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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
 
Készült:  Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 15-én de. 

0800 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében – megtartott 
rendkívüli 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 6 fő 
képviselő jelen van.  
 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Zsólyominé Gyenes Anikóra, valamint a 
jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Bagdi Sándor képviselőre és a napirendi pont 
tárgyalására. 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető, 
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét – 6 fő igen szavazattal elfogadta. 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a napirendi pont tárgyalását – 6 
fő igen szavazattal elfogadta. 

 
 

Napirendi pontok: 
 
 

1./  Az alpolgármester megválasztása 
 
 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Furcsa dolog, hogy én már a legutóbbi testületi ülésen már lemondtam és a lakosok meg 

is állítanak, hogy miért tettem ezt. Na, most engedjétek meg, hogy mielőtt a lényegre, a 
mai nap programjára rátérnék elmondja azt, hogy a lakosság ugye többször 
megkérdezte, hogy miért tettem, amikor a legutóbbi testületi ülésen azt nyilatkoztam, 
hogy én nem fogok soha sem lemondani és a lakosság döntését szentnek tartom és az itt 
élő emberekért dolgozom. Nos, én úgy gondolom, hogy most sem tettem ezt másként, 
hiszen kerestem a megoldást, a fizetés és a segély megszerzését. Erre sikerült is az 
utolsó pillanatban a bankkal egy olyan lehetőséget elérni, amit szerdán a képviselők elé 
terjesztettem. Ez ugye az lett volna, hogy az eladásra kínált ingatlanokra jelzálogot tesz 
a bank és az értékesítéskor ez a pénz a banki hitel törlesztésére megy, a bank ezután a 
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rendelkezésünkre bocsájtja a segélyt és a fizetési költséget. Ezt a lehetőséget négy 
képviselő elutasította és megszavazta az adósságkezelést, számomra teljesen érthetetlen 
módon. Hisz volt olyan képviselő, aki azt sem tudta, hogy mit takar az adósságrendezés, 
ezt ő maga mondta el, de ennek ellenére mégis erre szavazott. Így hirtelen átvillant az 
agyamon, hogy beadom a lemondásom, de szünetet rendeltem el, hogy higgadt fejjel 
átgondoltam. A szünet után jelentettem be, hogy én azt itt élő emberekre esküdtem, 
hogy segítem őket, az ő lehetőségeiket és nem ellenük dolgozom, hanem értük, így nem 
tudtam felvállalni azt, hogy tovább súlyosbítva a helyzetet én is statisztáljak a négy 
képviselő felelőtlen döntéséhez, amit akkor is ismertettem, hogy ez mivel jár és milyen 
beláthatatlan következményei lehetnek, hogy mik ezek és mivel járt, ezt most nézzük 
egy kicsit. Nem tudni mikor lesz például fizetés és segély, ezek után csak a kötelező 
feladatok lesznek ellátva, nem lehet megépíteni például a Rákóczi-Lehel-Toldi utat, 
minimum 5 évig nem is pályázhatunk, mind a kidolgozott tervekből, elképzelésekből 
semmit nem lehet megvalósítani. Közmunkásokat nem tudunk újakat felvenni, akiknek 
letelik, nincs tovább nekik sem, ezzel együtt új választást kell kiírni, ami újból egy 
minimum 5 millió Ft-ba fog kerülni az önkormányzatnak. Még sorolhatnám, hogy mit 
jelent a négy képviselőnek a felelőtlen döntése, teljesen beláthatatlan. Ezért az 
Alpolgármester és Én magam is, azt a döntést hoztuk, hogy mi nem kívánjuk ezt a 
döntést támogatni és ezért nem kívánunk ezekkel a képviselőkkel cinkosságot vállalni. 
De ez a helyzet, ami nálunk adódott, még nagyon sok településen jellemző, csak ott a 
képviselők nem a választóik ellen fordulnak, hanem összefogva értük dolgoznak. 
Sajnálom, hogy ilyen szűk látókörű képviselők kerültek a képviselő-testületbe. Losonczi 
János képviselő Úr azt mondta, hogy leszálltunk a süllyedő hajóról. Nos a hajó nem 
süllyedt, mi nem szálltunk volna le, ha a négy képviselő nem üt léket rá. Engedjék meg, 
hogy a bank segítségét, amit adott nekünk és a lehetőséget elmulasztottuk, nekem 
kötelességem volt a bank felé egy választ adni, mert miután itt az utóbbi testületi 
ülésnek vége lett, a bank várta, hogy küldjük át a testületi határozatot. Nos, szomorúan 
közöltem, hogy a képviselők nem éltek vele és ezt írtam: „Tisztelt Bank Igazgatóság! 
Sajnálattal tájékoztatom, hogy Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
2011. április 13-ai ülésén nem támogatta a fennálló hiteleink rendezése tárgyában 
készített előterjesztést, amelyben hitel visszafizetésének biztosítékát jelzálog szerződés 
megkötésére tettük. A Képviselő-testület úgy határozott, hogy kezdeményezi az 
önkormányzat adósságkezelési eljárásának megindítását. Segítő közreműködésüket 
ezúton is tisztelettel köszönöm. Jónás Sándor polgármester.” 

 Nos, ennyi röviden, amit mindenféleképpen elkívántam mondani, az, hogy még mindig 
itt látnak az azért van, mert kiderült, hogy ezzel is csak egy egyedi eset volt, hogy nem 
tudni, hogy hogyan kell ezt most művelni, hiszen egyszerre mondott le a polgármester 
és az alpolgármester is, mert amikor a polgármester lemond, akkor az alpolgármester 
automatikusan helyébe lép. Itt viszont tegnap kaptuk meg a hivatalos formáját, hogy mit 
kell tenni. Nos, a következő menete van annak, hogy itt tovább menjen a munka és 
ezután én írásban is alá tudjam írni és letudjam adni az írásos beadványomat is az 
önkormányzat felé.  
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1. Napirendi pont: 

 
 

Az alpolgármester megválasztása 
 

 
Jónás Sándor polgármester: 

De mielőtt erre sor kerülne. Itt a jelölt képviselőkből jelölni kell egy új alpolgármestert, 
aki ezt a tisztséget betölti. Erre azt írja elő a törvény, engedjétek meg, hogy felolvassam 
és a lakosság is hallja.    
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az alpolgármester megválasztásával 
kapcsolatban a helyi önkormányzatokról szóló törvény fogalmaz meg előírásokat: 
„A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 34. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a 
képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel 
a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy vagy több alpolgármestert 
választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ 
meg. 
Az idézett jogszabály lényege a következő, hogy minden településen kötelező legalább 
1 alpolgármestert választani, a polgármester joga és kötelezettsége, hogy az 
alpolgármester személyére javaslatot tegyen, az alpolgármester a polgármester 
irányításával látja el a polgármester által meghatározott feladatokat, (ez indokolja azt, 
hogy csak olyan személyt választhat meg a képviselő-testület, akiről a polgármester úgy 
vélekedik, hogy hatékonyan együtt tud majd vele dolgozni), kötelező  titkos szavazással 
megválasztani az alpolgármestert. 
Tehát akkor, összefoglalva, nekem a feladatom az, hogy én erre jelöltet állítsak és ha a 
jelölt elfogadja, akkor titkos szavazásra kerül sor, ha nem fogadja el, akkor meg 
szerintem a képviselők jelölnek egy másikat. Én nem tudom, de én így gondolom, 
illetve kérdés az is, hogy akire én teszem a jelölésemet, az elvállalja-e. Nos, az én 
jelölésem Tisztelt Lakosok, végig gondolva sok mindent, és nem bedőlve semmilyen 
politikai erőnek és Kormányhivatalnak, nekem ne mondja meg senki, hogy kit, én 
eldöntöttem ezt és ez nem más, mint Simon Albert. Kérdezem vállalja-e?  

 
Simon Albert PÜTSKIB. elnök: 
 Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Én nagyon szépen köszönöm a 

felkérést, de ugyan úgy, ahogy a Polgármester Úr átgondolta, én magam is a szerdai ülés 
óta többször is átgondoltam a történteket, és ezt a lehetőséget is számításba vettem, hogy 
az én nevem is felmerül ebben a kérdésben. Hozhatnék nagyon sok mentséget, vagy 
indokot arra, hogy miért mondom ki azt, amit majd kimondok, de én úgy gondolom, 
hogy jelen esetben az én magán életem, az én szakmai életem sajnos nem teszi azt 
lehetővé, hogy én ezt a feladatot maradéktalanul és a lakosság megelégedésére eltudjam 
látni. Ezért én köszönettel ezt a felkérést vissza kell, hogy utasítsam.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy az általam jelölt személy nem vállalja a felsorolt 

indokai miatt az alpolgármesteri jelölést. Ilyenkor akkor hogyan tovább?  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Ilyenkor jogszabály szerint az a lehetőség van, mivel alpolgármestert csak a 

polgármester jelölhet, a képviselők külön nem. De van egy olyan rendelkezés, hogyha 
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megszűnik a polgármesteri tisztség és betöltetlen egyidejűleg a polgármesteri és 
alpolgármesteri tisztség is, az SZMSZ-ben kell megjelölni azt a személyt, aki ellátja a 
feladatokat a megszűnés esetén, tehát akkor most olyan helyzet állt elő, hogy a 
Szervezeti és Működési Szabályzatunkat módosítani kell. Illetőleg hoznunk kellene egy 
határozatot, amiben a pénzgazdálkodással kapcsolatosan a kötelezettségvállalási és 
utalványozási jogkört megkapja ez a személy, illetőleg a polgármesternek a 
felhatalmazást alá kellett írnia erre, hogy ezt a jogkört ellássa az illető.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Én úgy gondolom, nem tudom a törvény mennyire ilyen szigorú, de akkor ellent mond 

annak, hogy a polgármester jelöljön. Ha én lemondok, akkor én utána miért jövök ide, 
akkor miért kell, akkor irányítsa egyedül, önként vállalva a polgármesternek nem a 
jelöltje helyettesíti.  

 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Igen, de amíg írásban nincs meg,  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Írásban lesz máris, máris írásban, 
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 a lemondásod, addig nem joghatályos. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Mihelyt ennek az ülésnek vége van máris joghatályos.  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Ezért merült fel a Kormányhivatal részéről is ez a megoldás, hogy az alpolgármestert 

megtudjuk választani, ha nem akkor viszont az Ügyrendi Bizottság elnöke az SZMSZ 
szerint vezeti az ülést. 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Akkor én ebben nem akarok részt venni, akkor én most itt szeretném aláírni írásban a 

lemondásomat és innentől kezdve átadom a Jegyző Asszonynak, hogy vezesse tovább, 
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Az SZMSZ szerint. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 mert felrúgva van érzem a törvény, amikor egyértelműen felolvastam azt, hogy ezt a 

polgármester jelöli, vagy ha nem a polgármester jelöli, hanem a képviselők, akkor 
viszont miért vállaljon utána a polgármester felelősséget még. Ezt nem értem?  

 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Módosítanunk kell a kötelezettségvállalási szabályzatot. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ja, módosítani igen, mi ebben megint élen járjunk, módosítsunk csak azért, hogy 

megfelelő legyen az, amit itt megint kitaláltak az emberek. Jó. 
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Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Nem kitaláltak az emberek, ez le van írva, mert működni kell egy önkormányzatnak, ha 

most nem lesz, aki aláír, meg kötelezettséget vállal, akkor egyáltalán megáll az egész 
élet, szóval ennek a helyzetnek nem szabad előállnia.  

 
Dr. Gadóczi István SZEMOIB. tag: 
 Polgármester Úr! Szólni szeretnék. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Tessék.  
 
Dr. Gadóczi István SZEMOIB. tag: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Lakosok! Azt szeretném elmondani, hogy az ülés 

megkezdése előtt, mi összegyűltünk és egy 5-10 perces keretben beszélgettünk arról, 
hogy hogyan történjen és miként történjen az alpolgármester jelölése. Ekkor mi 
összegyűlve a lemondott Polgármester Úrral és a megjelent képviselőkkel 
megállapítottuk azt közösen, hogy a jelölést egyetlen képviselő társunk vállalná el, a 
többiek jó magammal egyetértésben is ódzkodtunk ettől a feladattól. Volt egy képviselő 
társunk, aki ezt elvállalta, őt egyedül közöltük a volt polgármesterrel, hogy kérjük az ő 
jelölését, ő elvállalja, ennek tudatában volt Polgármester Úr nem őt jelölte, így a többiek 
nem tudják ezt elvállalni, így kerültünk ebbe a jogi szituációba.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Mondjad tovább, mert én akkor 
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Kellene a Szervezeti és Működési Szabályzatunkat akkor módosítani, hogy a 

polgármesteri tisztség megszűnése, illetőleg a két tisztség, a polgármesteri és 
alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége esetén a munkakört ki veszi át, azt 
kellene megjelölni. 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Gyorsan kitaláltak erre is egy törvényt, ma úgyis benne vagyunk mindig, hogy a 

törvényeket módosítgatjuk.  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Külön egy határozatot kell hozni arról, hogy ő kötelezettséget vállalhat.  
 
Dr. Gadóczi István SZEMOIB. tag: 
 Lenne egy javaslatom, az a javaslatom, hogy Jónás Sándor Úr írásos lemondása után az 

Ügyrendi Bizottság elnöke folytassa a testületi ülés vezetését és akkor állapítsuk meg, 
hogy hogyan tudunk akkor tovább lépni.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Erre van lehetőség?  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Van, hogyha az írásos lemondásod beadod.  
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Jónás Sándor polgármester: 
 Akkor szünetet rendelek el, megírom az írásos lemondásomat, benyújtom és én ettől 

lemondtam. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok és akkor én elköszönök. 
Köszönöm szépen a Tisztelt csegei Lakosoknak az eddigi bizalmat, sajnálnom, hogy 
ilyen vége lett, szerettem volna becsülettel végig dolgozni a négy évet, de az elmondott 
körülmények miatt erre képtelen vagyok. Elnézést kérek és bocsánatot kérek. Köszönöm 
a türelmüket, viszont látásra.  

 
 

Jónás Sándor szünetet rendel el. 
 
 
2. Napirendi pont 
 
 

Jónás Sándor polgármesteri tisztségről történő lemondó nyilatkozatának aláírása, 
benyújtása 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 

Még folytatjuk, mert itt abban maradtunk, hogy nekem még kötelezettségem van. Nos 
engedjék meg a Tisztelt Képviselők is és a lakosok is, hogy az 1994. évi LXIV. törvény 
2. § (4) bekezdését felolvassam: „A polgármester e tisztségéről a képviselő-testülethez 
intézett írásbeli nyilatkozatával mondhat le, amelyet az alpolgármesternek, ennek 
hiányában a szervezeti és működési szabályzatban képviselő-testület összehívására, 
vezetésére kijelölt képviselőnek adja át, részére juttatja el.” Itt jelen esetben ez ugye 
Simon Albert. „A polgármester e tisztsége az írásbeli nyilatkozat aláírásának napjával 
szűnik meg. A lemondás nem vonható vissza. Az írásbeli nyilatkozatot a képviselő-
testület következő ülésén ismertetni kell.” 

 Itt van a nyilatkozat, engedjék meg, hogy felolvassam: „Tisztelt Képviselő-testület! Az 
1994. évi LXV. törvény 2. §. (4) bekezdése alapján a polgármesteri tisztségem 
lemondásáról az alábbi nyilatkozatot teszem:  
„Nyilatkozat: Alulírott Jónás Sándor kinyilatkozom, hogy megerősítem a 2011. április 
13-ai Képviselő-testületi ülésen elhangzottakat, mely szerint Tiszacsege Város 
Önkormányzata polgármesteri tisztségéről – a testületi ülésen elmondott indokok miatt - 
a mai nappal lemondok. Tiszacsege, 2011. április 15. Jónás Sándor” 
 
 
Jónás Sándor aláírja a polgármesteri tisztségről történő lemondó nyilatkozatát.  
 
 

Jónás Sándor polgármester: 
Ezt három példányban csináltam, ezt akkor átadom a Bizottság elnökének. Köszönöm 
szépen, sok sikert kívánok a Tisztelt Képviselőknek a további hasznos munkához. 
Kívánom azt, hogy sikeresen működjenek együtt. Köszönöm az eddigi munkát is. 
Köszönöm szépen, akkor átadom a helyem. Viszont látásra, viszont hallásra.  

 
 

Simon Albert PÜTSKIB. elnök átvette az ülés vezetését. 
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Simon Albert PÜTSKIB. elnök: 
 Tisztelettel köszöntöm Tiszacsege Város Lakosait! Köszöntöm a Képviselő-testület 

tagjait, Aljegyző Asszony! Amint látták, illetve láttuk írásban is megtörtént a 
Polgármester Úr lemondása, ezt mint Ügyrendi Bizottság elnöke átvettem, ettől kezdve 
az SZMSZ előírásai alapján az ülés vezetését a továbbiakban az Ügyrendi Bizottság 
Elnöke vezeti. A további teendők pontosítása és megbeszélése végett szünetet rendelek 
el.  

 
 

Simon Albert PÜTSKIB. elnök szünetet rendel el.   
 
 
3. Napirendi pont 
 
 

A Pénzügyi-, Ügyrendi-, Területfejlesztési-, Sport-, Környezetvédelmi és 
Idegenforgalmi Bizottság elnökének, és képviselő tagjának megválasztása 

 
 
Simon Albert PÜTSKIB. elnök: 

Tisztelt Tévénézők folytatjuk a rendkívüli ülésünket, amelyben a következő részben el 
kell mondjam azt, hogy milyen megoldást találtunk a most fennálló probléma 
megoldására. Az imént láthatták, hogy a volt Polgármester Úr jelölését jó magam nem 
fogadtam el az alpolgármesteri posztra. Na most az SZMSZ-ünk azt mondja ki, hogy az 
Ügyrendi Bizottság elnöke az, aki ebben az esetben az üléseket vezeti, de ugye most 
szerencsétlen módon összetalálkozott a két dolog, mert én vagyok az Ügyrendi 
Bizottság elnöke és én kaptam a jelölést az alpolgármesteri feladatra is. Én ezzel, mint 
említettem nem kívánok ezzel a lehetőséggel élni. Úgy beszéltük meg képviselő 
társaimmal, hogy az lenne jogi úton legegyszerűbben járható mód és az SZMSZ által is 
megvalósítható, hogyha én most az új polgármester megválasztásáig tartó időszakra 
ideiglenes hatállyal a Pénzügyi-, Ügyrendi-, Területfejlesztési-, Sport-, 
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság Elnöki tisztéről ezennel lemondok. Ez 
azt jelenti, hogy a Pénzügyi Bizottság most jelenleg elnök nélkül maradt, ezért a 
Képviselő-testületnek új elnök személyére kell javaslatot tennie, azt követően pedig új 
elnököt kell választania. Kérem a Tisztelt Képviselő Társaimat, hogy vegyék tudomásul 
a lemondásomat, és tegyék meg jelölésüket.  

 
Dr. Gadóczi István SZEMOIB. tag: 
 Én Ügyrendi Bizottság elnökének Losonczi Jánost jelölöm.  
  
Simon Albert PÜTSKIB. elnök: 

Kérdezem a többieket, hogy van-e más jelölés? Nincs, úgy látom. Megkérdezem 
Losonczi János képviselő urat, hogy elfogadja-e a bizottsági elnöki jelölést.  

 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Igen, köszönöm szépen, elfogadom.  
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Simon Albert PÜTSKIB. elnök: 
 Köszönöm, megállapítom, hogy Losonczi János elfogadta a jelölést. Megkérdezem 

Losonczi Urat, hogy beleegyezik-e a nyilvános tárgyalásba? 
 
Losonczi János PÜTSKIB. és SZEMOIB. tag: 
 Igen. 
 
Simon Albert PÜTSKIB. elnök: 

Kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze, aki azzal ért egyet, hogy Losonczi János ne 
vehessen részt a saját személyéről való döntésben.  
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Losonczi János ne vehessen 
részt a saját személyéről való döntésben – 4 fő igen szavazattal elfogadta.   

 
 
Simon Albert PÜTSKIB. elnök: 
 Kérem a Tisztelt Képviselő Társaim figyelmét, kérdés az, hogy aki elfogadja, hogy 

Losonczi János képviselő töltse be a továbbiakban Pénzügyi-, Ügyrendi-, 
Területfejlesztési-, Sport-, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság Elnöki tisztét 
az új polgármester megválasztásáig, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Pénzügyi-, Ügyrendi-, 
Területfejlesztési-, Sport-, Környezetvédelmi-, és Idegenforgalmi Bizottság elnökére 
tett javaslatot – 4 fő igen szavazattal, 1 fő nem szavazott elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:  

 
 

59/2011.(IV. 15.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 22. §. (1) bekezdése és Tiszacsege Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
10/2010.(XI. 25.) önkormányzati rendeletének 31. §-a alapján a  
 

Pénzügyi-, Ügyrendi-, Területfejlesztési-, Sport-, Környezetvédelmi-, és 
Idegenforgalmi Bizottság elnökének LOSONCZI JÁNOS-t, választja meg. 

 
 
 
Simon Albert PÜTSKIB. elnök: 
 Megállapítom tehát azt, hogy Losonczi János Úr ettől kezdve a Pénzügyi-, Ügyrendi-, 

Területfejlesztési-, Sport-, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság Elnöke. Ettől 
kezdve át is adom az ülés vezetését Losonczi Úrnak.  

 
 

Simon Albert átadja az ülés vezetését Losonczi János PÜTSKIB. elnöknek. 
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Losonczi János PÜTSKIB. elnök: 
 Tisztelt Nézők, Képviselő Társaim! Köszönöm azt a bizalmat a képviselőknek, amely 

irányomba megmutatkozott és azt tudom ígérni, hogy a legjobb tudásom szerint fogok 
abban működni, hogy településünk az új polgármester megválasztásáig 
zökkenőmentesen és a lehető legjobb módon működjön. Még egyszer köszönöm szépen 
a bizalmat. Pénzügyi-, Ügyrendi-, Területfejlesztési-, Sport-, Környezetvédelmi és 
Idegenforgalmi Bizottság tagjára teszek javaslatot Simon Albert személyében. 
Megkérdezem, hogy elfogadja-e a jelölést?  

 
Simon Albert: 
 Igen. 
 
Losonczi János PÜTSKIB. elnök: 

Megkérdezem hogy beleegyezik-e a nyilvános tárgyalásba? 
 

Simon Albert: 
Igen. 

 
Losonczi János PÜTSKIB. elnök: 

Kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze, aki azzal ért egyet, hogy Simon Albert ne 
vehessen részt a saját személyéről való döntésben.  
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Simon Albert ne vehessen részt 
a saját személyéről való döntésben – 4 fő igen szavazattal elfogadta.   

 
 
Losonczi János PÜTSKIB. elnök: 

Aki egyetért azzal, hogy a Pénzügyi-, Ügyrendi-, Területfejlesztési-, Sport-, 
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság tagjának Simon Albertet válasszuk meg, 
kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze 

 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Pénzügyi-, Ügyrendi-, 
Területfejlesztési-, Sport-, Környezetvédelmi-, és Idegenforgalmi Bizottság tagjára tett 
javaslatot – 4 fő igen szavazattal, 1 fő nem szavazott elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta:  

 
60/2011.(IV. 15.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 22. §. (1) bekezdése és Tiszacsege Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
10/2010.(XI. 25.) önkormányzati rendeletének 31. §-a alapján a  
 

Pénzügyi-, Ügyrendi-, Területfejlesztési-, Sport-, Környezetvédelmi-, és 
Idegenforgalmi Bizottság tagjának SIMON ALBERT-et, választja meg. 
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4. Napirendi pont 

 
 

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

 
 
Losonczi János PÜTSKIB. elnök: 
 Akkor az Aljegyző Asszonyt kérném fel. 
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Tisztelt Képviselő-testület az SZMSZ-ünket módosítani kell, mert csak a képviselő-

testületi ülések összehívása és vezetése esetén tartalmaz rendelkezést, de nem tartalmaz 
arra rendelkezést, hogy a munkakör tisztség megszűnése esetén mi a teendő. Ezért 
kiegészítést javaslok a következők szerint. Az SZMSZ 13. §-át követően egy 13/A. §, 
amely a következőket tartalmazná: Polgármester tisztségének megszűnése esetén a 
tisztség megszűnését követően 8 munkanapon belül írásba foglaltan átadja munkakörét a 
Pénzügyi-, Ügyrendi-, Területfejlesztési-, Sport-, Környezetvédelmi-, és Idegenforgalmi 
Bizottság Elnökének.  

 Külön határozatot kellene hoznunk arra vonatkozóan, hogy a Pénzügyi-, Ügyrendi-, 
Területfejlesztési-, Sport-, Környezetvédelmi-, és Idegenforgalmi Bizottság Elnöke a 
pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalást és utalványozási jogkört 
elláthassa. Tehát a határozati javaslat az, hogy a Pénzügyi Bizottság elnöke látja el a 
pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás és utalványozási jogkört a 
továbbiakban és felkéri a képviselő-testület az aljegyzőt, hogy a pénzgazdálkodással 
kötelezettségvállalás és utalványozás rendről szóló szabályzatokat ennek megfelelően 
módosítsa. Tehát kellene egy rendelet módosítási szavazás és kellene a határozat a 
kötelezettségvállalási és utalványozási jogkörről.  

 
Losonczi János PÜTSKIB. elnök: 
 Megkérem a Képviselő társaimat, hogy ezekben a kérdésekben a szavazást tegyük meg. 

Az első kérdésben az SZMSZ módosítása a munkakört a polgármester a bizottság 
elnökére átruházza. Aki egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Város 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2010.(XI. 25.) 
Önkormányzati rendeletének módosítását – 5 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
rendeletet alkotja:  

 
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

6/2011.(IV. 15.) Önkormányzati RENDELETE 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 10/2010.(XI. 25.) Önkormányzati rendeletének módosításáról 
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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.) rendelete (a továbbiakban: Rendelet) az alábbi 13/A. §-al egészül ki:  
 

„13/A. § 
 
Polgármester tisztségének megszűnése esetén a tisztség megszűnését követően 8 munkanapon 
belül írásba foglaltan átadja munkakörét a Pénzügyi-, Ügyrendi-, Területfejlesztési-, Sport-, 
Környezetvédelmi-, és Idegenforgalmi Bizottság Elnökének.”  
 
 

2. § 
 

 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és a kihirdetést követő 5. napon hatályát veszti. 
 
Tiszacsege, 2011. április 15. 
 
 
      Losonczi János      Dr. Vámosi Margit 
     PÜTSKIB. elnök               aljegyző 
 
 
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 A másik határozat a pénzgazdálkodással kapcsolatos utalványozás és 

kötelezettségvállalási jogkör ellátásáról szól, hogy felhatalmazza a képviselő-testület 
megbízza ezzel a feladattal a Pénzügyi Bizottság elnökét és egyben felkéri az aljegyzőt, 
hogy a szabályzatokat ennek megfelelően módosítsa.  

 
 
Losonczi János PÜTSKIB. elnök: 
 Ahogy az Aljegyző Asszony elmondta, aki ezzel a javaslattal egyetért, a határozatot 

támogatja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. 
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a kötelezettségvállalás, 
utalványozás, ellenjegyzés érvényesítés rendjéről szóló szabályzat módosítását – 5 fő 
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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61/2011.(IV. 15.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
pénzgazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás és utalványozási jogkört a 
továbbiakban a Pénzügyi Bizottság elnöke látja el.  
Képviselő-testület felkéri dr. Vámosi Margit aljegyzőt, hogy a pénzgazdálkodással 
kötelezettségvállalás és utalványozás rendről szóló szabályzatokat ennek megfelelően 
módosítsa. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Vámosi Margit aljegyző 
 

 
 

Losonczi János PÜTSKIB. elnök szünetet rendel el.  
 
 
5. Napirendi pont 
 
 

Adósságrendezési eljárás kezdeményezésére vonatkozó 56/2011.(IV. 13.) KT. számú 
határozat visszavonása 
Ea.: Losonczi János PÜTSKIB. elnök 

 
 
Losonczi János PÜTSKIB. elnök: 
 Folytatnánk a rendkívüli testületi ülésünket. Szeretném tájékoztatni a Tisztelt Nézőket, a 

Lakosságot, hogy éppen most tárgyaltunk a számlavezető pénzintézettel és olyan 
megoldást javasolt, hogy a testület vonja vissza az adósságrendezésre vonatkozó 
határozatát, melyet a legutóbbi ülésen tettünk és amit a lehetőségük megenged, 
mindenben partnerek lesznek abban, hogy Tiszacsege Város az adósságát rendezni 
tudja, illetve a fizetések, segélyek rövid időn belül ki legyenek egyenlítve. Én úgy 
gondolom, hogy ezek után a testületnek, a képviselőknek ezt az ajánlatot átgondolva, 
nincs más lehetősége, mint újra értékelni a korábban meghozott döntését. Most azt a 
kérdést teszem fel, hogy az adósságrendezési eljárás megindítására tett javaslatunkat 
kérem, hogy a testület határozatban a mai napon vonja vissza. Megkérem a 
Képviselőket, hogy akinek ezzel kapcsolatban van véleménye az ossza meg.  

 
Dr. Gadóczi István SZEMOIB. tag: 
 Tisztelt Képviselő Társaim, Tisztelt Nézők! Számlavezető Pénzintézetünk egy vezető 

szakembere el jött ide Tiszacsegére és elmondta azokat a feltételeket és elmondta azokat 
a lehetőségeket, amelyek Tiszacsege előtt állnak. Engem meggyőzött arról, hogy segítő 
szándékkal próbálnak hozzányúlni ehhez a nagyon nehéz pénzügyi helyzethez, a 
támogatást a bank részéről megkapjuk. Arra törekedtünk, hogy a fizetések, és a szociális 
járadékok, amik eddig vissza voltak tartva, ezek eljussanak Önökhöz minél hamarabb, 
erre egy támogató, segítő választ kaptunk a pénzintézet részéről, én mindenképpen 
támogatásra javaslom.  
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Losonczi János PÜTSKIB. elnök: 
 Más valaki, Berti.  
 
Simon Albert PÜTSKIB. tag: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Nézők! Én ugyan azt a véleményem tudom 

elmondani, amit elmondtam ezzel kapcsolatban szerdán is, és ugyan így tartom a 
szavazatomat, tehát úgy gondolom, hogy szerdán ez ugyan így elhangzott, akkor is 
megtudtuk volna tenni ezt a dolgot. Természetesen jobb később, mint soha, tehát 
támogatom ismét ezt a javaslatot.  

 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Tisztelt Képviselő-testület! A Számlavezető Banknak az ilyen irányú hozzáállása, hogy 

a vezető beosztású képviselője felkeresi önkormányzatunkat és tárgyalásokat 
kezdeményez azzal kapcsolatban, hogy ne indítsuk meg az adósságrendezési eljárást, ez 
komoly szándékot feltételez, hogy valóban segíteni szeretne önkormányzatunkon. Én is 
úgy érzem, hogy próbáljuk meg közösen helyrerakni, rendbe hozni a település 
adósságállományát, én is támogatom a javaslatot.  

 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 Én is támogatom. 
 
Losonczi János PÜTSKIB. elnök: 
 Jó, köszönöm szépen. Akkor szavazásra teszem fel a kérdést. Aki egyetért azzal, hogy 

az adósságrendezési eljárásra tett határozatunkat visszavonjuk, az kérem, hogy 
kézfelnyújtással szavazzon.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – adósságrendezési eljárás 
kezdeményezésére vonatkozó 56/2011.(IV. 13.) KT. számú határozat visszavonását – 5 
fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

62/2011.(IV. 15.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a mai napon az adósságrendezési 
eljárás kezdeményezésére vonatkozó 56/2011.(IV. 13.) KT. számú határozatát 
visszavonja .  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Losonczi János PÜTSKIB. elnök 
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6. Napirendi pont 
 
 

Számlavezető pénzintézet felé megfogalmazott nyilatkozat elfogadása 
 
 
Losonczi János PÜTSKIB. elnök: 
 Az adósságrendezési eljárásra tett határozatunkat ezennel visszavontuk és elfogadtuk a 

számlavezető pénzintézet által nyújtott segítséget. Ezen túl azért még nagyon sok 
munkánk lesz. A pénzintézet kérte azokat a biztosítékokat, természetesen, amivel 
viszonozzuk ezt a gesztusát. Természetesen azon leszünk a Pénzügyi Iroda vezetőjével 
és minden egyes képviselő társammal, a polgármesteri hivatal dolgozói nevében is talán 
mondhatom, hogy ezeket a feltételeket teljesíteni tudjuk. Ezt a nehéz pénzügyi helyzetet 
áttudjuk hidalni és a következőekben remélhetőleg kemény munkával ugyan, de 
kilábalunk ebből a nehéz helyzetből.  

 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Az elmúlt testületi ülésen a Pénzügyi Irodavezető Asszony elterjesztett egy pár dolgot, 

amit el kell fogadni ahhoz, hogy a pénzintézet eltudjon indulni, illetőleg tudja a 
hitelkeretünket rendezni, mivel a múltkor nem alkottuk meg, azt most el kellene 
fogadni.  

 
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető: 
 Tehát úgy a feltételeket pontok szerint, ahogy bizottsági ülésen is láttuk, meg az 

ingatlanokat és esetleg egy határozatban is meg lehet.  
 
Dr. Gadóczi István SZEMOIB. tag: 
 A pénzintézet vezetője azt közölte velem itt kint az előtérben, hogy megvárná ezt a 

határozatot, hogy gépelésre és aláírásra kerüljön és ezzel a határozattal menne vissza a 
központba.  

 
Losonczi János PÜTSKIB. elnök: 
 Aki a számlavezető pénzintézet felé megfogalmazott nyilatkozatot elfogadja, kérem, 

hogy kézfelnyújtással jelezze.  
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – számlavezető pénzintézet felé 
megfogalmazott nyilatkozatot – 5 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 

 
63/2011.(IV. 15.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi nyilatkozatot teszi az OTP. 
Bank Nyrt. számlavezető bankja felé: 
- az önkormányzatnál pénzügyi stabilitás megteremtése érdekében végrehajtandó  

intézkedési tervét részletesebben kidolgozza; 
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- nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy maga ellen nem indít adósságrendezési eljárást, 
illetve ha indítanak ellene, adósságrendezési eljárást, azonnal tájékoztatja az OTP. Bank 
Nyrt.-t; 

- a 292/2009.(XII. 19.) Korm. rendelet alapján az önkormányzat nem kéri a 
minisztériumtól a központi költségvetési forrásoknak a MÁK-nál vezetett letéti számlára 
történő folyósítását; 

- kezdeményezi az EMEL Kft.-vel kötött szerződés meghosszabbítását 2011. december 31-
ig,  

- A költségvetési elszámolási számlán lévő sorban állások megszüntetése, 
- az OTP Bank Nyrt-nél fennálló hitelei mögé jelzálogfedezetként felajánlja az értékesítésre 

meghirdetett 41,7 millió Ft nettó hirdetési árú ingatlanokat. 
 
Képviselő-testület felkéri Losonczi János PÜTSKIB. elnököt, hogy döntéséről a számlavezető 
pénzintézetet tájékoztassa. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Losonczi János PÜTSKIB. elnök 
 
 
Losonczi János PÜTSKIB. elnök: 

Azt javasolnám, hogy ami a szerdai testületi ülésünkön elhangzott javaslatok 
megszavazása a Polgármester Úr szóbeli felmondása után történt azt erősítsük meg. Egy 
kérdésben kérném ezt az éves belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása és elfogadása 
tárgyában kérném ezt, akkor ezt megtárgyaltuk, részletesen megtárgyaltuk, meg is 
szavaztuk, csak most kérném, hogy ezt erősítsük meg. Ez a 2-es napirendi pont volt, a 
3., 4., 5. napirendi pontot kihagyjuk, a 6., 7., 8., és a különfélékben térnénk még vissza 
azokra a kérdésekre, amelyekről most tárgyalnunk kell. Kérném a képviselőket, hogy 
egyetértenek-e ezekkel a napirendi javaslatokkal. 

 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a 2011. április 13-ai képviselő-
testületi ülésen elmaradt 2., 6., 7., 8., napirendi pontok tárgyalását – 5 fő igen 
szavazattal elfogadta. 

 
 
7. Napirendi pont 
 
 

Az éves ellenőrzési jelentés megtárgyalása 
 
 
Losonczi János PÜTSKIB. elnök: 
 Az éves ellenőrzési jelentés megtárgyalása és elfogadása, amint azt már az előbb 

elmondtam megtörtént, csak kérném a megerősítést a biztonság kedvéért. Kérem, hogy 
szavazzunk, aki egyetért az éves belső ellenőrzési jelentéssel, kérem, hogy 
kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az éves ellenőrzési jelentést – 5 
fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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64/2011.(IV. 15.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megerősítve az 58/2011.(IV. 
13.) KT. számú határozatát a 2010. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentést 
elfogadja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Balmazújvárosi 
Kistérséget értesítse.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Losonczi János PÜTSBKIB. elnök 

 
 
8. Napirendi pont 
 
 

Modul Kontrol Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társasággal megkötött üzemeltetési 
szerződés módosítása 

 
 
Losonczi János PÜTSKIB. elnök: 
 A módosításokat én nyújtottam be, kérném, akkor a képviselőket, illetve Simon Albert 

képviselő társamat, akinek véleménye van mondja el.  
 
Simon Albert PÜTSKIB. tag: 
 Tehát akkor még bizottsági elnökként, bizottsági ülésen megtárgyaltuk a szerződés 

módosítást, amit Losonczi János annak idején benyújtott, úgy látjuk, hogy a jelenlegi 
szerződés már tartalmazza ezeket a kiegészítéseket, tartalmazza a jegyzői ellenjegyzést, 
a záradékot, úgy gondoltuk, hogy megfelel annak a feltételrendszernek, ahogy mi 
szerettük volna kiadni ezt a kikötői épületet, illetve magát a kikötőt, javasoljuk 
elfogadásra, személy szerint is javaslom elfogadásra.  

 
Losonczi János PÜTSKIB. elnök: 
 Aki elfogadja így az módosított üzemeltetési szerződést, kérem kézfelnyújtással jelezze. 
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Modul Kontrol Kereskedelmi 
és Szolgáltató Betéti Társasággal megkötött üzemeltetési szerződés módosítását – 5 fő 
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

65/2011.(IV. 15.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Modul Kontrol Kereskedelmi és 
Szolgáltató Betéti Társasággal kötendő üzemeltetési szerződést az alábbi tartalommal hagyja 
jóvá:  
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„ÜZEMELTETÉSI SZERZŐDÉS 

 
Amely létrejött a mai napon, az alábbi feltételekkel: 
 
Bérbeadó: Tiszacsege Város Önkormányzat (4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.) Képviselő-
testületének nevében Losonczi János PÜTSKIB. elnök 
 
Bérbevevő: Modul Kontrol Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (3534 Miskolc, 
Szinyei Merse Pál u. 17.) nevében: Langrófné Lengyel Zsuzsanna. 
 
Bérbeadó üzemeltetésre bérbe adja a tulajdonában lévő, Tiszacsege 7666/163 hrsz.-ú ingatlant 
érintő, a Tisza folyó 453 +950 fkm bal parti szelvényében található úszóműves kikötőt, 
valamint a 0881/5 hrsz-ú ingatlanon található kikötő épület alsó szintjén lévő iroda helyiséget 
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(I. 26.) KT. sz. határozata 
alapján. 
 
A Bérbeadó a fent megjelölt területeket 5 évre térítésmentesen átadja az üzemeltetőnek 
(bérlőnek), cserébe a Bérlő az általa használt kikötőt, az épület alsó homlokzatát, valamint a 
használatába adott épületrészeket köteles karbantartani. 
Bérbeadó lehetőséget ad a közművek (víz, villany) használatára, amit a Bérlő, az általa 
felszerelt almérők, mért mennyisége alapján köteles megtéríteni. Ezen felül a Bérlőnek 
feladata a területén keletkezett szemét elszállításáról gondoskodni. 
 
Bérlő, a fenti úszóműves kikötőt csak a rendeltetési céljának megfelelően használhatja, 
rendszeres karbantartásáról és a hatósági engedélyek beszerzéséről gondoskodnia kell. 
Bérbeadó előzetes egyeztetés, engedélyezés alapján hozzájárul, hogy a Bérlő az igényeknek 
megfelelően átalakítsa, vagy bővítse.  
 
Bérbeadó kiköti, hogy a szerződés azonnali hatállyal felmondja, amennyiben: 

-   a Bérbevevő a szerződés megkötésétől számított hat hónapon belül a tevékenységét 
(hajójárat indítása) nem kezdi meg, valamint  

-  a létesítmény karbantartási kötelezettségének, közüzemi díjak fizetésének ezen 
határidőig nem tesz eleget, illetve ezeket a szerződés időtartama alatt rendszeresen 
nem teljesíti. 

 
Jelen szerződés lejárata 2016. szeptember 30., amit a felek közös akaratuk esetén 
meghosszabbíthatnak. 
 
Tiszacsege, 2011. április …. 
 
 ………………………………   ……………………………… 
         Losonczi János PÜTSKIB. elnök              Langrófné Lengyel Zsuzsanna 
      bérbeadó           bérbevevő 
       

Jegyző ellenjegyzése: „ 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Losonczi János PÜTSKIB. elnök 
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9. Napirendi pont 
 
 

Fizetési meghagyásos eljárás kezdeményezése 
 
 

Losonczi János PÜTSKIB. elnök: 
 Kérdezem a bizottsági elnököket, hogy a bizottságban megtárgyalásra került-e ez a 

kérdés?  
 
Tóth Imre SZEMOIB. elnök: 
 Bizottságunk megtárgyalta a lakbér és helyiségbérleti díjak hátraléka több, mint 3 millió 

Ft és itt egy közjegyzői végrehajtás keretében lenne ennek a pénznek a beszedése, 
aminek a vonzata a beszedendő összegnek a 3%-a és 93 ezer Ft. Bizottságunk támogatja 
a határozati javaslatot és elfogadásra javasolja.  

 
Simon Albert PÜTSKIB. tag: 
 Annyival egészíteném ki, nyilvánvaló erre az összegre szükségünk lenne, erre a több, 

mint 3 millió Ft-ra, ez közjegyzői eljárási költség, ez ezzel jár, tehát egyértelmű, hogy 
ezt a 93 ezer Ft-ot valamilyen formában ki kell gazdálkodni és ezt az eljárást meg kell 
indítani, ennek reményében, hogy hozzájussunk ehhez a pénzhez. Támogatom.  

 
Losonczi János PÜTSKIB. elnök: 
 Itt nyilvánvaló az adósságbehajtás kérdés az mindannyiunk előtt világos, hogy azokat 

maximálisan be kell hajtani. A szolgáltatásokat, amelyeket az önkormányzat nyújt, azt 
meg kell mindenkinek fizetni és ennek érdekében arról kell szavaznunk, hogy a 93 ezer 
Ft összegű pénzt erre a költségekre biztosítsuk. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy 
kézfelnyújtással szavazzon.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – fizetési meghagyásos eljárás 
kezdeményezését – 5 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

66/2011.(IV. 15.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a lakbér és 
helyiségbérleti díj hátralék behajtásához szükséges 3 % (93.387.-Ft) eljárási költséget biztosítja. 
 
Képviselő-testület felkéri Losonczi János PÜTSKIB. elnököt a határozat végrehajtásáról, illetve 
a pénzügyi iroda vezetőjét, hogy a közjegyzői eljárási díj átutalásáról gondoskodjon.  
 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Losonczi János PÜTSKIB. elnök  

                           Szilágyi Jánosné pénzügyi irodavezető 
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10. Napirendi pont 
 
 

Tiszacsege, Fő u. 53. szám alatti RETRO PRESSZÓ előtti burkolt járdarészre 
kihelyezendő 2 db 8 fh-es napernyővel ellátott asztallal egybeépített pad elhelyezése 

 
 
Losonczi János PÜTSKIB. elnök: 
 Következő Tiszacsege Fő u. 50 szám alatti Retro Presszó előtti burkolat járdarészre 

kihelyezhető 2 db napernyővel ellátott asztal elhelyezése, melyet Nagy Angéla 
tiszacsegei lakos nyújtott be önkormányzatunkhoz és kérte hozzájárulásunkat. Kérem a 
Képviselő társaimat, hogy a bizottságok ebben a kérdésben milyen álláspontot 
képviselnek. 

 
Simon Albert PÜTSKIB. tag: 
 Az előterjesztést tárgyaltuk bizottsági ülésen, arról van szó, hogy a Presszó előtti 

járdaszakaszon szeretne elhelyezni a kérelmező 2 db asztalt a hozzá való 
ülőalkalmatossággal, napernyővel. A műszaki iroda készített egy előzetes felmérést, 
csatolt egy rajzot az előterjesztéshez, ebből a rajzból kitűnik az, hogy a két asztal által 
igénybe vett közterület az 8 m2-t jelent ténylegesen. Létezik nekünk egy közterületi 
használati rendeletünk, amelyben meghatároztuk, hogy övezetenként négyzetméterre 
kivetítve milyen összegben adjuk ki a közterületeket. Én megnéztem ebben a 
rendeletben azt, hogy ez vendéglátó ipari előkert címen szerepelhet, I. övezetben 
helyezkedik el, hiszen a Fő utcán frekventált helyen van. Ennek a díja havi összegben 
négyzetméterre értve 2.010 Ft, ha ezt felszorozzuk az imént mondott 8 m2-rel, akkor 
kijön 16.080 Ft-ra. De a kérdés az, mivel a javaslatban három határozati forma szerepel, 
miszerint az első alapján odaadjuk erre a kívánt időszakra ezt a területet, úgy, hogy 
ingyen bocsájtjuk rendelkezésre.  A b.) változatban szerepel, az amit az előbb 
elmondtam, hogy igen hozzájárulunk a területhasználathoz, ennek az összegnek a 
fejében, tehát 16.080 Ft összegben havonta. A c.) változat pedig elutasító határozat 
lenne, hogy nem járulunk hozzá. Na most a műszaki iroda leírta az előterjesztésben, 
hogy műszaki akadálya nincs, ott a közlekedésre előírt szélesség megmarad, tehát azt 
nem zavarja. Ezért nekünk abban kell dönteni, hogy a három közül melyiket választjuk. 
Még egyszer mondanám, ha a b.) választjuk, akkor úgy gondolom, hogy nem sok 
mérlegelési lehetőségünk van, már pedig a b.) lenne számunkra előnyösebb, mert ingyen 
most nem vagyunk abban a helyzetben, hogy bárkinek bármit is tudjunk adni, akkor 
viszont ez így egészül ki, hogy erre a bizonyos április 15-től október 15-ei időszakra 
havonta 16.080 Ft-ért tudjuk rendelkezésre bocsájtani, ha erről szavazunk, de egyébként 
mondom három határozati javaslat van.  

 
Dr. Gadóczi István SZEMOIB. tag: 
 Tisztelt Képviselő Társaim! Nekem is a b.) határozati javaslat áll a szívemhez a 

legközelebb. Nem tehetünk más ebben az anyagi helyzetében az önkormányzatnak, meg 
kell próbálni konszolidálni ezt az önkormányzatot. Én azt mondom, hogy ez a díj egy 
vendéglátó egység számára talán elfogadható lesz. Én mindenképpen a b.) határozati 
javaslat mellett szavazok.  

 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 A b.) változat. 



20 
 

 
Losonczi János PÜTSKIB. elnök: 
 Jó. Akkor köszönöm a hozzászólásokat és szavazásra teszem fel a kérdést, aki a b.) 

határozati javaslatot fogadja el 16.080 Ft havi bérleti díj megfizetésével kérem 
kézfelnyújtással jelezze. 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege, Fő u. 53. szám 
alatti RETRO PRESSZÓ előtti burkolt járdarészre kihelyezendő 2 db 8 fh-es 
napernyővel ellátott asztallal egybeépített pad elhelyezését – 5 fő igen szavazattal 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

67/2011.(IV. 15.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tiszacsege 
Fő u. 53. szám alatti RETRO PRESSZÓ előtti járdarészen engedi a Nagy Angéla 
üzletvezető által tervezett 2 db 8 fh-es pados asztal elhelyezését a 2011.április 15-től 
2011. október 15-i időszakra felhatalmazza a polgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos 
megállapodást a kérelmezővel aláírja. 
 
A közterület igénybevételét a testület közterület foglalási díj ellenében  bocsátja a 
kérelmező részére a fenti időpontig, amelynek mértéke: 8 m2 x 2010.-Ft= 16.080.-Ft/hó  
amelyet kérelmező minden hónap 5-éig befizet a Tiszacsege Város Polgármesteri 
Hivatal (Tiszacsege Kossuth u. 5. szám ) alatti pénztárába.               
(A közterületek használatáról szóló 6/2003.(I.30) KT. rendelet alapján ) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Losonczi János PÜTSKIB. elnök 

 
 
11. Napirendi pont 
 
 

Különfélék 
 
 

a.)  Földterület értékesítése 
 
 
Losonczi János PÜTSKIB. elnök: 
 Szeretném tájékoztatni a Lakosságot, illetve kérem a Testület jóváhagyását a következő 

kérdésben. Kovács István Tiszacsege, Fő u. 2/e. szám alatti lakos vételi ajánlatot tett a 
jelenlegi házhely területébe beékelődött 125 m2 területű telekrész megvásárlására. A 
vételi ajánlatot 800 Ft/m2 áron, tehát 100 ezer Ft összegben tette meg. Kérem, hogy 
képviselő társaim tegyék meg erre vonatkozóan javaslatukat, hogy elfogadjuk-e ezt a 
vételi ajánlatot.  
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Simon Albert PÜTSKIB. elnök: 
 Bizottsági ülésen tárgyaltuk, szintén készült erről a kérdésről is egy térképvázlat, 

amelyen bejelölve meglátja mindenki azt, hogy ez lényegében egy nyíl hegyni vagy 
elnyújtott háromszög formájú kis földrészletről van szó, ha jól emlékszem 125 m2. Az 
arra felajánlott négyzetméteri ár annak tekintetében és függvényében, hogy másra nem 
használható, mert a két telek közé ékelődik, azt másra nem is tudjuk használni, nem is 
tudjuk azt, hogy egyáltalán hogy került oda, hogy a kimérés során hogy maradhatott ez 
így. Én úgy gondolom, hogy ez az összeg, amit felajánlott érte ez egy méltányos és ezen 
az áron értékesíthető én javaslom.  

 
Dr. Gadóczi István SZEMOIB. tag: 
 Egyetértek képviselő társam javaslatával.  
 
  
Losonczi János PÜTSKIB. elnök: 
 Akkor azt kérném, hogy a határozati javaslatba bekerül, hogy az ingatlan vételára 100 

ezer Ft és aki így ezt a javaslatot elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.   
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – földterület értékesítését – 5 fő 
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 

 
68/2011.(IV. 15.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete figyelembe véve az 1990. évi 
LXV. tv. 1.§ (6) bek. b./, 80.§ (1) bekezdését - az önkormányzat a tulajdonát képező 
tiszacsegei 2934/9 hrsz-ú 125 m2 nagyságú "beépítetlen terület" művelési ágban 
nyilvántartott földterületet Kovács István Tiszacsege, Fő u. 2/E. szám alatti lakos 
részére 

 
értékesíti 

 
Ingatlan vételárát:  100.000 Ft-ban határozza meg. + (telekhatár kimérés költség, 

mely a vevőt terheli) 
 
Képviselő-testület felkéri Losonczi János PÜTSKIB. elnököt, hogy a döntésről értesítse 
a kérelmezőt. Vételár elfogadása esetén felhatalmazza az adás-vételi szerződés 
megkötésére.                                
                        
Határidő: 2011. május 31. 
Végrehajtásért felelős: Losonczi János PÜTSKIB. elnök  
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b.)  Egyebek 

 
 
Losonczi János PÜTSKIB. elnök: 
 Kérdezem a Képviselő Társaimat, hogy van-e valakinek itt az egyebek kapcsán 

hozzáfűzni valója.  
 
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag: 
 A különfélékben szeretném a fürdővel kapcsolatban, ha kimennénk a Képviselő 

Urakkal, vagy Orbán Úrral, megbeszélni az április 22-ei nyitást, mert ott még bizonyos 
dolgokat helyre kell rakni, bizonyos dolgokat meg kell építeni, kerítésre gondolok itt, 
ami nincs megcsinálva, fel kell térképezni, hogy a 22-ei nyitásra olyan állapotba 
kerüljön a fürdő, amilyennek lenni kell.  

 
Dr. Gadóczi István SZEMOIB. tag: 
 Lenne egy javaslatom. Tisztelt Képviselő Társaim, a lakosság tájékoztatása most a 

televízión keresztül megtörtént a jelenlegi helyzetről, de engem is sokan faggattak, ha 
mód van rá felkérném az Aljegyző Asszonyt arra, hogy a hirdetőtábláinkra a jelenlegi 
helyzetet tegyük már ki és írjuk már ki egy maximum A4-es méretben, hogy mi történt 
április 13-án, hogyan haladtunk tovább ebben a kérdésben, hogy a lakosokat 
megnyugtassuk abban a tekintetben, hogy nem mondják azt, hogy az önkormányzat 
működése befejeződött, arról tájékoztassuk a lakosokat, hogy folyamatosan megy a 
munka, rendezni kívánjuk a pénzügyi helyzetet és az április 13-ai és a mai napi ülésen 
történtekről egy rövid tájékoztatást kérnénk szépen, ha ez lehetséges a hirdetőtáblákra is. 
Ne hagyjuk kétségben a lakosságot.  

 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 

Jó. 
 

Simon Albert PÜTSKIB. elnök: 
 Annyit szeretnék a különfélékben elmondani, hogy eleget téve egy korábbi ígéretemnek 

a héten keddi nap folyamán összehívtam a településen fellelhető civil szervezeteket, 
vagy legalábbis túlnyomó részüket, akiknek az adatához hozzáfértem és első körben 
megalakításra kerülő civil kerekasztal elnevezésű formáció, amely azt takarja, hogy 
minden települési civil szervezet képviselője időszakonként leül egy asztal köré és 
megbeszéljük az éppen aktuális kérdéseket, mert tudjuk, hogy az önkormányzati munka 
nem csak rajtunk múlik, itt képviselőkben, nem csak a hivatali dolgozókban, hanem a 
lakosság széles rétegén is múlik és rajtuk keresztül is oda-vissza kapunk információkat. 
Örülök annak, hogy a meghívásomat szinte az összes megszólított szervezet elfogadta, 
jóleső érzéssel töltött el, ott néhány szót váltottunk az előttünk álló programok kapcsán a 
május 01-jei rendezvénnyel kapcsolatban, szót váltottunk a Csege Napok 
megreformálásáról, azokról az intézkedésekről, amellyel megpróbálnánk megvalósítani, 
úgyhogy színvonalában ne szenvedjen csorbát, de ugyan akkor egy nagyon szoros 
költségvetéssel, amit a helyzetünk majd lehetővé fog tenni. Tehát erről szerettem volna 
tájékoztatni egyrészt a lakosságot, másrészt a képviselő-testületet, hogy létrejött egy 
ilyen civil kerekasztal és úgy látom, hogy a civil szférában van egy ilyen készség, hogy 
segítik az önkormányzat és ezen keresztül a településnek az életét és munkáját. 
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Losonczi János PÜTSKIB. elnök: 

Köszönöm. Ezt én csak megerősíteni tudom, mivel én is részt vettem ezen a 
megbeszélésen, kerekasztal megbeszélésen és úgy látom, hogy az ott megjelent 
szervezetek igen is komolyan elgondolkodtak ezen az új helyzeten és látszott annak a 
reménye, hogy próbálnak a saját maguk erejéből olyan anyagi és műsorbeli 
megoldásokat találni, hogy itt a Csege Napok megrendezése ne maradjon el. Mert 
jelenleg az önkormányzat pénzügyi helyzete ezt nem tenné lehetővé. Köszönöm szépen.  

 
  

c.)  ÖNHIKI támogatás benyújtása 
 
 

Losonczi János PÜTSKIB. elnök: 
Pénzügyi Irodavezető Asszony jelezte, hogy hozzá kíván szólni.  

 
Szilágyi Jánosné pü.-i irodavezető:  

Egy határozatot szeretném, ha elfogadna a Képviselő-testület az ÖNHIKI pályázat 
beadásával kapcsolatban, ez ugyanis a pályázat beadásának a feltétele.  
„Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011.évi 
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 
1.) Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. 

évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú mellékletének 2. pontja 
(továbbiakban: 6. számú melléklet) alapján támogatási igényt nyújt be az 
önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására.  

2.) Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önhibájukon kívül 
hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának 
igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 
I. Az önkormányzat lakosságszáma 2010. január 01-jén 1000 fő feletti. 
II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben ilyen 

jogcímen 63.600 ezer Ft összegű bevételt tervez.  
III. Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési 

rendeletét 136.667 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. 
IV.  Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg 

az Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát. 
V.  Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett. 

a.)  Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra 
kötelezett. 

b.)  A kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a 
könyvvizsgáló elfogadta. 

Ez az a határozat, amit mellékelni kell a pályázat beadáshoz. 
 
Losonczi János PÜTSKIB. elnök: 

Kérem a Képviselő Társakat, hogy szavazzunk a kérdésben. Támogatjuk-e akkor ezek 
alapján, hogy a település pályázzon az önhibáján kívüli településeknek nyújtandó 
pénzügyi támogatásra, aki ezzel egyetért kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
  

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – ÖNHIKI támogatás 
benyújtását – 5 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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69/2011.(IV. 15.) KT. számú HATÁROZAT: 
 

az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011.évi 
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 

 
1.) Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi 

költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú mellékletének 2. pontja 
(továbbiakban: 6. számú melléklet) alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon 
kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására.  

 
2.) Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos 

pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti 
törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: 

 
I. Az önkormányzat lakosságszáma 2010. január 01-jén 1000 fő feletti. 
 
II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben ilyen 

jogcímen 63.600 ezer Ft összegű bevételt tervez.  
 
III.  Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési 

rendeletét 136.667 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. 
 
IV.  Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az 

Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát. 
 
V.  Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett. 
 

a.)  Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra 
kötelezett. 

b.)  A kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a 
könyvvizsgáló elfogadta. 

 
Határidő: 2011. április 20. 
Felelős:   Losonczi János PÜTSKIB. elnök 
 

 
d.)  Orvosi ügyelet 

 
 

Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető: 
 Lenne egy igen fontos kérdés, mint a Pénzügyi Iroda, nem egyeztettünk csak úgy 

gondolom, hogy minél hamarabb döntés születne. Az egészségüggyel kapcsolatban nem 
tudjuk folyamatosan kifizetni az orvosi ügyelettel kapcsolatban felmerült számlákat. 
Emiatt az orvosok, asszisztensek türelmetlenek, de ez teljesen érthető. A legnagyobb 
gond az, ha az inkasszó vagy az OTP leemel a számlánkról, akkor a TB finanszírozott 
összeg nem jut el igazából hozzánk, így nem tudunk ezeknek a kifizetéseknek eleget 
tenni. Ezzel kapcsolatban volt a polgármesternek egy tárgyalása a múlt héten, csak nem 
tudom, hogy erről a képviselő-testület tájékozódott-e, jó lenne ezeket a tárgyalásokat 



25 
 

folytatni vagy befejezni a másik két érintett település polgármesterével, hogy a TB. 
finanszírozással kapcsolatban szülessen egy döntés esetleg, hogy ez a támogatás ne 
Tiszacsegére jöjjön, addig míg adósságrendezés eljárás esetleg itt lebeg a fejünk felett, 
hanem a stabilabb pénzügyi helyzetben lévő önkormányzathoz. Ez ügyben van 
megkezdett tárgyalás. Ezt szerintem a képviselő-testületnek szerintem át lehetne 
tekinteni, hogy mielőbb ez az ügy megoldódjon. Így nem egyeztettünk előtte, ez 
napirenden lett volna, az előző testületi ülésen.  

 
Losonczi János PÜTSKIB. elnök: 

Nagyon jó és azt kérném most már mindannyiónktól, úgy a képviselő társaktól, mint itt 
az önkormányzatunk bármely dolgozójától, hogy minden kérdés, ami sürgős, illetve ami 
az ügyünket előrébb viszi természetesen tájékoztatást kérünk és el is várjuk, hogy ezt 
megkapjuk és akkor az ügyben intézkedni fogunk. Ezt tudom javasolni. Természetesen 
megfogjuk akkor keresni azokat a keletkezett anyagokat, amelyek ebben az ügyben már 
megtörténtek, megszülettek és akkor ezt a tárgyalást tovább fogjuk folytatni.  
Valakinek van még a különfélékben?  
Akkor megköszönöm a Tisztelt Nézőknek a türelmét. Elnézést kérünk, ez nem egy 
szokványos ülés volt. Mindannyiunknak egy új helyzetet kellett megoldani, próbáltuk a 
legjobb tudásunk szerint és maximális odaadással megoldani és csak azt tudjuk ígérni, 
hogy munkával és munkával, és következetességgel fogjuk Tiszacsege településünk 
ügyeit a továbbiakban vinni, amíg az új polgármester megválasztásra nem kerül.  

 
 

Mivel több napirend pont és hozzászólás nem volt, Losonczi János PÜTSKIB. elnök 
megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a meghívott vendégek megjelenését és az 
ülést bezárta.  

 
K. m. f. 

 
       Jónás Sándor            Simon Albert 
        Polgármester            PÜTSKIB. tag 
 
 

       Losonczi János      Dr. Vámosi Margit 
    PÜTSKIB. elnök                 aljegyző 
 
 

Bagdi Sándor 
jegyzőkönyvhitelesítő 

 


