképesség, 
büntetlen előélet, összeférhetetlenség hiánya), és azokat igazolnia kell. 
A jegyző az „egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről” szóló 2007. évi CLII. 
tv. alapján vagyon-nyilatkozat tételére köteles. 
A képviselőtestület a kinevezéskor 6 hónap próbaidőt köt ki. 
 
Elvárt kompetenciák: 
a/ számítógép felhasználói szintű ismerete 
b/ együttműködési és kommunikációs készség 
c/ vezetési-szervezési készség 
 
Előnyt jelenthet: idegen nyelv tudás, állam- és jogtudományi doktori képesítés 

5.  A pályázó nyújtsa be fényképpel ellátott részletes szakmai önéletrajzát, továbbá vázolja 
fel szakmai, vezetői elképzeléseit. Nyilatkozzon arról, hogy az elvárt kompetenciákkal 
rendelkezik-e. 

Csatolja hitelesített formában a feltételként előírt, továbbá egyszerű másolatban az 
egyéb képesítéseit igazoló dokumentumok másolatát, mellékelje a három hónapnál nem 
régebbi erkölcsi igazolványát. 

Nyilatkozzon arról, hogy testületi ülésen történő személyes meghallgatása esetén kéri–e 
zárt ülés tartását. Nyilatkozzon arról, hogy vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének 
eleget tesz-e. 
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6.  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Köztisztviselők 
jogállásáról szóló törvény, valamint az önkormányzat rendelete az irányadók. 

7.  A pályázat személyes benyújtásának, postára adásának határideje: 2011. április hó 20. 
nap 

8.  A pályázat benyújtásának helye: 4066. Tiszacsege, Kossuth u 5  
A pályázat benyújtásának módja: postai úton az önkormányzat címére, vagy 
személyesen Jónás Sándor polgármester részére, az önkormányzat hivatalos 
helyiségében. 
A borítékra kérjük ráírni „jegyzői pályázat”, amely csak a polgármester és az ügyrendi 
bizottság elnöke jelenlétében bontható fel a pályázati határidő leteltét követően. 

 
9.  További információkat Tiszacsege város polgármesterétől kérhetnek a pályázók. 

  Név:  Jónás Sándor                                   Telefon: 30/577-5482 

10.  Döntést a képviselőtestület a benyújtási határidőt követő testületi ülésen, de legkésőbb a 
benyújtási határidőt követő 30 napon belül hozza meg. 

A pályázat elbírálásának módja: a képviselőtestületi ülést megelőzően a pályázatokat az 
ügyrendi bizottság bontja fel, jegyzőkönyvben rögzíti a pályázók adatait, továbbá 
megállapítja, hogy azok a kiírásnak megfelelnek-e. Amennyiben 5-nél több érvényes pályázat 
érkezik, a bizottság azokat véleményezi is, és javaslatot tesz a képviselőtestületnek, melyik 5 
pályázó személyes meghallgatását ajánlja. A bizottság javaslata nem köti a 
képviselőtestületet. 
 
Határidő: folyamatos 
Végrehajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester 
 
 
 

p.) a Polgármesteri Hivatal létszámleépítésére vonatkozó határozat módosítása 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Zsuzsa. 
 
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Az én előterjesztésem a létszámleépítéssel összefüggő, 

lehet, hogy akkor kellett volna elmondani, mert nem akarok ismételni dolgokat. Két 
határozat született már a létszámleépítéssel kapcsolatban 2011. január 13-án és 26-án. A 
BM rendelet március 03-án megjelent, ami alapján be lehet adni a létszámleépítésre a 
pályázatot. A pályázat benyújtásának feltétele, hogy egyértelműen derüljön ki a 
határozatból az, hogy az intézményeknél milyen létszámmozgás van plusz, mínusz 
eltéréssel önkormányzaton belül. Ezért a meghozott határozatokat egyértelműsíteni kell, 
többek között azért is, mert a Kommunális Szolgáltató Szervezet átszervezésére nem 
került sor és ott feltételesen két álláshely szerepelt az eredeti határozatban. Valamint 
volt olyan képviselői észrevétel is, ami egy létszámleépítését a nyugdíjas korhatár 
rövidsége miatt úgy gondolta, hogy át kellene gondolni. Ez a határozat tartalmazott egy 
álláshely átcsoportosítást a Kommunális Szolgáltató Szervezethez, ami 
Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó dolgozót jelentett volna, de ha a határozatban 
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ezt közalkalmazotti jogviszonyúra változtatja a képviselő-testület, akkor lehetőség van a 
nyugdíj előtt álló dolgozónak a továbbfoglalkoztatására a Kommunális Szolgáltató 
Szervezetén belül, akkor nem kell megszüntetni a munkaviszonyát, hanem áthelyezésre 
kerül. Nem lesz kevesebb dolgozó leépítve, csak neki is lesz munkája és ha 
közalkalmazotti státuszba kerül, akkor az áthelyezése jogilag átjárható, mert 
Munkatörvénykönyvből közszolgálatiba nincs átjárhatóság áthelyezéssel és akkor így 
megoldható lenne az ő továbbfoglalkoztatása. Ehhez egy határozatot kellene hozni, 
viszont az eredeti határozatban 10 álláshely megszüntetése volt a hivatalban, két 
feltételes álláshely, amit Margó már említett, ami összefüggött volna az átszervezéssel, 
ez kikerül belőle, mert az feltétele volt a Kommunális Szolgáltatónak, tehát az eredeti 
határozathoz képest a Polgármesteri Hivatalnál nem 10 álláshely megszüntetéséről van 
szó, hanem 8 álláshely, érinti a Szociális és Gyámhivatalt 1 fővel, az Okmányirodát 1 
fővel, a Titkárságot 2 fővel, Költségvetési-, Pénzügyi és Településfejlesztési Irodát 4 
fővel. A Kommunális Szolgáltatóhoz az eredeti szerződésben is benne volt az egy 
álláshely áthelyezés, csak akkor nem a Munkatörvénykönyves áthelyezésről, hanem 
közalkalmazotti áthelyezésről van szó, és akkor így a köztisztviselőnk 
továbbfoglalkoztatása az megoldható a Kommunális Szolgáltatónál, és akkor végül is a 
létszámleépítés az végre van hajtva kivéve a két főt, ami feltételes volt. A határozatba 
pedig bekerült az a Polgármesteri Hivataltól átcsoportosított álláshely, az eredeti 
határozatban pluszként nem jelent meg a Kommunális Szolgáltatónál viszont a 
pályázatban azt is ki kell mutatni, hogy önkormányzaton belül milyen mozgás van. 
Tehát amivel kiegészül az eredeti határozat az az, hogy a Kommunális Szolgáltatónál 
pedig egy fővel nő a létszám. Ez van ebben a határozatban megfogalmazva, másik pedig 
határozatban kell dönteni a pályázat beadásáról.  

 
Jónás Sándor polgármester: 

Erről kell szavazni? Mert akkor először szavazzunk erről.  
 
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető: 
 Kell szavazni.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Aki egyetért, és elfogadja így, kézfelnyújtással jelezze.  
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Polgármesteri Hivatal 
létszámleépítésére vonatkozó határozat módosítását – 7 fő igen szavazattal elfogadta 
és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

51/2011.(III. 30.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete figyelembe véve a 3/2011.(I. 13.) KT. 
számú határozatában, valamint a 10/2011.(I. 26.) KT. számú határozatában foglaltakat a 
takarékos működés elősegítése és a költségvetési kiadások csökkentése érdekében a 
Polgármesteri Hivatal személyi állományára kiterjedően, fenti határozatokat módosítva az 
alábbiakat rendeli el:  

 
1. A köztisztviselői jogviszonyban foglalkoztatottak közül 8 álláshelyet 2011. február 

01.  napjával megszüntet az alábbiak szerint: 



112 
 

 
- Szociális Iroda és Gyámhivatal     1 fő 

 
- Igazgatási és Okmányiroda      1 fő 

 
- Titkárság        2 fő  

 
- Költségvetési-, Pénzügyi és Településfejlesztési Iroda  4 fő 

(1 fő adóigazgatás, 1 fő pénzügy, 2 fő műszak) 
 

2. Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Polgármesteri Hivatalnál lévő a 
közalkalmazotti törvény hatálya alá tartozó 1 fő a Tiszacsegei Kommunális 
Szolgáltató Szervezethez átcsoportosításra kerüljön.  

 
A létszámcsökkentést az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletében  
engedélyezett létszámából kiindulva kell végrehajtani. 

 
A Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetésben engedélyezett álláshelyek  

száma:                                                                                                 30 fő 

2011. február 01-jétől Hivataltól átcsoportosított:               - 1 fő 

Köztisztviselői álláshely megszüntetés:                 - 8 fő 

Létszámleépítést követően engedélyezett álláshely:     21 fő 
 
A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 2010.évi költségvetésében 
engedélyezett 
 

                 álláshelyek száma:                                                                                 27 fő 
                 A Polgármesteri Hivatalból átcsoportosított  közalkalmazotti  
                  Közalkalmazotti álláshelyek száma                                                   + 1 fő 
                  A létszám növekedést követően engedélyezett létszám                      28 fő 
 

A létszámcsökkentést a jelen határozat meghozatalakor hatályban lévő, vonatkozó 
munkajogi előírások alapján kell lefolytatni. 
A létszámcsökkentés végrehajtásához szükséges intézkedéseket azonnal meg kell 
kezdeni, a felmentéshez kapcsolódó intézkedések megtételére legkésőbb 2011. 
február 01-ig sort kell keríteni. Ezen időpontig a szükséges munkáltatói 
intézkedéseket ki kell adni. 
 
A Képviselő-testület egyidejűleg elrendeli a létszámcsökkentéssel érintett álláshely-
megszüntetését is.  

 
A Képviselő-testület utasítja az önkormányzati intézmények vezetőit, hogy minden 
esetben közösen vizsgálják meg, hogy a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen 
foglalkoztatott – munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása 
nélküli – foglalkoztatására nincs-e lehetőség az önkormányzat költségvetési 
szerveinél 
–  a meglévő üres álláshelyeken,  
- az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy 
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- a tervezett új álláshelyeken, illetve 
- szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói 

körén kívüli munkáltatónál.  
 

3. A 2011. évi költségvetés tervezésénél a hatékony létszámgazdálkodás 
megvalósítása érdekében a rendelkezésre álló forrásokhoz kell igazítani a humán 
erőforrást. Valamennyi intézmény létszámgazdálkodása átvilágításra kerül, 
melynek eredményétől függően dönt a testület a szükséges létszámcsökkentésről.  

 
A személyi juttatások tervezése során fel kell tárni mindazokat a belső 
lehetőségeket, amelyek megtakarítást eredményezhetnek, ezek: 
- Természetes létszámfogyás esetén az álláshely nem tölthető be,  
- az üres álláshelyeket meg kell szüntetni, 
- kapcsolt munkakörök lehetőségét meg kell vizsgálni, 
- további szervezési, hatékonyság javító intézkedések pl.: (intézményi struktúra 

átalakítása) szükség szerint. 
 

Képviselő-testület megbízza a polgármestert a létszámcsökkentéssel kapcsolatos 
támogatás iránti kérelem benyújtásával. 

 
Határidő: 2011. február 01., és folyamatos 
Végrehajtásért felelős:  Jónás Sándor polgármester 
       Dr. Vámosi Margit aljegyző 

 
 
 
 
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető: 
 A másik pedig egy konkrét határozat, ami a pályázat beadására vonatkozik, itt pedig ezt 

elolvasnám szó szerint, mert nyilatkozatot is kell tenni a Képviselő-testületnek, és 
inkább felolvasom:  
 „Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Magyar 
Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.évi CLXIX. törvényben, valamint az 
5/2011.(III.03.) BM. rendeletben - a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési 
döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének I. ütemére. 
Kiegészíteném, ez április 12-e, ez nincs benne a határozatban, de 12-éig kell beadni.  
„A pályázat I. ütemére az alábbiakban felsorolt intézmények: 
1. Polgármesteri Hivatal  1 főre” 
Jelenleg egy főre lehet beadni a pályázatot, mert a mai napig egy fő volt az, akinek 
megkezdődött a felmentési ideje.  
 „A Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél és 
Polgármesteri Hivatalnál a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő 
álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti váltás, feladatátadás 
következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatóknál a 
létszámcsökkentéssel érintett álleshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje 
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatásra nincs lehetőség. 
Tehát áthelyezésekre, ezt kell kinyilatkozni, mert ez mellékeltét képezi a támogatás 
igénylésnek. Az utolsó mondata:  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
Határidő: 2011. április 10. 
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Egyébként a végbeadási határidő április 12.  
Végrehajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester.” 
Tehát jelenleg egy főre lehet beadni, amit támogatnak az 5/2011-es BM rendelet 
alapján, a felmentési idő felét, itt minden köztisztviselő esetében két hónap a felmentési 
idő, egyébként közalkalmazottaknál ott maradt a korábbi törvényben meghatározott 
mérték és a végkielégítés felére járó összeget lehet megpályázni, nem úgy, mint a teljes 
összeget. Ez a másik határozat.  

 
Jónás Sándor polgármester: 

Ehhez van észrevétel, kérdezem? Aki elfogadja, szavaznánk akkor, aki elfogadja így 
ebben a formában, kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi önkormányzatok 
létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás 
igénylésének I. ütemére történő pályázat benyújtását – 7 fő igen szavazattal elfogadta 
és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

52/2011.(III.30.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Magyar 
Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.évi CLXIX. törvényben, valamint az 
5/2011.(III.03.) BM. rendeletben - a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési 
döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének I. ütemére. 
 
A pályázat I. ütemére az alábbiakban felsorolt intézmények: 
 

1. Polgármesteri Hivatal  1 főre 
   
összesen: 1 főre 
 

hoztak olyan döntést, amelynek alapján a pályázat benyújtható. 
 
A Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél és 
Polgármesteri Hivatalnál a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő 
álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti váltás, feladatátadás 
következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatóknál a 
létszámcsökkentéssel érintett álleshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje 
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatásra nincs lehetőség. 
 
A Képviselő-testület e határozat mellékletében meghatározottak szerint állapítja 
meg a létszámcsökkentés előtti és az azt követően kialakult tényleges és 
intézményenként azonosítható álláshelyeket. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Határidő: 2011. április 10. 
Végrehajtásáért felelős: Jónás Sándor polgármester 
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q.) EO 2621 típusú árokásó gépre beérkezett vételi ajánlat megvitatása 
 
 
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető: 
 Még lenne egy. A Kommunális Szolgáltató Szervezetnek volt még Kft idejéből két EO 

árokásó gépe, ami árverésre is került már 2007-ben. Akkor az egyiket sikerült 
értékesíteni és most igény lenne a másik gépre is, a vételi ajánlat az 300 ezer Ft, amit a 
vevő felajánlott és az lenne a kérdés, hogy értékesítésre kerülhet-e, ez a korábban már 
árverezést megért árokásó gép.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Az újsághirdetés mennyi? Hát akkor, akkor kijön az ára, 2007-ben is már ott volt, akkor 

erre szavazzunk és ingyen van az újsághirdetés. Javaslom, aki egyetért vele, kérem, 
kézfelnyújtással jelezze. 

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Jelzem ez egy üzemképtelen gép, egy romhalmaz.  
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az EO 2621 típusú árokásó 
gépre beérkezett vételi ajánlatot – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
53/2011.(III. 30.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Szabó Albert 
4066 Tiszacsege, Homokhát II. u. 34. szám alatti lakos által az önkormányzat 
tulajdonában lévő forgalomból kivont EO 2621 típusú árokásó gépre beérkezett vételi 
ajánlatát elfogadja, a gép vételárát 300.000 Ft-ban, azaz háromszázezer forintban 
határozza meg. 
 
Képviselő-testület felhatalmazza Jónás Sándor polgármestert az adás-vételi szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: 2011. április 15. 
Felelős: Jónás Sándor polgármester   
 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Végre már van valami öröm a végére. Van még valami?  
 

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 

Simon Albert 
jkv. hitelesítő 


