
 
TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  JEGYZŐKÖNYVE 

2006. OKTÓBER 12. 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2006. év október hó 12. 

napján du. 1600 órai kezdettel - a Művelődési Ház nagytermében - megtartott 
alakuló ülésén.  

 
 
Jelen vannak:  mellékelt jelenléti ív szerint 
 
 

Dr. Iványi Tibor korelnök köszönti a megjelenteket és tájékoztatja őket, hogy a 
polgármester eskütételéig és illetményének megállapításáig az ülést ő vezeti, mint 
korelnök. 
 
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott polgármester  és a 13 
fő képviselő jelen van és az ülést megnyitja.  
 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvezető személyére Zsólyominé Gyenes Anikóra, akit a 
képviselő-testület egyhangúlag elfogad.  
 
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Bana Gábort és Csernikné Nagy Krisztina 
települési képviselőket.  
A Képviselő-testület a jegyzőkönyv-hitelesítők személyét egyhangúlag elfogadja.  
 
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására, melyet a 
Képviselő-testület változtatás nélkül egyhangúlag elfogad.  

 
 

Napirendi pontok: 
 
 

1./ A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, 
megbízólevelek átadása 

 
2./ A polgármester és a képviselők eskütétele 
 
3./ A polgármester illetményének megállapítása 
 
4./ Az alpolgármester megválasztása 
 
5./ Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 
6./ Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2003.(III. 06.) 

rendelet módosítása 
 
7./ A Képviselő-testület bizottságainak megválasztása 
 
8./ Különfélék 
 
 

1.  Napirendi pont 
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A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízólevelek 
átadása 
Ea.: Tóth Jánosné HVB. elnöke 
/Írásos előterjesztés mellékelve./ 
 

 
Dr. Iványi Tibor korelnök : 

Felkérem Tóth Jánosnét, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy a helyi 
önkormányzati választásról készített tájékoztatóját ismertesse. 

 
Tóth Jánosné HVB. elnök: 
 A Helyi Választási Bizottság nevében köszöntöm a megválasztott polgármestert és 

önkormányzati képviselőket.  
 
 Ismerteti a választás lebonyolításáról, valamint a végleges választási eredményéről 

készített tájékoztatót.  
 (Tájékoztató a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 

Ezt követően a megválasztott polgármesternek és a települési képviselőknek átadja a 
megbízóleveleket, megválasztásukhoz gratulál és sikeres, eredményes munkát és jó 
egészséget kíván.  
 

Dr. Iványi Tibor korelnök : 
 Megköszöni Tóth Jánosnénak a Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatását.  
 
 
 
2.  Napirendi pont 
 

A polgármester és a képviselők eskütétele 
 
 
Tóth Jánosné HVB. elnök: 

Felkéri a képviselőket, hogy az esküt tegyék le.  
 

A Képviselő-testület tagjai az alábbi esküt teszik le: 
 

„Én ……………….. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az 
Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom; az állami és szolgálati titkot 
megőrzöm, megbízatásomhoz híven, pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb 
tudásom szerint minden igyekezetemmel Tiszacsege javát szolgálom.” 

 
Az eskütevő meggyőződése szerint: 

 
„Isten engem úgy segéljen.” 

 

 2

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 



 
TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  JEGYZŐKÖNYVE 

2006. OKTÓBER 12. 

 
Dr. Iványi Tibor korelnök : 

Felkérem Jónás Sándor polgármestert, hogy az önkormányzat szervezeti és működési 
szabályzatában meghatározott esküt tegye le. Megkérem Polgármester Urat, hogy az 
általam elmondottakat ismételje meg. 

 
 

Jónás Sándor megválasztott polgármester az alábbi esküt teszi le: 
Esküvevő: dr. Iványi Tibor korelnök 

 
 

„Én ……………… esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az 
Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom; az állami és szolgálati titkot 
megőrzöm, megbízatásomhoz híven, pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb 
tudásom szerint minden igyekezetemmel Tiszacsege javát szolgálom.” 

 
Az eskütevő meggyőződése szerint: 

 
„Isten engem úgy segéljen.” 

 
 
 

3.  Napirendi pont 
 

A polgármester illetményének megállapítása 
 
 

Dr. Iványi Tibor korelnök : 
Tájékoztatom a képviselőket, hogy a polgármester illetményének megállapítása kötelező 
napirendje az alakuló ülésnek. 
A képviselő-testület a polgármester illetményéről a törvényben meghatározott keretek 
között köteles dönteni.  Ez a keret 460.000 Ft-tól  496.800 Ft-ig terjed. A választást 
követően megállapított illetmény nem lehet kevesebb a leköszönő polgármester 
illetményénél, mely esetünkben 460.000 Ft. 
Kérem a képviselőket, hogy mondják el javaslataikat. 

 
Répási Lajos: 

Javaslom a kettő közötti átlagot vegyük alapul.   
 
Jászai László: 

Tisztelt Testület! Én javaslom 470 ezer Ft-ban megállapítani.  
 

Dr. Iványi Tibor korelnök : 
Répási Úr által mondott összeg 475 ezer Ft, Jászai Úr által javasolt összeg pedig 470 
ezer Ft. Akkor a kettő között kellene.  

 
Jászai László: 

Javaslom akkor ugyanazt, mint Répási Úr.  
 
 
Dr. Iványi Tibor korelnök : 
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Mielőtt szavazásra teszem fel a kérdést, megkérdezem Polgármester Urat, hogy mint 
személyesen érintett részt kíván-e venni a döntésben? 
 

Jónás Sándor polgármester: 
Nem kívánok részt venni a döntésben.  

 
Dr. Iványi Tibor korelnök : 

Ismertetem az alábbi határozati javaslatot: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. Törvény 3. § (4) bekezdése alapján 
Jónás Sándor polgármester illetményét havi 475 ezer Ft-ban állapítja meg. 
Kérem, hogy aki egyetért a javaslattal az kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen. 

 
 
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete - a polgármester illetményének 
megállapítása tárgyában - 13 fő igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 
 

134/2006.(X. 12.) KT. sz. HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség 
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 
1994. évi LXIV. Törvény 3. § (4) bekezdése alapján  
 

Jónás Sándor polgármester illetményét havi 475.000 Ft-ban,  
azaz négyszázhetvenötezer forintban állapítja meg. 

 
Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Füzesiné Nagy Zita jegyző 

 
 
Dr. Iványi Tibor korelnök : 

Megkérdezem a Polgármester Urat, hogy igényt tart-e költségátalány megállapítására? 
 
Jónás Sándor polgármester: 

Igen, igényt tartok.  
 
Dr. Iványi Tibor korelnök : 

Tájékoztatom a képviselőket, hogy a polgármester költségátalánya a mindenkori 
illetménye meghatározott százaléka. A százalék mértékét, mely 20-tól 30%-ig terjedhet, 
a képviselő-testület jogosult megállapítani. Kérem a képviselőket, hogy mondják el 
javaslataikat. 

 
Jászai László: 

A korábbi polgármesternek mennyi volt ez az összeg? 
 
Füzesiné Nagy Zita jegyző: 

20% 
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Dr. Iványi Tibor korelnök : 

Javaslom a 20%-ot. Mielőtt szavazásra teszem fel a kérdést, megkérdezem a 
Polgármester Urat, hogy mint személyesen érintett részt kíván- e venni a döntésben? 

 
Jónás Sándor polgármester: 

Nem kívánok részt venni a döntésben.  
 
Dr. Iványi Tibor korelnök : 

Ismertetem az alábbi határozati javaslatot: Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati 
képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. Törvény 18. § (3) bekezdése alapján 
Jónás Sándor polgármester részére illetménye 20%-ának megfelelő összegű 
költségátalányt állapít meg. 
Kérem, hogy aki egyetért a javaslattal az kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen. 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete - a polgármester 
költségátalányának megállapítása tárgyában - 12 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodása 
mellett az alábbi határozatot hozta:  

 
 

135/2006.(X. 12.) KT. sz. HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség 
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 
1994. évi LXIV. Törvény 18. § (3) bekezdése alapján 

 
Jónás Sándor polgármester részére illetménye 20 %-ának megfelelő összegű 

költségátalányt állapít meg. 
 
Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.  
 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Füzesiné Nagy Zita jegyző 

 
 
Dr. Iványi Tibor korelnök : 

Ezennel átadom az ülés vezetését Jónás Sándor polgármester részére.  
 
Jónás Sándor polgármester: 

Először is szeretném megköszönni mindazoknak, akik bizalmat szavaztak nekem, 
köszönöm ezt a lehetőséget, hogy tehetek a Tiszacsegén élő emberekért. Most engedjék 
meg, hogy lezárjak egy hosszú időszakot és természetesen itt szeretnék köszönetet 
mondani Németh József volt polgármester Úrnak, aki két évtizeden keresztül irányította 
és vezette Tiszacsegét, először mint falut, majd várost. Én mint újonnan megválasztott 
polgármester, engedjék meg, hogy köszönetem mellett egy Szász Endre vázát adjak át 
munkája elismerése jeléül.  
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Jónás Sándor polgármester Németh József nyugdíjas éveihez jó erőt, egészséget kíván 
és munkája elismerése jeléül átnyújt egy Szász Endre vázát. 
 

Jónás Sándor polgármester: 
Még mielőtt a hivatalos napirendi pontokra rátérnék, tájékoztatásul közlöm a szépszámú 
érdeklődőkkel, ez nem lakossági fórum, ez alakuló testületi ülés, ahol az SZMSZ-ben 
foglaltak szerint fogom az ülést levezetni. Értem ez alatt, hogy minden napirendi 
pontnál a hozzászólási idő betartásával a megadott témáról beszéljünk.  
Mint a kampányzáróm során említettem alapítványt kívánok létrehozni, ami 
folyamatban van, Hajduné dr. Vámosi Margit készíti elő. Ezt természetesen ígéretemhez 
híven 500 ezer Ft értékben indítom az alapítványt. Itt szeretném megjegyezni, hogy a 
Képviselő-testület által megszavazatott polgármesteri illetményem felét minden 
hónapban az alapítvány számlájára fogom befizetni. Hogy ki és mire használhatja fel, 
arról egy kuratórium fog dönteni. 
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselőket, hogy a MARI-JÓ Kft. cég ügyvezetője vagyok és 
a jövőben is szeretném megtartani ezt a tisztségemet. Ehhez azonban szükség van a 
képviselő-testület hozzájárulására. A helyi önkormányzatokról szóló törvény úgy 
rendelkezik ugyanis, hogy a főállású polgármester csak a képviselő-testület 
hozzájárulásával lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője. 
Felteszem ezért szavazásra a következő határozati javaslatot: Tiszacsege Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. 
törvény 33/A. § (2) bekezdése alapján hozzájárul ahhoz, hogy Jónás Sándor 
polgármester a MARI-JÓ Kft. ügyvezetője legyen. 
Mint személyesen érintett bejelentem, hogy a döntésben nem kívánok részt venni.  
Kérem, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, az kézfelnyújtással jelezni 
szíveskedjen. 

 
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete - hozzájárul, hogy a polgármester 
a MARI-JÓ Kft. ügyvezetője legyen tárgyában - 12 fő igen szavazattal, 1 fő 
tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozta:  

 
 

136/2006.(X. 12.) KT. sz. HATÁROZAT: 
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. Törvény 33/A. § (2) bekezdése alapján hozzájárul ahhoz, hogy 
Jónás Sándor polgármester a MARI-JÓ Kft. ügyvezetője legyen. 
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4. Napirendi pont 
 

Az alpolgármester megválasztása 
 
 
Jónás Sándor polgármester: 

Az alakuló ülés kötelező napirendjei közé tartozik az alpolgármester megválasztása is, 
mellyel kapcsolatban a helyi önkormányzatokról szóló törvény fogalmaz meg 
előírásokat: 
 „A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 34. § (1) bek:  A képviselő-testület – a saját 
tagjai közül, a polgármester javaslatára, titkos szavazással – a polgármester 
helyettesítésére, munkájának a segítésére alpolgármestert választ, alpolgármestereket 
választhat. Az alpolgármester megbízatása a megválasztásával kezdődik és amennyiben 
az önkormányzati választáson települési képviselőnek megválasztották, akkor az új 
képviselő-testület alakuló üléséig tart.” 
Az idézett jogszabály lényege a következő: 
- 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. 
- a titkos szavazás lebonyolításának szabályait az önkormányzat szervezeti és működési 

szabályzatának 21. §-a fogalmazza meg, mely szerint a titkos szavazás szavazólapon, 
szavazóhelyiségben és urna igénybevételével történik. A titkos szavazás lebonyolítása  
bizottsági feladat, ezért mivel nincsenek még megválasztva bizottságok, javaslom, 
hogy válasszon a testület egy ideiglenes bizottságot. 

Szeretném tájékoztatni a testületet, hogy az alpolgármester megválasztásánál 
megpróbáltam a legkörültekintőbben eljárni és természetesen mivel ez nagyfokú bizalmi 
állás ebből kifolyólag úgy gondoltam, hogy aki már eddig is tett sokat Tiszacsege 
érdekében és személyes elbeszélgetésünk alapján arról biztosított, hogy ő is szeretne 
mindent megtenni azért, hogy Tiszacsege jövője még jobb legyen, még hatékonyabban 
tudjunk segíteni mindenben, az emberek körülményein javítani, így az alpolgármestert 
Nagy Miklós személyében kérem.  

 
Jónás Sándor polgármester: 

Megkérem Nagy Miklóst, hogy a testület előtt nyilatkozza ki, elfogadja-e a jelölést? 
 
Nagy Miklós: 
 Igen, a jelölést elfogadom.   
 
Jónás Sándor polgármester: 

 Megkérdezem a jelöltet, hogy beleegyezik-e a nyilvános tárgyalásba? 
 
Nagy Miklós: 
 Igen, beleegyezem a nyilvános tárgyalásba. 
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Jónás Sándor polgármester: 

Megkérdezem a jelöltet, hogy részt kíván-e venni a saját személyéről való döntésben? 
 

Nagy Miklós: 
 Nem kívánok részt venni a döntésben.  
 
Jónás Sándor polgármester: 

Javaslom, hogy a titkos szavazást lebonyolító ideiglenes szavazatszámláló bizottság 
elnökének: Dr. Iványi Tibort, tagjának pedig: Szeli Zoltánt és Vincze Lászlót válassza  
meg a képviselő-testület. 

 
Megkérdezem a javasolt személyektől, hogy vállalják-e a bizottságban való részvételt. 
Kérem, hogy igennel vagy nemmel válaszoljanak. 

 
Dr. Iványi Tibor: 
 Igen. 
 
Szeli Zoltán: 
 Igen. 
 
Vincze László: 
 Igen. 
 
Jónás Sándor polgármester: 

Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy személy megválasztása esetén zárt ülést kell 
tartani, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele. Megkérdezem ezért a 
jelölteket, hogy beleegyeznek-e a nyilvános tárgyalásba. 

 
Dr. Iványi Tibor: 
 Igen. 
 
Szeli Zoltán: 
 Igen. 
 
Vincze László: 
 Igen. 

 
Jónás Sándor polgármester: 

Megkérdezem a javasolt személyektől, hogy részt kívánnak-e venni a saját személyükről 
való döntésben. 

 
Dr. Iványi Tibor: 

Nem kívánok részt venni a döntésben 
 
Szeli Zoltán: 

Nem kívánok részt venni a döntésben 
 
Vincze László: 

Nem kívánok részt venni a döntésben 
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Jónás Sándor polgármester: 
Ismertetem a határozati javaslatot: 
„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 
7/2003.(III.6.) rendeletének 21. § (4) bekezdése alapján az alakuló ülésen a titkos 
szavazások lebonyolítására ideiglenes bizottságot hoz létre. A bizottság elnökének Dr. 
Iványi Tibort, tagjainak pedig Szeli Zoltánt és Vincze Lászlót választja meg.” 
Ezek után megkérem a képviselő-testületet, hogy aki az elhangzott határozati javaslattal 
egyetért, az kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen. 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete - a titkos szavazást lebonyolító 
ideiglenes bizottság elnökére, valamint tagjaira tett javaslatot - 11 fő igen szavazattal 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
 

137/2006.(X. 12.) KT. sz. 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 
7/2003.(III.6.) rendeletének 21. § (4) bekezdése alapján az alakuló ülésen a titkos 
szavazások lebonyolítására ideiglenes bizottságot hoz létre.  
A bizottság elnökének Dr. Iványi Tibort, tagjainak pedig Szeli Zoltánt és Vincze 
Lászlót választja meg. 
Az ideiglenes szavazatszámláló bizottság megbízatása az alpolgármester 
megválasztásával megszűnik.  
 
 

Jónás Sándor polgármester: 
Ezek után szavazására bocsátom az alpolgármester személyét. Most kérném, akinek 
hozzászólása van, megtenni szíveskedjék.  
 

Bana Gábor: 
Én Kardos József képviselő urat szeretném ajánlani az alpolgármesteri tisztségre. 
Kardos Úr szakmai munkájával az elmúlt években igen jelentős tevékenységet 
folytatott. Én úgy tudom, hogy volt már alpolgármester évekkel ezelőtt. Nem beszélve 
arról, hogy folyó menti település vagyunk és adott esetben árvíz esetén fontos és komoly 
döntéseket tudna hozni.   

 
Szilágyi Sándor: 

Csak kifogásom lenne Miklóssal szemben. Az az illető, igaz, nem most, egy pár évvel 
ezelőtt még a meleg … etette volna ki a tiszacsegei emberekkel maga alól. Én úgy 
érzem, hogy azt a bizalmat nem érdemli meg, hogy Tiszacsege alpolgármestere legyen.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Kérem szépen, hogy a képviselő tartózkodjon az ilyen megnyilvánulásoktól.  
 
Szilágyi Sándor: 
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 De ez valóság.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 De ez testületi ülés.  
 
Szilágyi Sándor: 
 Emiatt én nem javaslom. Vitathatatlan segített a településnek. Én úgy érzem, hogy ez 

méltatlan őhozzá, egy kis idő teljen azért el, ez volna az egyik. A másik szakmailag is 
még most lett képviselő. Az, hogy jó vállalkozó, vagyunk itt gondolom többen is jó 
vállalkozók, én nem hiszem Sándor, hogy ez lenne a fő indok. Mind a ketten a 
közigazgatásban azért nem egy túl nagy gyakorlattal rendelkeztek. Az önkormányzatnál 
mint képviselők még nem töltöttetek el időt, én ezért Kardos Józsefet javasolnám teljes 
egészében. Én úgy érzem, hogy nagyon sokat tett a településért, volt is már 
alpolgármester. Én úgy érzem, hogy neked is nagyon sok segítségedre tudna lenni. 
Kardos Úr egy egyenes jellemes ember, én úgy érzem, hogy idáig is tudja, hogy merre 
van előre, nem szokta a köpönyeget forgatni és egy tisztességes képviselő, ezért 
javaslom neked, hogy fontold meg és kerüljön fel a neve.  

 
Jónás Sándor polgármester: 

Van még valakinek javaslata.  
 
Nagy Miklós: 
 Megkérném Szilágyi Urat, hogy a személyemet sértő kijelentésektől tartsa távol magát! 
 
Csernikné Nagy Krisztina: 
 Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Testület! Az alpolgármester személyére javaslatot a 

Polgármester Úr tehet. Én úgy gondolom, hogy Polgármester Úr átgondoltan és 
megalapozottan hozott egy személyről szóló döntést. Az alpolgármesterrel egyfajta 
bizalmat kell ápolni a polgármesternek. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 
tartsuk tiszteletben ezt a döntést, még egyszer hangsúlyozom, amely egy bizalomról és 
egy személyről szól. Kérem Önöket, hogy a titkos szavazáson támogassuk Polgármester 
Úr döntését ebben.  

 
Bana Gábor: 
 Annyi kiegészítést szeretnék még, hogy mindenképpen mérlegelni kell a szakmai 

felkészültséget ebben az esetben. Szeretném még egyszer hangsúlyozni, hogy a szakmai 
munkát kellene elsősorban előtérbe hozni. Aki már betöltötte ezt a posztot, annak már 
nem kell még egyszer elkezdeni.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ezekre megpróbálnék reagálni. Többször elhangzott, hogy ez egy bizalmi beosztás. 

Többször elhangzott, hogy ezt a polgármester javasolja. Biztos azért javasolja, mert 
nagyon hatékonyan szeretnék dolgozni, ahhoz, hogy én kit választok, azt én javaslom. 
Kardos Úrral személy szerint semmi problémám nincs, mi napokkal ezelőtt is nagyon 
szépen elbeszélgettünk, én úgy gondolom, hogy megvitattuk a dolgokat. Álmatlan 
éjszakám volt ezzel. Végül úgy döntöttem, hogy Nagy Miklós. Azért, mert Nagy Miklós 
9 éve van Tiszacsegén, nagyon sok 140-180 embernek munkalehetőséget biztosít. Ezen 
kívül nagyon sok társadalmi munkával és nagyon sok adománnyal támogatta 
Tiszacsegét. Én is örülök az ilyennek és azt szeretném, ha minél több ilyen ember lenne 
és segítenénk a település előnyére lenni. A szakmai kérdésekben én bízom benne, hogy 
a testület minden tagja képzett ember, mindenkire számítani szeretnék. Ha úgy 
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gondolják, hogy ketten ezt a feladatot nem tudnánk kellőképpen, akkor kifogjuk kérni a 
Képviselő-testületnek a véleményét és a segítségét. Én eddig is Kardos Úrtól sok 
személyes kérdést kértem, kaptam. Én ezzel tökéletesen egyetértek. Én elismerem mind 
a két oldalt, amit a Bana Úr is mondott, de én Nagy Miklóst javaslom.  

 
Jónás Sándor polgármester: 

Megkérem a bizottságot, hogy a titkos szavazást szíveskedjenek lebonyolítani. 
 
Dr. Iványi Tibor ideiglenes szavazatszámláló bizottság elnöke: 

Mindenki kapni fog egy szavazólapot, melyen feltüntettük a jelölt nevét. A jelöltre 
szavazni a neve mellett szereplő „Igen”, „Nem”, Tartózkodás”, aláhúzásával lehet. 
Megkérem a képviselőket, hogy az erre szolgáló urnába dobják be a kitöltött 
szavazólapot. 

 
A titkos szavazás befejeződött. 

 
Dr. Iványi Tibor ideiglenes szavazatszámláló bizottság elnöke ismerteti a titkos szavazás 
eredményét, melyről külön jegyzőkönyv készült.  

 
 

Dr. Iványi Tibor ideiglenes szavazatszámláló bizottság elnöke: 
Tisztelt Képviselő-testület! Ezennel ismertetem az alpolgármester Úrra leadott 
szavazatok számát: igen szavazat 8, ezennel Nagy Miklós képviselő társunk 
alpolgármesterré történő megválasztása megtörtént. Nem szavazat 1, érvénytelen 
szavazat volt 4, mert van aki semmit nem jelölt meg, van aki más nevet jelölt meg, ez 
esetben érvénytelennek számít.  

 
Jónás Sándor polgármester:  

Megállapítom, hogy Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 34. § (1) bekezdése alapján Nagy 
Miklós-t társadalmi megbízatású alpolgármesterré megválasztotta.  
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete - az alpolgármester személyére 
tett javaslatot - 8 igen, 5 nem szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
 

138/2006.(X. 12.) KT. sz. HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. Törvény 34. § (1) bekezdése alapján NAGY MIKLÓS-t társadalmi 
megbízatású alpolgármesterré választja meg. 
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Jónás Sándor polgármester:  
Nagy Miklósnak alpolgármesteri minőségében is esküt kell tennie a képviselő-testület 
előtt.  Kérem, hogy az eskü szövegét ismételje utánam. 
 
Nagy Miklós megválasztott alpolgármester az alábbi esküt teszi le: 
Esküvevő: Jónás Sándor polgármester 
 
„Én ……………….. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az 
Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom; az állami és szolgálati titkot 
megőrzöm, megbízatásomhoz híven, pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb 
tudásom szerint minden igyekezetemmel Tiszacsege javát szolgálom.” 
 
(az eskütevő meggyőződése szerint) 
 
„Isten engem úgy segéljen.” 
 

 
 
5. Napirendi pont 
 

Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 
Jónás Sándor polgármester: 

Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására vonatkozó jogszabályi rendelkezések 
az alábbiak: 
Az alpolgármester tiszteletdíja 165.600 Ft-tól 239.200 Ft-ig terjedhet. 165.600 Ft-tól 
csak akkor állapíthat meg a képviselő-testület kisebb összeget, ha azt az alpolgármester 
írásban kéri. 
Kérem a képviselőket, hogy mondják el javaslataikat. 
 

Jónás Sándor polgármester: 
Nincs javaslat. Mielőtt szavazásra teszem fel a kérdést, megkérdezem Nagy Miklós 
alpolgármestert, mint személyesen érintett, hogy részt kíván-e venni a döntésben?  
 

Nagy Miklós alpolgármester: 
 Nem kívánok részt venni a döntésben. 
 
Jónás Sándor polgármester: 

Ismertetem a határozati javaslatot: 
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség 
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. 
évi LXV. törvény 4. §. 2. bekezdés alapján NAGY MIKLÓS  alpolgármester tiszteletdíját  
havi 165.600 Ft-ban állapítja meg.” 
Kérem, hogy aki egyetért a javaslattal az kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen. 
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete - az alpolgármester tiszteletdíját - 
11 fő igen szavazattal, 2 fő tartózkodása mellett elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta:  
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139/2006.(X. 12.) KT. sz. HATÁROZAT: 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség 
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 
1994. évi LXV. törvény 4. §. 2. bekezdés alapján  
 

NAGY MIKLÓS alpolgármester tiszteletdíját havi 165.600 Ft-ban, 
azaz egyszázhatvanötezer-hatszáz forintban állapítja meg. 

 
 
 
 
6. Napirendi pont 
 

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2003.(III. 06.) 
rendelet módosítása 

 
 

Jónás Sándor polgármester: 
Mielőtt rátérnénk a bizottságok megválasztására, arra kérném a képviselő-testületet, 
hogy hallgassa meg az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatára vonatkozó 
módosító javaslataimat. E javaslatok a bizottságok számának csökkentésére és az un. 
önkormányzati főtanácsadói státusz bevezetésére vonatkoznak. 
Elsőként az önkormányzati főtanácsadói munkakör mibenlétéről és bevezetésének 
szükségességéről szeretnék beszélni:  
Az önkormányzati főtanácsadó egy sajátos jogállású köztisztviselő. A sajátosságok a 
következők: 
- kizárólag a polgármester gyakorolja felette a munkáltatói jogokat,  
- a munkakörébe tartozhat a képviselő-testület és bizottságai döntésének előkészítése, 

illetve a polgármester tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátása, 
- kinevezése határozott időre szól, az ellátott feladatkörtől függően megszűnik a 

polgármester vagy a képviselő-testület megbízatásának megszűnésével. 
Kérésem az, hogy a polgármesteri feladatkörhöz közvetlenül kapcsolódó feladatok 
ellátására hozzon létre a képviselő-testület önkormányzati főtanácsadói munkakört. 
Ezt a munkakört egyenlőre nem kívánom betölteni, mert pillanatnyilag úgy látom, hogy 
a hivatal dolgozói igen jól képzettek nagy tudással bírnak,és óriási segítséget nyújtanak 
az én munkámhoz. Így egyenlőre ez a munkakör üresen maradna, ez csak abban az 
esetben venném igénybe, ha elképzeléseim szerint olyan nagy horderejű munkálatok 
kezdődnének el, amihez külső segítséget szeretnék majd igénybe venni.  
 A bizottságok számára és feladatkörére vonatkozó javaslatom és annak indokai: 
Javaslom, hogy a jelenlegi öt bizottság helyett a jövőben csak kettő működjön. Egy ún. 
pénzügyi és településgazdálkodási és egy ügyrendi és humánpolitikai bizottság.  
A pénzügyi és településfejlesztési bizottság látná el a korábbi pénzügyi bizottság és a 
településfejlesztési, környezetvédelmi és idegenforgalmi bizottság feladatait.  
Véleményem szerint a feladatkörök összevonása hatékonyabbá teszi azok ellátását. A 
településfejlesztéssel csak a költségvetési lehetőségek ismeretében lehet érdemben 
foglalkozni.  
Az ügyrendi és a humánpolitikai bizottság olvasztaná magába a korábbi másik három 
bizottságot:,  
- az Oktatási, Művelődési és Sport Bizottság, 
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- az Ügyrendi és Etikai Bizottság, valamint a  
- Szociális, Egészségügyi és Ifjúságvédelmi Bizottság. 
Nagyon sok kérdésben érintettek egyszerre ezek a bizottságok is. 
Anyagiakban is több, mint 1 millió Ft-ot spórolunk meg az önkormányzatnak, emellett a 
Polgármesteri Hivatal tájékoztatása szerint a bizottságok összevonása csökkentené az 
adminisztratív terheket is. 
Amennyiben időközben úgy ítéljük meg, hogy kevésnek bizonyul a két bizottság, 
bármikor létrehozható újabb.  
Mindkét javaslatom a rendelettel elfogadott SZMSZ módosítását igényli. A rendelet-
tervezet a Képviselők részére kiosztásra került.  
Kérem a képviselőket, hogy mondják el a javaslatommal kapcsolatos véleményüket 

 
Kardos József: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Kedves jelenlévők! Többször elbeszélgettünk a 

Polgármester Úrral a fenti kérdésekről, nem mindenről, például a tanácsadói munkakör 
vonatkozásában nem tárgyaltunk. A tanácsadói kérdés nem így lett előadva, de bíztam 
hozzá, hogy ez nem kerül napirendre olyan formában még egyszer. Én nem tudom 
támogatni a főtanácsadói munkakör bevezetését az SZMSZ-be, ha ennek szükségességét 
látjuk, ezt a testületet bármikor össze lehet hívni és döntünk benne. Nagyon féltem, meg 
óva intem a Polgármester Urat, hogy itt a lakosság az elmúlt időszakban a választásokon 
a változás mellett döntött és a visszarendeződésnek a gondolata senkiben ne merüljön 
fel. Ezt én ilyen formában nem támogatnám. Ha ennek aktualitása lesz, ha ebben nem 
tud a Polgármesternek a segítségére lenni a képviselő-testület és az apparátus, akkor 
erről lehet tárgyalni.  

 A bizottságok vonatkozásában annyit szeretnék elmondani, hogy keveslem a két 
bizottságot. Azért keveslem, mert az elmúlt ciklusokban, a rendszerváltás után egy 
teljesen jól működő testület alakult ki, de ez a négy év alatt szétforgácsolódott. Itt a 
polgármester úr a korábbi ciklusokban ezért megtett mindent, hogy személyes ellentétek 
alakuljanak ki a testületben. Most úgy gondolom, hogy itt az ideje, hogy mindenki egy 
célért, egymást tiszteletben tartva, polgármesterrel együtt egy célért Tiszacsegéért 
dolgozzunk a képviselői munkánkban. A két bizottságot kevésnek tartom, azért is, mert 
ezt a 13 képviselőt én mind ott szeretném látni a bizottságokban, főleg az új képviselők 
szokják meg a bizottsági munkát, vegyenek aktívan részt a munkában. Ez plusz kiadást 
nem jelent, mert a tiszteletdíját mindenki megkapja úgy is és nagyobb felelősséget 
érezne a képviselői munka iránt minden képviselő. Én úgy gondolom, hogy a Pénzügyi 
és Településfejlesztési Bizottságnak az összevonhatósága az járható út. De az Etikai 
bizottságnak külön kellene lenni. Minimum a három bizottságot javaslom, a 13 
képviselő bevonásával. Én konkrét javaslattal is elő tudok majd állni. A javaslatom azt 
fogja tartalmazni, hogy az itt ülő 13 képviselő a régi időknek megfelelően egymást 
segítve, egymást tiszteletben tartva, egy érdekért dolgozzunk. Gondolom a jelenlegi 
összetételt figyelembe véve fogunk tudni együtt dolgozni és személyes ellentétek nélkül 
a köz érdekében fogunk tevékenykedni. A konkrét javaslatommal majd csak akkor állok 
elő, ha megadja a szót a polgármester úr, mikor erről döntöttünk. Tehát én minimum a 
három bizottságot és valamennyi képviselőnek a bizottságokban való részvételét 
javaslom.  
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Jónás Sándor polgármester: 
 Tökéletesen egyetértek nagyon sok mindenben Kardos Úrral. Senki nem mondta, hogy 

nem vehet részt a 13 képviselő a bizottságokban. Azt mondtam, hogy két bizottságot 
szeretnék felállítani, összevontan. Ezekhez szükséges egy elnök és két tag, de senki nem 
tiltotta meg, hogy a képviselő ezeken a bizottsági üléseken részt vegyen, ezt társadalmi 
munkában kell megcsinálni. Miért kell ezért még egy bizottság? Ha arról van szó és azt 
mondjuk, hogy egymás munkáját fogjuk hatékonyan segíteni és támogatni, ha ott van és 
elmegy a bizottsági ülésre minden képviselő, vagy a képviselők nagy része, ők ugyan 
úgy ebben részt vehetnek, csak nem bejegyzett képviselőként, hanem mint jelenlévők és 
ezzel ők segítik a tanácsadást is, a hozzászólást is, csak természetesen ez díjfizetés 
nélkül történne.  

 
Szilágyi Sándor: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt megjelentek! Van ebben 

egy pici szépséghiba, ebbe a logikában Sándor, amit Te mondol. Nézzük meg igazából 
hogy működtek a bizottságok. Én is úgy érzem, hogy idáig az elmúlt bizottságok is 
nagyon jól működtek. Voltam én is a szociális bizottság vezetője, voltam a 
területfejlesztési bizottságban is és te is mint kültag részt vettél a településfejlesztési 
bizottságban. Nagyon jól tudtad, hogy amikor konkrét feladatokat tárgyaltunk meg, 
ahhoz, hogy nívósan és minőségileg jó döntéseket tudjunk meghozni, ahhoz fel kellett 
készülni, és ezeket a feladatokat, ha a bizottság előkészíti a testületnek, de ugyanez volt 
a szociális bizottságra is. Tudjuk, hogy most majd a szociális bizottságnak csökkentek a 
feladatai, de még jelen pillanatban is nagyon sok dolog van. Nagyon sok olyan dologgal 
nem foglalkoztunk, mert Tiszacsege településen szociálisan nagyon sok problémával 
bizony nekünk meg kellene, hogy keressük, mert ezek a lakosok Tiszacsegén 
megérdemelnék és kellene vele foglalkozni, nem, hogy még lecsökkentsük a bizottságot. 
Mondod, hogy három fő lesz ebben a bizottságba, behozunk még két főt a bizottságba, 
én hiába megyek oda, csak részvételi jogom van, szavazati jogom nincs a bizottságba. A 
bizottságnak ajánlasz három embert és két kültagot, abban a pillanatban 5-en vannak. 
Mi már a lakosok érdekeit ilyen téren nem tudjuk az előkészítő bizottságban képviselni. 
Ügyes ez részedről. Valahol azt mondom, hogy azoknak a most bekerült új 
képviselőknek is, ahogy Kardos Úr mondta, nagyon igaza van. Segíteni akarunk mi 
mindannyian, hogy a város jó utakon járjon, induljunk el a fejlődés útján, mindenben 
segítünk neked,. A városlakók alapvetően eldöntötték, 13 képviselőt juttattak be. Addig 
míg ezekkel a lehetőségekkel lehet élni, én is azt mondom, hogy a képviselőkkel kell 
élni és a szavazati jogokat neki már a bizottságba is eleve nekünk kell megadni. Tehát 
egy előkészített feladatot, amikor már a testület elé hoztuk, szinte 95%-ban a felkészült 
szakbizottságok szakvéleményét helyben hagyta a testület. Ezen túl, ha csak ez a két 
szakbizottság lesz én úgy érzem, hogy 1 millió Ft-ot megtakarítottunk, de a kültagnak is 
kell valamilyen bérezést adni, de ne is anyagilag forintra bontsuk le ezeket a dolgokat, 
hanem tényleg azt nézzük meg, hogy valahol a lakosoknak is az érdekeit képviselni 
tudjuk. Arra kérlek, hogy ezt vedd figyelembe, én ragaszkodnék, még jobbnak látom a 
négy bizottságot. De ahogy Kardos Úr is mondta, mert a három bizottságba 3x4 
képviselő belefér, egy-egy kültaggal páratlan lesz, ezt a két variációt kellene megvitatni. 
Ezt teljesen építő jelleggel kérem.  
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Jónás Sándor polgármester: 
 Itt tulajdonképpen megint egyről beszélünk csak egy kis csúsztatás van benne. 

Tudniillik, három bizottság szűnik meg, három képviselőnek a bére nem lesz és 
ugyanúgy hat, 3x3 képviselő bére, és 6 külsős bére szűnik meg, tehát így pontos.  

 
Szilágyi Sándor: 
 A képviselői díj marad továbbra is. 
 
Dr. Iványi Tibor: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Áttanulmányozva ezt a javaslatot, ami a bizottságok számára 

vonatkozik, egyetértek azzal, hogy a városfejlesztés és a pénzügyi dolgok egy kézbe, 
egy bizottság hatáskörébe csoportosuljanak. Valóban lehet itt összevonni, ezek az 
összevonások országosan pillanatnyilag tendenciát képeznek. De ha megnézem a másik 
bizottságot, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság, akkor ide tartozna az iskola, óvoda, 
bölcsőde, könyvtár, sportügyek, házi szociális gondozási ügyek, szociális téma, 
segélyek, lakáskiutalási rendszer, egészségügyi, marad még az ügyrend és etika. Ez a 
bizottság bele fog fulladni a munkába. Arra tennék javaslatot, hogy ezt a bizottságot 
ketté kellene majd választani. A takarékossággal kapcsolatban a javaslatom, én nem 
tartok igényt a bizottsági munkáért semmiféle díjra, társadalmi munkában, azért 
vagyunk képviselők, hogy a bizottság munkájában vegyünk részt, kötelességünk.  

 
Bana Gábor: 
 Csatlakoznék Doktor Úr felvetéséhez. Ezt szerettem volna én is elmondani, hogy akik 

benne vannak a bizottságba, azok a javadalmazásukat ne kapják meg, de legyen meg a 
képviselői alapellátmány és a bizottságban nyugodtan tevékenykedhetnek szavazati 
joggal természetesen.  

 
Répási Lajos: 
 Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A főtanácsosi státuszhoz szerettem 

volna egy pár gondolatot. Elhiszem, hogy Polgármester Úrnak nyílván nincs akkora 
gyakorlata a közigazgatásban, mint ami az elvárható. Véleményem szerint ezért 
mindenképp tanácsos volna ezt elfogadni a Tisztelt Testületnek, legalábbis támogatni, 
hogyha szükségét látja Polgármester Úr, akkor mindenképp kérje ki valakinek a 
tanácsát. Nyílván ne olyan legyen ez, hogy nyúljunk vissza a múltba. Nem fontos, 
inkább itt, ha a személy határozza meg, akkor mást kell választani. Erre kérem 
Polgármester Úr véleményét, hogy ez letisztázott, hogy ez mégis merre orientálódott. 
A bizottságok kapcsán szintén támogatható az a gondolat, hogy csökkentsük a 
létszámukat takarékossági megfontolásból, bár így már rövidre tudjuk ezt zárni. Én is 
azt támogatom, hogy nem fontos ezt díjazás fejében és akkor be van vonva az egész 
testület.   

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Úgy gondolom, hogy felvetődött pro-kontra, halasszuk ezt el a legközelebbi testületi 

ülésre, ahol szakmailag ezt átvitatjuk. Változatlanul azt tudom mondani, hogy a 
lehetőség benne volt ebben, aki figyelt, én azt mondtam, hogyha szükséges, akkor 
hozhatunk létre plusz bizottságot, én azt szerettem volna kérni, hogy így induljunk el. 
Én azt hiszem, hogy ezt szakmailag még egyszer beszéljük át, lesz rá lehetőségünk, 
vitassuk meg. Annál is inkább, mert olyan új gondok is felmerültek, hogy van, aki azt 
mondja, hogy a bizottságba részt vehet a képviselő, de akkor a béréről lemond, így 
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teljesen más színezetben zajlik az egész. Ha úgy gondolja a testület, akkor ezt a részét 
megtárgyalhatjuk a későbbiekben.  
Viszont az első kérdés a főtanácsosi állás. Ez szintén olyan dolog, hogy most 
megszavazzuk, de ugyanakkor, ha ezt én felvetem és úgy látom, hogy ennek 
szükségszerűségét érzem, akkor a tagok ugyan úgy mondhatják, hogy nem. Tehát itt a 
lehetőséget kell csak, hogy most én kérem, hogy maradjon egy ilyen üres állás, nem 
töltjük be, én elmondtam az érveimet. Amikor úgy látjuk, akkor ne kelljen összehívni 
egy újabb szabályzatmódosító rendkívüli ülést, akkor ez megvan és dönthetünk. Ha 
pedig ez elérkezett és eljutunk oda, hogy döntést kell hozni és a képviselő társaim ezt 
leszavazzák tudomásul fogom venni. De most kérném, hogy ezt szavazzuk meg, ezzel 
tulajdonképpen semmi nincs.   
 

Kardos József: 
 De nem is létfeltétel, nem működési feltétel.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Kevés olyan polgármesteri hivatal van, különös képpen, amit városnak hívnak. Ha 

képviselő társam nem tudná - ezt nagyon furcsállom -, a legkisebb helyen is tanácsadók 
működnek a polgármester mellett, nagyobb városoknál kettő-három.  A semmiről ne 
vitatkozzunk, szerintem hozzunk egy döntést erre.   

 
Tóth Imre: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat működéséhez minél hamarabb létre kell 

hozni a bizottságokat. Visszatérve a szociális ellátásokra, nem tudom, hogy miért fog 
jegyző asszony hatáskörébe kerülni, mivel a szociális ellátások jó részét az 
önkormányzat finanszírozza. Itt a testületen múlik, hogy megszünteti, vagy fenntartja 
továbbra is, ad munkát a szociális bizottságnak vagy nem ad munkát. A 
szaktanácsadóról én sem tudok vitát kezdeményezni, de én úgy érzem, hogy 
Polgármester Úrnak két segítsége van, két jegyző, a törvényességre ők figyelnek. Ha 
szüksége van Polgármester Úrnak szaktanácsadóra, akkor eseti megbízásképp 
megbízzuk valamelyik céget, vagy valamilyen jogi személyt, aki el fog járni és 
szakvéleményt fog adni azokról a dolgokról.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Én azt hiszem, hogy egyértelműen fogalmaztam. Én mindenféleképpen Tiszacsege javát 

szeretném szolgálni, tehát fölöslegesen én nem fogom ezt az állást betölteni. 
Hangsúlyozom, amikor oda kerül, azt mondhatja a képviselő-testület, hogy nem 
szavazza meg. Várjuk meg, hogy milyen indokok lépnek be. Előre nem tudunk ebben 
dönteni és nem látjuk előre ezt a helyzetet. Ebben semmi olyan dolog nem történik.  

 
Szilágyi Sándor: 
 Polgármester Úr, úgy érzem, hogy elég lelkes ez a testület és tényleg bármikor 

összehívhatod egy szóra és akkor fogjuk ezt támogatni. Ezt a kiszivárogtatott hírt, hogy 
erre a pozícióra kit szántál volna, azért ilyen nehéz ez és a lakosok körébe is kiment ez a 
hír, mert elég sokan kérdezgették, hogy kit szánsz rá. Azért mondom, hogy bármikor 
összehívhatod ezt a testületet és érdemben fog dönteni, amikor már tudjuk, hogy ki lesz 
a jelölted, kit kérsz fel szakmailag, akkor hidd el, hogy öt perc és már jövünk. Idáig is 
volt olyan, kevés esetben hívták össze a testületet rendkívüli ülésre, de bármikor 
szavazóképes volt a testület, tehát él ez a gyakorlat. Én azt mondom, hogyha ez nem 
bánt téged, akkor tekintsünk már el a létrehozásától és bármikor létrehozzuk. De ha már 
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megindokolod, hogy milyen irányba és kit kérsz, akkor döntsünk, de ha nincs még meg, 
akkor arra kérlek, hogy ne szavazzuk meg.  

 
Bana Gábor: 
 A Tóth Képviselő társamhoz szeretnék csatlakozni szintén, ha külső szakértő 

bevonására van szükség a költségtakarékosság szempontjából ez nagyon fontos 
szempont, akkor eseti megbízás alapján én is úgy gondolom, hogy mindenképpen 
eredményesebb a munkában egy külső szakértő, aki szakmailag is alátudja támasztani 
azokat a döntéseket, amire szükségünk van. Én mindenképpen ezt támogatom.  

 
Szeli Zoltán: 
 Azt szeretném megkérdezni Polgármester Úrtól, hogy tájékoztassa már a testületet, hogy 

tisztábban lásson. Milyen anyagi vonzata van egy főtanácsadói állásnak, mikor és 
milyen ügyekben szeretné ezt létrehozni és megszüntetheti-e vagy állandóra szeretné?  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 A főtanácsadói munkakörnél arra gondoltam, hogy szeretném Tiszacsegét fejleszteni. 

Vannak olyan dolgok a vállalkozásomban is, hogy külső szakembereket kell bevonnom. 
Hosszú ideig ezt csináltam és rájöttem, hogy ez óriási sok pénzbe került nekem. Jobban 
jöttem ki, hogyha egy olyan embert alkalmazok, akiben minden összeállt. Ezt csak 
javaslatként mondtam. Ha úgy gondolják a Képviselők én ezt szavazásra fogom 
bocsátani, eldöntjük és menjünk tovább, mert ezen kár meditálni. Én a hasznosságát 
látom, én a hasznosságát saját bőrömön tapasztaltam, azért is volt ez a gondolat 
számomra. Én azért tettem ezt a javaslatot, hogy minél jobban megtudjunk felelni az 
elvárásoknak és ne legyen probléma, ha nem tudjuk esetleg helyben megoldani ezeket a 
dolgokat.  

 
Szeli Zoltán: 
 Mikor lépne érvénybe és milyen díjazással? 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Köztisztviselői bérezés alapján 150 ezer Ft körül lenne. Ez csak akkor lépne érvénybe, 

ha ezt ténylegesen megbeszéljük, a képviselő-testület elé fogom bocsátani ezt újból és 
akkor a képviselőknek elmondom konkrétan, hogy mire lenne szükség, milyen 
feladathoz milyen embert kerestünk meg. Ha a képviselő társaim azt mondják, hogy erre 
nincs szükség, akkor nem lesz szükség. Azért mondtam, hogyha ezt most 
megszavazzuk, akkor ebből semmi különösebb dolog nem történik.  

 
Szeli Zoltán: 
 Milyen időszakra szólna? Négy évre vagy csak az aktualitásában? 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Aktualitásában, addig az időig, ameddig ez a munkafolyamat megkívánja. Ha nincs több 

kérdés, akkor szavazatra bocsátanám ezt a módosító indítványt. Először szavazzuk a 
főtanácsadói munkakört. Aki egyetért a főtanácsadói munkakör létrehozásával, kérem 
kézfelnyújtással jelezni szíveskedjék.   
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Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete - az Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 7/2003.(III. 06.) rendelet módosítására vonatkozó 
tervezetben szereplő főtanácsadói munkakört - 8 fő igen, 5 fő nem szavazattal, 1 fő 
tartózkodása mellett elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja: 

 
 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  

 
222111///222000000666...(((XXX...    111222...)))    RRREEENNNDDDEEELLLEEETTTEEE   

 
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló  

7/2003.(III.06.) KT.sz. rendelet módosítására 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi 
XXIII. Törvény 11/A. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 
1. §  Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2003.(III.06.) KT. 

számú rendelet ( a továbbiakban: Rendelet ) 57. §-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki: 
 
 „(9) Az önkormányzati főtanácsadói munkakört e rendelet 8. számú melléklete 

határozza meg.” 
 
2. §  A Rendelet  - az e rendelet mellékletének megfelelő – 8. számú melléklettel egészül ki. 
 
3. §   E rendelet 2006. október 12. napján lép hatályba. 
 
 
Tiszacsege, 2006. október 12. 
 
 
 
 

Füzesiné Nagy Zita 
jegyző 

Jónás Sándor 
polgármester 
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Melléklet a 21/2006.(X. 12.) rendelethez 
 
 
 

ÖÖÖNNNKKKOOORRRMMMÁÁÁNNNYYYZZZAAATTTIII   FFFŐŐŐTTTAAANNNÁÁÁCCCSSSAAADDDÓÓÓ   
 
 

A Képviselő-testület önkormányzati főtanácsadói munkakört hoz létre a 
polgármester tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó feladatok ellátására.   

A betölthető önkormányzati főtanácsadói munkakör száma: 1 fő. 
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Jónás Sándor polgármester: 
 Feltenném a kérdést, hogy az általam említett két bizottság elfogadásra kerül vagy sem.  
 
Szeli Zoltán: 
 Többféle javaslat elhangzott. Első, amit polgármester úr javasolt, hogy csökkentsük a 

bizottságok számát, mivel a kiadások ezzel csökkennek. Elhangzott olyan, hogy a 
bizottságokra szükség van, ez kétféleképpen hangzott el, egyik, hogy bérezés nélkül 
vállaljuk, a másik pedig, hogy bérezéssel, ez konkrétan nem hangzott el, de mivel 
mindenki nem szólalt meg, ezért a lehetőségben benne van.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Lenne egy kompromisszumos javaslatom, erre most ne hozzunk döntést, rövid időn 

belül egy rendkívüli testületi ülést összehívunk, hogy megvitassuk, addig személyesen is 
tudunk beszélgetni egymással és akkor hozzuk meg a döntésünket. 

 
Kardos József: 
 Záros határidőn belül. 
 
 Jónás Sándor polgármester: 
 Igen, jövő héten. Aki az elhangzott javaslattal egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezni 

szíveskedjék.  
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete - a bizottságok megválasztásának 
elnapolását - 14 fő igen szavazattal elfogadta.  

 
 
 
7.  Napirendi pont 
 

Különfélék 
 
 

Jónás Sándor polgármester: 
Mint korábban jeleztem nem lakossági fórum, de egy hónapon belül mindenféleképpen 
szeretnék Önöknek egy fórumot tartani, ezen természetesen a hozzám beérkező 
legfontosabb témákat szeretném Önökkel megvitatni. Többek között:  
Most egyik legfontosabb kérdés a szemétszállítási ügy. A fórumra szeretném meghívni a 
Remondis Kft. felelős személyét, ahol remélem az Önök által feltett kérdésekre választ 
kapunk.  
Szeretném megvalósítani, hogy tiszacsegei beruházások esetén a hivatalos műszaki 
szakértőn kívül a kivitelezési munkák volumenétől függően két-három képviselőből álló 
bizottságot szeretnék felállítani, akik kontrolálnák a műszaki szakértő és a kivitelezés 
munkáit.  
Városunkat városi formához hasonlóan szeretném 13 kerületre felosztani. Minden 
képviselő egy-egy kerület képviseletét látná el. Ezzel felgyorsítanánk az információ 
áramlatot, személyes kapcsolat alakulna ki a képviselő és a lakosok között. A lakosok 
ügyes bajos dolgait a képviselő az ügy függvényében, akár önállóan is, de szükség 
esetén mások, akár a képviselő-testület segítségével megoldhatóvá tudnánk tenni. Így a 
lakosok is sokkal jobban rálátnak a képviselők igen fontos munkájára, megítélhetik a 
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képviselő hatékonyságát. Javaslom, hogy a kerületi képviselők rendszeresen tartsanak 
fogadóórát.  
Szilágyi Sándor képviselő társam kampánya során nagyon szép lehetőséget ajánlott a 
település javára, két munkahelyet jelölt meg a lakosság minél nagyobb foglalkoztatását 
igénybe véve, én ezt a rokonszenves megnyilvánulást a legmesszebbmenőkig, akár mint 
privát ember, akár mint polgármester a legmesszebbmenőkig csak támogatni tudom. 
Ebbe részére minden törvényes segítséget biztosítani akarok és felkérem mindazokat, 
akik ez ügyben tudnak segíteni, tegyék ezt ugyan így. 

 
Szeli Zoltán: 

Én is támogatom Polgármester Úrnak a javaslatát a körzetek létrehozásában. Én a 
szervezeti és működési szabályzatot szeretném, hogyha módosítanánk, mert azt hiszem, 
hogy a hirdetésnek a száma és lehetősége három-négy helyre korlátozódik, egy a Kábel 
Tv, a másik pedig két-három hirdetőtábla. Tehát sokkal több helyen jó volna, hogyha 
megjelennének a közérdekű információk. A Kismajorban, a Zátonyban is létre kellene 
hozni ilyen helyeket. A Kábel Tv-t ne tekintsük már teljesen hivatalos tájékoztató 
rendszernek, mert sok olyan közérdekű információ jelent meg az előző években, ami 
csak a Kábel Tv-nél volt vagy esetleg az Önkormányzatnál kitéve, de nagyobb 
fórumokon, illetve hirdetőtáblákon, intézményekben nem jelentek meg.  
 

Jónás Sándor polgármester: 
 Szeli Zoltán által felvetett kérdésre csak azt tudom válaszolni, hogy ezt én is 

támogatom. Ezt rövid időn belül, amennyiben a Képviselő-testület tagjai is úgy 
gondolják, természetesen szabályokba öntve szeretném, hogyha az önkormányzat ezt 
alkalmazná.  

 
Répási Lajos: 
 Tisztelt Polgármester Úr! Ha a Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról 

beszélünk, akkor van benne részemről egy hiba, ami konkrétan úgy szól, hogy a nem 
bizottsági képviselő a hozzászólások idejében maximum 10 percet beszélhet. 
Javasolnám visszaállítani a négy évvel azelőtti, ahol le van szabályozva az 5, illetve 3 
perc. Furcsa helyzet áll elő, hogy a bizottság 10 napirendi pontból tárgyal egyet és a 
bizottság tagja 5 percben szólhat hozzá bármihez, míg egy képviselő, aki nem bizottsági 
tag, az beszélhet 10 percben minden napirendi pontról. Ez így diszkriminatív ez a 10 
perces meghatározás. Javaslom visszaállítani az 5, illetve a 3 perces hozzászólásokat.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Erre azt tudom válaszolni, hogy egy héten belül rendkívüli testületi ülést hozunk, 

kérném, hogy akkora tegyük át, amennyiben a képviselő társaim is úgy gondolják. 
Támogatom én is ezt az indítványt, mert ne húzzuk el a testületi üléseket, röviden, 
flottul működjön, ebben tökéletesen igaza van, hiszen mindenki korábban megkapja az 
anyagot, fel lehet belőle készülni, mindenkinek hivatalosan meg van a lehetősége és ne 
legyen ebből 10 perc.  

 
Szilágyi Sándor: 
 Amit említettél a munkahellyel kapcsolatban annyit tudok elmondani, hogy energia 

centrum építését szeretnénk, a halastó végén egy 2 milliárdos beruházás indulna. Tegnap 
kerestek és erősítettek meg ebben, hogy még ebben a hónapban úgy néz ki, hogy ott egy 
speciális centrumot szeretnének létrehozni. Az oroszokkal megkötötte Magyarország a 
gazdasági szerződést, tehát úgy néz ki, hogy ez egyre biztosabb lesz.  
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 A munkahellyel kapcsolatban felhívott egy illető, aki nagyon jó ismerősöm, azt mondta, 
hogy azzal kapcsolatban, mivel változás állt be az elképzelésekben hajlandó beszélgetni, 
de több település is leadta neki az igényt. Roppant komoly anyagi vonzata is van, az 500 
fővel kapcsolatban én úgy érzem, hogy nem biztos, hogy megtudnánk mi közvetlen 
tölteni ezt a munkahelyet, 250 nő, 250 férfi lenne. Ezzel kapcsolatban természetesen én 
is felajánlom a segítséget. Az energia centrummal kapcsolatban hamarosan foglak 
keresni, mert ott már változtatni kell meglévő jogszabályon is, az építkezéssel 
kapcsolatban méter magassági problémák vannak, ezt már jeleztem a régi testületnek is, 
én ebben kérem a segítségedet, ebben hamarosan lépni kell.  Azon a területen, mivel a 
melegvizet is ott szeretnék felhasználni ezért tényleg éljünk a lehetőséggel. Nagyon 
köszönöm, hogy a segítségedet felajánlottad.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Azt hiszem, hogy ennek mindannyian örülni fogunk és remélem, hogy Tiszacsege 

lakosa ebből kamatozni is fog.  
 

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

 
K. m. f. 

 
 
 

   Jónás Sándor      Füzesiné Nagy Zita 
      polgármester                 jegyző 

 
 
 
 
            Bana Gábor           Csernikné Nagy Krisztina 
           jkv. hitelesítő                       jkv. hitelesítő 
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