TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2006. OKTÓBER 20.

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. október 20.-án
de. 0900 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 13
fő képviselő jelen van. Szilágyi Sándor valószínűleg később érkezik.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére Zsólyominé Gyenes Anikóra,
valamint a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére Dr. Iványi Tibor, valamint Jászai
László képviselőkre és a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok
tárgyalására.
Képviselő-testület – a jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv-hitelesítők személyét,
valamint a napirendi pontok tárgyalását – 13 fő igen szavazattal (Szilágyi Sándor
nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta.
NAPIRENDI PONTOK:
1./

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

2./

Az Önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló
2/1999.(I. 28.) rendelet módosítása

3./

A Képviselő-testület bizottságainak megválasztása

4./

Különfélék.
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1.

Napirendi pont
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2003.(III. 06.)
rendelet módosítása
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Jónás Sándor polgármester:
Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet módosítására
vonatkozó javaslatomat szeretném ismertetni a Képviselő-testülettel. Mint ahogy
korábban is mondtam, úgy ítéltem meg, hogy az öt bizottságot kicsit soknak találtam.
Tegnap részt vettem az egyeki képviselő-testületi alakuló ülésen, ahová Polgármester Úr
meghívott, ott is szintén napirendi pont volt, ott is ezt látták, hogy a korábbi
bizottságokat soknak ítélték meg és meg is szavazták egyöntetűen, hatról négy bizottság
lett. Én úgy gondolom, hogy valószínű nem álltam messze az igazságtól amikor az első
alkalommal az alakuló ülésen is azt mondtam, hogy próbáljuk ezt szűkíteni. Figyelembe
vettem az alakuló ülésen elhangzott képviselő testületi tagoknak a véleményét és úgy
gondoltam, hogy én is próbálok ehhez idomulni és végső soron a kettő helyett hármat
javasolnék. Kérem, hogy a Képviselő-testületi tagok ezt gondolják át, mindenki részt
tud benne venni. Az elnökökön kívül három tag lenne a bizottságokban, végső soron
mindenkinek feladata lenne az alpolgármester úr esetleg kivétel, mert ő más feladatokat
fog ellátni.
A három bizottságot úgy gondoltam, hogy lenne a Pénzügyi és Területfejlesztési
Bizottság, lenne egy ügyrendi bizottság és lenne Humán bizottság. Kérem a
képviselőket, hogy véleményüket, javaslataikat megtenni szíveskedjenek.
Természetesen az SZMSZ-nek megfelelően 5 perc áll rendelkezésre mindenkinek, hogy
elmondja, szeretném, ha ezt betartanánk, hogy ne húzzuk el a testületi ülést.
Jászai László:
Szeretném, hogyha kifejtenéd, hogy a humán és az etikai bizottsághoz mi tartozna?
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Javaslatom szerint három bizottság működne a jövőben, megmaradna a Szociális-,
Egészségügyi Ifjúságvédelmi Bizottság, ilyen névvel korábbi feladatkörrel. Következő
bizottság lenne a Pénzügyi-, Településfejlesztési-, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi
Bizottság, ez a bizottság látná el a korábbi Pénzügyi, valamint a Településfejlesztési-,
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság feladatkörét. A harmadik bizottság lenne
az Ügyrendi és Oktatási-, Művelődési és Sport Bizottság, ez a korábbi OMSB, valamint
az Ügyrendi Bizottság feladatkörét látná el.
Dr. Iványi Tibor:
Tisztelt Testület! Az elhangzott javaslattal én egyetértek, nagyvonalakban ugyanezt
javasoltam az alakuló ülésen is, hogy legyen három bizottság és valamennyi képviselő,
valamint a külsősök is el lesznek osztva, ha négy képviselőn kívül külsős is benne van,
akkor szavazati egyenlőség sem jöhet létre és a szavazások kérdése is meg van oldva.
Ami fel van vázolva elfogadhatónak és jónak látom. Hogy egy kicsit kitekintsünk: más
községekben, városokban, ahol megalakultak ezek, pl. Ebesen négy bizottság alakult,
Hajdúhadházon két bizottságot alakítottak Ügyrendi, valamint Pénzügyi Bizottságot, a
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két kötelezőt, viszont három alpolgármestert választottak. Tény az, hogy 2-4 számú
bizottságok vannak a megyékben, és az adott település feladatait megtárgyalva el lehet
látni így is, úgy is. Szerintem ez a jelenlegi három bizottsági felállás optimálisnak
mondható és a külsősökkel együtt még szavazategyenlőség sem lehet és döntésképes
lesz mindig a bizottság.
Szeli Zoltán:
Én azt szeretném megkérdezni főleg a hivatal dolgozóitól, hogy az ő részükről miben
segíti vagy esetleg miben gátolja egy-egy bizottság megléte vagy létrejötte?
Amennyiben valamelyik bizottság nem fog megalakulni az gátolja-e az ő munkájukat?
Vagy ha ilyen sok bizottság van, akkor mennyire segíti?
Jónás Sándor polgármester:
Mindenféleképpen a hivatal dolgozói segítik a bizottság munkáját, eddig is segítették.
Átgondolva, amit a Képviselő társaim javasoltak, azt mondtam akkor is és most is
fenntartom, hogy úgy kérném megszavazni, hogy menetközben, ha úgy érezzük, hogy
ez is most még sok, letudjuk még mindig szűkíteni kettőre, ha kevés lenne, akkor tudjuk
bővíteni. Azért mondtam ezt a rugalmasságot és azért próbáltam én magam is az előző
alakuló üléshez változtatni a korábbi véleményemen.
Hajduné dr. Vámosi Margit aljegyző:
Azzal kibővíteném még, hogyha áttekintjük a három bizottság feladatköreit, azok a
feladatok, amelyek korábban az ötnél megvoltak, ugyanúgy megvannak ezekben is,
úgyhogy annyiban változást nem jelent részünkről.
Kardos József:
Tisztelt Képviselő-testület! Én javasoltam, hogy legyen több bizottság, ismerve a
feladatokat hosszú évek tapasztalatát figyelembe véve. Ez az összevonás úgy látom a
három bizottságba tényleg következetesen történt, gondolom az apparátus
véleményének a kikérésével, hogy a bizottságok mennyiben segítik az ő munkájukat.
Azt is javasoltam, hogy legyen minden képviselő feladattal ellátva. Ez a jelenlegi
felállás azt motiválja, én úgy gondolom, hogy ebben elindulhatunk, de kevesebb
bizottságot felállítani nincs értelme, mert akkor már főleg bizottsági elnökökre vetítve
olyan sokrétű lenne a feladat és olyan lekötöttséget jelentene a bizottsági elnökökre,
hogy az már nem volna egészséges. Én úgy gondolom, hogy legyen benne minden
képviselő egy bizottságba és egy célért végezzük a munkánkat.
Vincze László:
Tisztelt Képviselő-testület! Lenne még egy javaslatom, szakítva a korábbi gyakorlattal.
Úgy történtek a bizottsági ülések, hogy a megkapott anyagot tárgyalták a bizottságok.
Arra kérném, hogy az anyag elkészítésénél legyenek bizottsági ülések, hogy tudja
segíteni a munkát, főleg a Településfejlesztési Bizottságra gondolok a legjobban. Ha
megkapunk egy anyagot, egy beruházásunk van, már a tervezésnél igénybe kell venni a
bizottságot, hogy mit akarunk csinálni és minden egyes részletébe a bizottságot bele kell
vonni az előkészítésbe, az akkor lesz hatékony, ha ezt így tudjuk csinálni. Mindenki
most úgy vállalja el, hogy ezzel számolni kell. Ez volna a javaslatom, mielőtt a
bizottságok létrejönnének.
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Jónás Sándor polgármester:
Ezt mindenféleképpen köszönettel veszem, ez segítség a hivatal részére is, ez
mindenféleképpen előrelépés, biztos, hogy így akkor még hatékonyabban tudnak
dolgozni a hivatal dolgozói is és a képviselők is, jó javaslatnak tartom. Amennyiben
nincs több hozzászólás összefoglalnám.
Három bizottságra módosító indítványt terjesztenék be. Az egyik a Pénzügyi-,
Településfejlesztési-, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság, a második az
Ügyrendi-, Oktatási-, Művelődési és Sport Bizottság, a harmadik lenne a Szociális-,
Egészségügyi és Ifjúságvédelmi Bizottság. Én erre tennék javaslatot, amennyiben a
képviselő társaim ezzel egyetértenek, kérem kézfelnyújtással jelezni szíveskedjenek.
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete – az önkormányzat szervezeti és
működési szabályzatáról szóló 7/2003.(III. 06.) rendelet módosítását - 13 fő igen
szavazattal (Szilágyi Sándor nem volt jelen a napirendi pont tárgyalásán) elfogadta és az
alábbi rendeletet alkotja:
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
22/2006.(X. 20.) RENDELETE
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) 43. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„43. § (1) A Képviselő-testület az alábbi állandó bizottságokat hozza létre:
a.) Pénzügyi-, Településfejlesztési-, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi
Bizottság,
b.) Ügyrendi-, Oktatási-, Művelődési és Sport Bizottság,
c.) Szociális-, Egészségügyi és Ifjúságvédelmi Bizottság.
(2) A bizottságok létszáma. 5 fő.
(3) A bizottságok tagjainak névsorát e rendelet 2.számú függeléke tartalmazza.
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2. § A Rendelet 43. § (6) bekezdése hatályát veszti.
3. §.

(1) E rendelet 2006. október 20. napján lép hatályba.
(2) Ahol a rendelet Pénzügyi Bizottságot vagy Településfejlesztési-,
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságot említ, ott Pénzügy-,
Településfejlesztési-, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságot kell érteni.
(3) Ahol a rendelet Ügyrendi és Etikai Bizottságot vagy Oktatási-, Művelődési és
Sport Bizottságot említ, ott Ügyrendi-, Oktatási-, Művelődési és Sport Bizottságot
kell érteni.

Tiszacsege, 2006. október 20.

Füzesiné Nagy Zita
jegyző

Jónás Sándor
polgármester
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2.sz függelék a 22/2006.(X. 20.) KT. sz. rendelethez
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGAI,
A BIZOTTSÁGI TAGOK NÉVSORA ÉS LAKCÍME

ÜGYRENDI-, OKTATÁSI-, MŰVELŐDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁG:
Szeli Zoltán

Biz. Elnök

Tavasz u. 7.

Illés János

Biz. Tag

Arany J. u. 9/a.

Dr. Iványi Tibor

Biz. Tag

Fő u. 31.

Kobza Miklósné

Biz. Tag

Tisza u. 29.

Biz. Tag
PÉNZÜGYI- TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI-, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁG:
Répási Lajos

Biz. Elnök

Bocskai u. 5.

Bana Gábor

Biz. Tag

Dobó u. 1.

Jászai László

Biz. Tag

Zátony IV. u. 21.

Vincze László

Biz. Tag

Víztorony u. 3.

Biz. Tag
SZOCIÁLIS-, EGÉSZSÉGÜGYI ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI BIZOTTSÁG:
Tóth Imre

Biz. Elnök

Fő u. 73/a.

Csernikné Nagy Krisztina

Biz. Tag

Játszótér u. 5.

Kapus Lajos

Biz. Tag

Hataj u. 27.

Szilágyi Sándor

Biz. Tag

Batthyány u. 2/a.

Biz. Tag
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2.

Napirendi pont
Az Önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 2/1999.(I.
28.) rendelet módosítása
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Jónás Sándor polgármester:
A következő napirend az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól
szóló rendelet módosítása. Kérem a képviselőket, akinek észrevétele, javaslata van
megtenni szíveskedjenek.
Répási Lajos:
Tisztelt Képviselő-testület! Az alakuló ülésen szó volt a díjazásról, hogy értékeljük át.
Azt szeretném Polgármester Úrtól vagy Jegyző Asszonytól kérdezni, hogy esetleg van-e
információjuk arról, hogy hasonló nagyságrendű településeken milyen díjazásban
részesülnek a képviselők, illetve a bizottságok? Elhangzott, hogy csökkentsük vagy
esetleg tiszteletdíj nélkül lássuk el ezt a tisztséget. Javaslatot kérnék erre, hogy másfelé
hogy működik.
Jónás Sándor polgármester:
Mint említettem tegnap Egyeken voltam, ott 58 ezer Ft volt az illetményük a
képviselőknek, ezt felére vették, 16 ezer Ft nettó összeg amit kézhez kapnak. Volt olyan
természetesen, aki kérte, hogy erről is lemond. Itt a képviselők döntsenek, vagy egy
ajánlattétel, gondolják át, tegyék meg javaslataikat.
Répási Lajos:
Bizottsági tagok, elnökök?
Jónás Sándor polgármester:
Az alakuló ülésen több megjegyzés is elhangzott, volt aki azt is felvetette, hogy még
ingyen, társadalmi munkában is. Ennek ellenére én azt mondom, hogy a bizottsági
tagnak is fontos szerepe van, ha jelképes összeget is, de valamilyen formában állapítsuk
meg. Az ne legyen, hogy teljesen ingyen, úgy munkát sem várhatunk el jobbat,
függetlenül attól, hogy a képviselő társaimat is az itt élő lakosok választották meg, azért
hogy képviselje őket és az ő érdekükben járjunk el és dolgozzunk. Azzal is
költségkímélést tudunk elérni, ha egy alacsonyabb összeget, jelképes összeget állapítunk
meg.
Kardos József:
Annyit szeretnék hozzászólni, hogy elég képlékeny, változó összetételű a Képviselőtestület. Több cikluson keresztül nem változott a tiszteletdíj, vagy még lefelé faragtunk
belőle, úgy gondolom az inflációt is figyelembe véve, hogy a társadalmi munkáért csak
társadalmi munkát lehet elvárni, én úgy gondolom, hogy ez reálisan van megállapítva,
mert lehetne itt beszélni más településekről, ahol ennek jóval duplája a tiszteletdíj. Van
ahol teljesen másképp van. Úgy gondolom, ha ezeket a tiszteletdíjakat megszavazzuk,
akkor ezért keményen tenni kell és a településért kell tenni. Én a jelenlegit javasolnám
elfogadásra.
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Szeli Zoltán:
Elhangzott, hogy ingyen nem lehet számon kérni, mégis azt mondom, hogy kevesebb
összegért, vagy akár ingyen is az önkormányzat szorult helyzetében, mert nem hiszem,
hogy bárki is bármilyen pénzösszegért vállalta ezt a tisztséget. Javaslom, hogy egy jóval
kisebbet, vagy esetleg teljes összegét felajánlom. Szeretném megkérdezni a jegyzőket a
jogi részéről, hogy amennyiben ezt teljes mértékben felajánlom, akkor valamilyen
alapítványba ez milyen összegben fog megérkezni?
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
A rendeletben szereplő összeget mindenki számára számfejteni kell, annak a nettó
összegéről rendelkezhet a képviselő.
Szeli Zoltán:
Tehát nincs olyan út, hogy esetleg az egész bruttó összeget átutalni az alapítvány javára.
Jónás Sándor polgármester:
Ezt számfejteni kell, a nettó összeggel Te rendelkezel.
Jászai László:
Tisztelt Testület! Azt javaslom, hogy mivel az elmúlt ciklusban elég sok vita volt ebből,
hogy nagyon megfontoltan döntsön a testület és lehetőleg egy éven belül erre ne
kerüljön sor, most vitassuk meg megfelelően. A másik az, ami itt szerepelni fog, azt
mindenkinek számfejtik, független az, hogy felveszi vagy nem, tehát költségként az
önkormányzatnál meg fog jeleni, a nettó összeget pedig, hogy saját magának veszi fel
vagy alapítványnak ajánlja fel az már az ő dolga.
Az összegekkel egyetértek, talán a tagsági díj 5000 Ft körüli összegnek megfelelően.
Vincze László:
Tisztelt Testület! Korábban volt egy javaslatom, csak akkor nem fogadta el a testület.
Az én személyemről beszélek, lemondtam a tiszteletdíjról, utána az volt, hogy vegyem
fel és oda teszem, ahová akarom. Én úgy gondolkodtam akkor, hogy nem veszem fel a
pénzt, elkészítjük a költségvetést, az én összegemmel én rendelkezem, azzal majd a
sportnak vagy az óvodának, megemeljük a költségvetését, ha 200 ezer, az enyém 50 ezer
Ft, akkor megemeljük a rá jutó részt és akkor nincs közterhe.
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Elmondtuk, hogy hogyan lehet.
Nagy Miklós alpolgármester:
Tisztelt Testület! Számszerűsíteném a javaslatomat, úgy gondolom, hogy 30 ezer Ft
legyen a képviselők díja, 15 ezer Ft a bizottsági elnököké, 10 ezer Ft a bizottsági tagoké
és 5 ezer Ft a külsős bizottsági tagoké.
Répási Lajos:
Tisztelt Testület! Alpolgármester Úrral nem beszéltünk össze, de forintra pontosan ezt a
javaslatot szerettem volna előterjeszteni, csak a bizottsági tagok tiszteletdíját 10 ezer Fttal szemben 7 ezer Ft-ban javaslom megállapítani.
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Kardos József:
Az Alpolgármester Úr javaslatát etikátlannak tartom, megmondom miért, nem bántólag
mondom. Az Alpolgármester Úr egy az egyben elfogadta a minimumot, amit a törvény
előír, ezt ő kevesebbért is vállalhatta volna. Arról van szó, hogy mi vitatkoztunk, itt
voltál az elmúlt időszakban az előző alpolgármester tiszteletdíjáról, ennyi jár
törvényesen és ragaszkodott hozzá. Te is elfogadtad a minimumot, kevesebbet is
elfogadhattál volna, és most a testületre is teszel javaslatot, ami már téged nem érint,
hogy kevesebb legyen. Én ezt teljesen a tárgyilagosság miatt mondtam.
Jónás Sándor polgármester:
Én nem szeretnék ebből egy vitát elindítani. Itt nem csak az Alpolgármester Úr tett
javaslatot, hanem más is csökkentő javaslatot tett. Én úgy érzem, hogy most nem
ildomos ezen vitatkozni, majd szavazásra fogjuk bocsátani és a szavazat többsége
elfogja dönteni, hogy ki hogy látja ezt.
Nagy Miklós alpolgármester:
Az alpolgármesteri illetményemmel még nem foglalkoztam, még nem nyilatkoztam,
hogy mi lesz a sorsa, szerintem korai még ezen vitatkozni.
Kardos József:
De elfogadtad az alakuló ülésen.
Nagy Miklós alpolgármester:
Ez egy alakuló ülés volt, szerintem akkor ott abban a pillanatban, abban a helyzetben
nem kellett ezzel foglalkozni. Ez egy külön napirendi pont lesz.
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
A bizottsági tagoknak javasolt 10 ezer Ft, valamint a külsősöknek javasolt 5 ezer Ft
nekem aggályos, mert ugyan az a feladata, kötelessége, mint a képviselő bizottsági
tagnak. Biztos, hogy elfogadhatatlan, erre törvényességi észrevételt fogunk kapni.
Répási Lajos:
Maradjon a 7 ezer Ft, amit én javasoltam, ahogy volt az eredeti.
Szeli Zoltán:
Az összegeknek az érdekessége, hogy amennyiben valaki fel akarja ajánlani és most
lecsökkentjük, akkor a társadalmi szervezethez kevesebb fog jutni.
Jónás Sándor polgármester:
Összefoglalva az elhangzott javaslatokat: a képviselő havi tiszteletdíja 30 ezer Ft, a
bizottsági elnök díja 15 ezer Ft, a bizottsági tag és külsős tag díja 7 ezer Ft. Aki ezzel
egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezni szíveskedjék.
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete – az Önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 2/1999.(I. 28.) rendelet módosítását - 12 fő
igen szavazattal, 1 fő tartózkodása mellett (Szilágyi Sándor nem volt jelen a napirendi
pont tárgyalásán) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
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TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
23/2006.(X. 21.) RENDELETE
Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló
2/1999.(I. 28.) rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának
egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV.
törvény 17. §. (1) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló 2/1999.(I. 28.) rendelete (a továbbiakban:
Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 1. § (1) A képviselőt havi 30.000 Ft tiszteletdíj illeti meg alapdíjként (a továbbiakban:
alapdíj) abban a hónapban, amikor a képviselő-testület ülésén (ülésein) részt vesz vagy az
ülés(ek)ről igazoltan van távol.”
2. §
A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A 2. § (1) A bizottság elnökét az alapdíjon felül havi 15.000 Ft tiszteletdíj illeti meg abban a
hónapban, amikor a bizottság ülésén (ülésein) részt vesz vagy az ülés(ek)ről igazoltan van
távol.”
3. §
E rendelet 2006. október 20. napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2006. október 01. napjától
kell alkalmazni.
Tiszacsege, 2006. október 21.

Jónás Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
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3.

Napirendi pont
A Képviselő-testület bizottságainak megválasztása
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Jónás Sándor polgármester:
Következő napirendi pontunk a képviselő-testület bizottságainak a megválasztása.
Javaslom, hogy jelen testületi ülésen csak a képviselő bizottsági tagok megválasztására
kerüljön sor, a nem képviselő, un. külsős tagokról való döntést halasszuk a következő
testületi ülésre.
Indítványozom, hogy egyenként döntsön a testület a javasolt személyekről. Először az
elnökök, majd a bizottsági tagok megválasztására kerüljön sor.”
Elsőként az Pénzügyi-, Településfejlesztési-, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi
Bizottság elnökére teszek javaslatot: Répási Lajost javaslom.
Kérem a képviselőket, hogy tegyék meg javaslataikat.
Jónás Sándor polgármester:
Megkérdezem hogy elvállalja-e az elnökséget?
Répási Lajos:
Igen, elvállalom.
Jónás Sándor polgármester:
Beleegyezik-e a nyilvános tárgyalásba?
Répási Lajos:
Igen.
Jónás Sándor polgármester:
Részt kíván-e venni a saját személyéről való döntésben?
Répási Lajos:
Nem kívánok részt venni a döntésben.
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 45. §-a
alapján a Pénzügyi-, Településfejlesztési-,
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság elnökének RÉPÁSI LAJOS-t választja
meg.”
Megkérem a képviselő-testületet, hogy aki az elhangzott határozati javaslattal egyetért,
az kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
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Tiszacsege
Város
Önkormányzati
Képviselő-testülete
a
Pénzügyi-,
Településfejlesztési-, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság elnökére tett
javaslatot - 12 fő igen szavazattal (Szilágyi Sándor nem volt jelen a napirendi pont
tárgyalásán) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
140/2006.(X. 20.) 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 45. §-a alapján a Pénzügyi-, Településfejlesztési-,
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság elnökének RÉPÁSI LAJOS-t
választja meg.

Jónás Sándor polgármester:
Az Ügyrendi-, Oktatási-, Művelődési és Sport Bizottság elnökére teszek javaslatot:
Kardos Józsefet javaslom.
Megkérdezem hogy elvállalja-e az elnökséget?
Kardos József:
Igen elvállalom. Melyik az oktatás van még ehhez?
Jónás Sándor polgármester:
Igen.
Kardos József:
Nem, nem vállalom el, nincs rálátásom az oktatásra.
Jónás Sándor polgármester:
Kérem a képviselőket, hogy tegyék meg javaslataikat.
Nagy Miklós alpolgármester:
Ha Kardos Képviselő Úr nem tudja vállalni, akkor Szeli Zoltánt javaslom.
Bana Gábor:
Szeli Zoltánt javaslom.
Répási Lajos:
Jászai Lászlót javaslom.
Vincze László:
Szeretném megkérdezni, hogy a harmadik bizottság elnökére ki lesz a javaslat?
Jónás Sándor polgármester:
Tóth Imre.
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Jónás Sándor polgármester:
Megkérdezem a jelölteket, hogy vállalják-e az elnökséget?
Szeli Zoltán:
Igen.
Jászai László:
Nem vállalom.
Jónás Sándor polgármester:
Szeli Zoltán beleegyezik-e a nyilvános tárgyalásba?
Szeli Zoltán:
Igen.
Jónás Sándor polgármester:
Részt kíván-e venni a saját személyéről való döntésben?
Szeli Zoltán:
Nem kívánok részt venni a döntésben.
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 45. §-a alapján az Ügyrendi-, Oktatási-, Művelődési és
Sport Bizottság elnökének SZELI ZOLTÁN-t választja meg.”
Megkérem a képviselő-testületet, hogy aki az elhangzott határozati javaslattal egyetért,
az kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete - az Ügyrendi-, Oktatási-,
Művelődési és Sport Bizottság elnökére tett javaslatot - 12 fő igen szavazattal (Szilágyi
Sándor nem volt jelen a napirendi pont tárgyalásán) elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
141/2006.(X. 20.) 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 45. §-a alapján az Ügyrendi-, Oktatási-, Művelődési és
Sport Bizottság elnökének SZELI ZOLTÁN-t választja meg.
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Jónás Sándor polgármester:
A Szociális-, Egészségügyi és Ifjúságvédelmi Bizottság elnökére teszek javaslatot: Tóth
Imrét javaslom.
Megkérdezem hogy elvállalja-e az elnökséget?
Tóth Imre:
Igen, elvállalom.
Jónás Sándor polgármester:
Kérem a képviselőket, hogy tegyék meg javaslataikat.
Jónás Sándor polgármester:
Mivel javaslat nem hangzott el. Beleegyezik-e a nyilvános tárgyalásba?
Tóth Imre:
Igen.
Jónás Sándor polgármester:
Részt kíván-e venni a saját személyéről való döntésben?
Tóth Imre:
Nem kívánok részt venni a döntésben.
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 45. §-a
alapján a Szociális-, Egészségügyi és
Ifjúságvédelmi Bizottság elnökének TÓTH IMRÉ-t választja meg.”
Megkérem a képviselő-testületet, hogy aki az elhangzott határozati javaslattal egyetért,
az kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete - a Szociális-, Egészségügyi és
Ifjúságvédelmi Bizottság elnökére tett javaslatot - 12 fő igen szavazattal (Szilágyi
Sándor nem volt jelen a napirendi pont tárgyalásán) elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
142/2006.(X. 20.) 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 45. §-a
alapján a Szociális-, Egészségügyi és
Ifjúságvédelmi Bizottság elnökének TÓTH IMRÉ-t választja meg.
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Jónás Sándor polgármester:
Mielőtt a bizottsági tagokra vonatkozóan is döntenénk, ismertetem a bizottságok
összetételére vonatkozó javaslatomat:
Pénzügyi-, Településfejlesztési-, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottságba
tagokra a javaslatom: Vincze László, Jászai László és Kapus Lajos.
Ügyrendi-, Oktatási-, Művelődési és Sport Bizottságba tagokra a javaslatom: Kardos
József, Dr. Iványi Tibor, Kobza Miklósné.
Szociális-, Egészségügyi és Ifjúságvédelmi Bizottságba tagokra a javaslatom: Csernikné
Nagy Krisztina, Szilágyi Sándor és Bana Gábor.
Kérem a képviselőket, hogy tegyék meg javaslataikat.
Kardos József:
Bana Gábort a pénzügyi bizottságba javasolnám, mivel mérlegképes könyvelői
végzettsége van, a pénzügyi dolgokra rálátása van.
Kapus Lajos:
Szívesen cserélek vele. Én voltam javasolva a Pénzügyi Bizottságba, de én is a Gábort
javasolnám.
Répási Lajos:
Én mint érintett elfogadhatónak tartom.
Jónás Sándor polgármester:
Hajlandó vagyok a változtatásra. Akkor a SZEIB-ba Kapus Lajos a javaslat, a Pénzügyi
Bizottságba pedig Bana Gábor. Van-e még észrevétel a bizottsági tagokra vonatkozóan.
Amennyiben nincs, akkor a bizottsági tagok névsorát az elmondottak alapján javaslatra
teszem fel.
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Szilágyi Sándor nincs jelen, nem tud nyilatkozni, hogy beleegyezik-e a nyilvános
tárgyalásba, ezért zárt ülést kell tartani.
Jónás Sándor polgármester:
Megkérdezem az érintetteket, hogy kívánnak-e részt venni a Pénzügyi-,
Településfejlesztési-, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság munkájában ?
Vincze László:
Igen, részt kívánok venni.
Jászai László:
Igen, részt kívánok venni.
Bana Gábor:
Igen, részt kívánok venni.
Jónás Sándor polgármester:
Megkérdezem az érintetteket, hogy beleegyeznek-e a nyilvános tárgyalásba?
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Vincze László:
Igen.
Jászai László:
Igen.
Bana Gábor:
Igen.
Jónás Sándor polgármester:
Megkérdezem a javasolt személyektől, hogy részt kívánnak-e venni a saját személyükről
való döntésben?
Vincze László:
Nem kívánok részt venni a döntésben.
Jászai László:
Nem kívánok részt venni a döntésben.
Bana Gábor:
Nem kívánok részt venni a döntésben.
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 45. §-a
alapján a Pénzügyi-, Településfejlesztési-,
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság tagjának VINCZE LÁSZLÓ-t választja
meg.”
Megkérem a képviselő-testületet, hogy aki az elhangzott határozati javaslattal egyetért,
az kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
Tiszacsege
Város
Önkormányzati
Képviselő-testülete
a
Pénzügyi-,
Településfejlesztési-, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság tagjára tett
javaslatot - 12 fő igen szavazattal (Szilágyi Sándor nem volt jelen a napirendi pont
tárgyalásán) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
143/2006.(X. 20.) 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 45. §-a alapján a Pénzügyi-, Településfejlesztési-,
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság tagjának VINCZE LÁSZLÓ-t
választja meg.
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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 45. §-a
alapján a Pénzügyi-, Településfejlesztési-,
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság tagjának JÁSZAI LÁSZLÓ-t választja
meg.”
Megkérem a képviselő-testületet, hogy aki az elhangzott határozati javaslattal egyetért,
az kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
Tiszacsege
Város
Önkormányzati
Képviselő-testülete
a
Pénzügyi-,
Településfejlesztési-, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság tagjára tett
javaslatot - 12 fő igen szavazattal (Szilágyi Sándor nem volt jelen a napirendi pont
tárgyalásán) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
144/2006.(X. 20.) 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 45. §-a alapján a Pénzügyi-, Településfejlesztési-,
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság tagjának JÁSZAI LÁSZLÓ-t
választja meg.
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 45. §-a
alapján a Pénzügyi-, Településfejlesztési-,
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság tagjának BANA GÁBOR-t választja
meg.”
Megkérem a képviselő-testületet, hogy aki az elhangzott határozati javaslattal egyetért,
az kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
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Tiszacsege
Város
Önkormányzati
Képviselő-testülete
a
Pénzügyi-,
Településfejlesztési-, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság tagjára tett
javaslatot - 12 fő igen szavazattal (Szilágyi Sándor nem volt jelen a napirendi pont
tárgyalásán) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
145/2006.(X. 20.) 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 45. §-a alapján a Pénzügyi-, Településfejlesztési-,
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság tagjának BANA GÁBOR-t választja
meg.
Jónás Sándor polgármester:
Megkérdezem az érintetteket, hogy kívánnak-e részt venni a Ügyrendi-, Oktatási-,
Művelődési és Sport Bizottság munkájában ?
Kardos József:
Igen, részt kívánok venni.
Dr. Iványi Tibor:
Igen, részt kívánok venni.
Kobza Miklósné:
Igen, részt kívánok venni.
Jónás Sándor polgármester:
Megkérdezem az érintetteket, hogy beleegyeznek-e a nyilvános tárgyalásba?
Kardos József:
Igen.
Dr. Iványi Tibor:
Igen.
Kobza Miklósné:
Igen.
Jónás Sándor polgármester:
Megkérdezem a javasolt személyektől, hogy részt kívánnak-e venni a saját személyükről
való döntésben?
Kardos József:
Nem kívánok részt venni a döntésben.
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Dr. Iványi Tibor:
Nem kívánok részt venni a döntésben.
Kobza Miklósné:
Nem kívánok részt venni a döntésben.
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 45. §-a alapján az Ügyrendi-, Oktatási-, Művelődési és
Sport Bizottság tagjának KARDOS JÓZSEF-et választja meg.”
Megkérem a képviselő-testületet, hogy aki az elhangzott határozati javaslattal egyetért,
az kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete - az Ügyrendi-, Oktatási-,
Művelődési és Sport Bizottság tagjára tett javaslatot - 12 fő igen szavazattal (Szilágyi
Sándor nem volt jelen a napirendi pont tárgyalásán) elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
146/2006.(X. 20.) 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 45. §-a alapján az Ügyrendi-, Oktatási-, Művelődési és
Sport Bizottság tagjának KARDOS JÓZSEF-et választja meg.
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 45. §-a alapján az Ügyrendi-, Oktatási-, Művelődési és
Sport Bizottság tagjának Dr. IVÁNYI TIBOR-t választja meg.”
Megkérem a képviselő-testületet, hogy aki az elhangzott határozati javaslattal egyetért,
az kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
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Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete - az Ügyrendi-, Oktatási-,
Művelődési és Sport Bizottság tagjára tett javaslatot - 12 fő igen szavazattal (Szilágyi
Sándor nem volt jelen a napirendi pont tárgyalásán) elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
147/2006.(X. 20.) 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 45. §-a alapján az Ügyrendi-, Oktatási-, Művelődési és
Sport Bizottság tagjának Dr. IVÁNYI TIBOR-t választja meg.
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 45. §-a alapján az Ügyrendi-, Oktatási-, Művelődési és
Sport Bizottság tagjának KOBZA MIKLÓSNÉ-t választja meg.”
Megkérem a képviselő-testületet, hogy aki az elhangzott határozati javaslattal egyetért,
az kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete - az Ügyrendi-, Oktatási-,
Művelődési és Sport Bizottság tagjára tett javaslatot - 12 fő igen szavazattal (Szilágyi
Sándor nem volt jelen a napirendi pont tárgyalásán) elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
148/2006.(X. 20.) 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 45. §-a alapján az Ügyrendi-, Oktatási-, Művelődési és
Sport Bizottság tagjának KOBZA MIKLÓSNÉ-t választja meg.
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Jónás Sándor polgármester:
Megkérdezem az érintetteket, hogy kívánnak-e részt venni a Szociális-, Egészségügyi és
Ifjúságvédelmi Bizottság munkájában ?
Csernikné Nagy Krisztina:
Igen, részt kívánok venni.
Kapus Lajos:
Igen, részt kívánok venni.
Jónás Sándor polgármester:
Megkérdezem az érintetteket, hogy beleegyeznek-e a nyilvános tárgyalásba?
Csernikné Nagy Krisztina:
Igen.
Kapus Lajos:
Igen.
Jónás Sándor polgármester:
Megkérdezem a javasolt személyektől, hogy részt kívánnak-e venni a saját személyükről
való döntésben?
Csernikné Nagy Krisztina:
Nem kívánok részt venni a döntésben.
Kapus Lajos:
Nem kívánok részt venni a döntésben.
Jónás Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot:
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 45. §-a
alapján a Szociális-, Egészségügyi és
Ifjúságvédelmi Bizottság tagjának CSERNIKNÉ NAGY KRISZTINÁ-t választja meg.”
Megkérem a képviselő-testületet, hogy aki az elhangzott határozati javaslattal egyetért,
az kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
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Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete - a Szociális-, Egészségügyi és
Ifjúságvédelmi Bizottság tagjára tett javaslatot - 12 fő igen szavazattal (Szilágyi Sándor
nem volt jelen a napirendi pont tárgyalásán) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
149/2006.(X. 20.) 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 45. §-a
alapján a Szociális-, Egészségügyi és
Ifjúságvédelmi Bizottság tagjának CSERNIKNÉ NAGY KRISZTINÁ-t választja
meg.
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 45. §-a
alapján a Szociális-, Egészségügyi és
Ifjúságvédelmi Bizottság tagjának KAPUS LAJOS-t választja meg.”
Megkérem a képviselő-testületet, hogy aki az elhangzott határozati javaslattal egyetért,
az kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete - a Szociális-, Egészségügyi és
Ifjúságvédelmi Bizottság tagjára tett javaslatot - 12 fő igen szavazattal (Szilágyi Sándor
nem volt jelen a napirendi pont tárgyalásán) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
150/2006.(X. 20.) 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 45. §-a
alapján a Szociális-, Egészségügyi és
Ifjúságvédelmi Bizottság tagjának KAPUS LAJOS-t választja meg.
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Kardos József:
Megtörténtek a bizottsági választások. Átértékeltem a bizottságok összeállításának a
súlyát és úgy gondolom, hogy nem kívánok tovább ebben a testületi munkában részt
venni. Az én húsz éves fáradtságos munkámat és akik itt a változást létrehozták így
minősítette a Polgármester Úr javaslatában, én megköszönöm és elnézést kérek a
tiszacsegei választópolgároktól, 1000 fő rám szavazott bizalommal. Mint beruházásban,
meg ilyen munkákban jártas ember, meg aki a lakosságért tett az elmúlt ciklusokban, ezt
a munkámat nem kívánja Polgármester Úr igénybe venni. Felkért bizottsági elnöknek,
elfogadtam, nem szólt, változtatott, hát ez az egyenességnek a dolga, meg az ő dolga. Én
megköszönöm és elnézést kérek a Tisztelt Lakosságtól, hogy tovább nem tudom
képviselni őket. Köszönöm szépen és jó munkát kívánok a bizottságoknak a
továbbiakban.
Jónás Sándor polgármester:
Én még egy pillanat türelmet szeretnék kérni Kardos Úrtól, én is megvártam míg
elmondta, szeretném, ha ő is meghallgatná.
Nem értettem teljesen tisztán, de majd biztos meg fog erősíteni benne, mint képviselő
tag. A lakosok azért választottak mindenkit, hogy képviselje a lakosok érdekét. Én úgy
gondolom, hogy minden tagnak egyforma esélye van arra, hogy a lakosok érdekeit
képviselje. Amennyiben ezt nem látja be, akkor tényleg nagyon sajnálom. De nagyon
sajnálom azért is, mert más feladatok is vártak volna Kardos Úrra, pontosan a szakmai
ismereteit, tudását és tapasztalatát értékelve Én szerettem volna más jellegű dologra is
felkérni. Nagyon sajnálom, hogyha a Képviselő Társam most ezért megsértődik és ő úgy
gondolja, hogy nem bennünket hagy cserben, hanem azokat, akik megválasztották. A
választás nem arra szólt, a lakosok nem azért adták le a szavazatukat, hogy elnöknek
kell lennie valakinek. A lakosok azért, hogy értük tegyünk valamit, ezért mindannyian,
még a külsős tagoknak is amikor majd lesznek, sőt akik nincsenek bent, csak támogatók,
még azoknak is. Nagyon sajnálnám, hogyha ez végleges elhatározása lenne a Kardos
Úrnak, de amennyiben ő ezt így gondolja, én nem tudok ehhez más kommentárt.
Kardos József:
Tehát, ha úgy gondoltad Te is, hogy én itt a településért az oktatási és etikai
bizottságban tudok a legtöbbet tenni, ahhoz a legkevesebbet értő, köszönöm a bizalmat.
További jó munkát.
Dr. Iványi Tibor:
Gondold már meg!
Kobza Miklósné:
Ezer ember áll mögötted!
Kardos József:
Ezer ember véleményét így vette figyelembe a Polgármester, én köszönöm szépen.
Viszontlátásra.
Kardos József távozott az ülésről.

Jelen van: 12 fő
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Jónás Sándor polgármester:
Kardos Úr bejelentette szóban a képviselő tagságról való lemondását. Tájékoztatásul
szeretném közölni, hogy a szavazatok alapján Illés János volt a következő képviselő, aki
a legtöbb szavazatot kapta és abban az esetben ebbe a sport bizottságba ő kerülne.
4.

Napirendi pont
Különfélék
a.)

Tiszacsege Ifjúságáért Alapítvány hitelfelvételéhez kezességvállalás
Ea.: Farkas Jánosné TÁMK. intézményvezető
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Jónás Sándor polgármester:
Átadom a szót az iskola Igazgatónőjének Farkas Jánosnénak a Tiszacsege Ifjúságáért
Alapítvány hitelfelvételének kezességvállalásával kapcsolatban mondja el kérését.
Farkas Jánosné:
Kedves Képviselő-testület! Először is szeretnék gratulálni ahhoz, hogy képviselők
lettetek, a Polgármester Úrnak is, hogy elnyerte ezt a funkciót és szeretnék nagyon jó
munkát kívánni valamennyiőtöknek a település lakóinak érdekében és a település
fejlődése érdekében.
Állandó meghívottja leszek a Képviselő-testületi üléseknek, most a Tiszacsege
Ifjúságáért Alapítvány nevében fordulok hozzátok bizalommal. Az előző képviselőtestület, melynek én is tagja voltam, megszavazta a hitelfelvételi kérelmünket, ami a
tanodai projekt végrehajtására szolgál. A tanodai projektünk, mely a halmozottan
hátrányos helyzetű gyerekeknek a felkészítését segíti 18 millió Ft-ot nyert ebben az
évben, az előző időszakban pedig 14 milliót. Annak az elköltéséhez járult hozzá az
előző képviselő-testület azzal, hogy kezességet vállalt. Mivel ez a pályázat
utófinanszírozású ezért sajnos nem tudtuk előre elkölteni, mert az alapítványnak ennyi
pénze nem volt, ezért segített bennünket hozzá az előző képviselő-testület, ahhoz, hogy
pénzt vegyünk fel. Most megkezdődött a második projekt és október 30-ig el kellene
számolnunk 1,5 millió Ft-tal, tehát el kellene költenünk 1,5 millió Ft-ot, ami az
alapítvány számláján nem található meg. Ehhez kérném a Képviselő-testület segítségét.
Megvan ugyan ez a hitelkeretünk. Ismerjék meg ezt a munkát, jöjjenek majd át alkalom
adtán, hogy a Városi Könyvtár emeletén milyen munka folyik, ehhez szükségünk lenne
nagyon gyorsan 1,5 millió Ft-ra, amit 2006. október 30-ig el kell költeni. Szeretném,
hogyha a képviselő-testület úgy döntene, hogy ezt felvehessük. Megvan ez a számlánk,
2006. december 31-ig él, csak még az előző képviselő-testület döntött arról, hogy
kezességet vállal értünk, szeretném, hogyha ezt a kezességvállalást a jelen képviselőtestület tagjai megerősítenék, hogy elkölthessük ezt a pénzt, hogy eltudjunk a projekt
előrehaladási jelentéssel számolni.
Jónás Sándor polgármester:
Röviden összefoglalva, szavazatot szeretnék kérni a képviselő-testületi tagoktól a
kézfizető kezesség 1,5 millió Ft összegre való átvállalására.
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Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete - Tiszacsege Ifjúságáért
Alapítvány hitelfelvételéhez történő kezességvállalást - 12 fő igen szavazattal (Kardos
József és Szilágyi Sándor nem volt jelen a napirendi pont tárgyalásán) elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
151/2006.(X. 20.) KT. sz. HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete készfizető kezességet vállal a
Tiszacsege Ifjúságáért Alapítvány hitelfelvételéért, melyet a HEFOP-2.1.4-05/1.-200509-0094/10 tanoda típusú tevékenység pályázati cél megvalósítása érdekében kíván
felvenni az OTP Bank Rt. Észak-alföldi Régiójától 1.500.000 Ft összegben.
Képviselő-testület vállalja, hogy amennyiben a Tiszacsege Ifjúságáért Alapítvány
szerződéses kötelezettségét nem teljesíti a pénzintézet felé a felvett hitel tőke és kamat
összegét visszafizeti az esedékesség időpontjában.
Határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester
Farkas Jánosné:
Nagyon köszönöm a bizalmatokat. Szeretném elmondani, hogy ez a pályázat a
Tiszacsege Ifjúságáért Alapítványnak a munkáját tükrözi. Akkor amikor ennek a
projektnek a vége lesz 2008. januárjában, akkor egy összegben megint ki kell fizetni kb.
3 millió Ft-ot, ami szintén nem áll rendelkezésünkre. Akkor ismételten felteszem a
kérdést, hogy vállaljatok kezességet addig, míg meg nem kapjuk. Ugyanis a pályázatnak
a 18 milliónak a 20%-át csak utólag fizetik ki, tehát amikor már teljesen lezárult a
projekt. Tegnap is a kuratórium tagjai összeültek, hogy szabad-e nekünk ebbe
belemenni, akkor úgy döntöttünk, hogyha a képviselő-testület továbbra is támogatja,
úgy mint az előző 14 millió Ft elköltését, akkor biztos vagyok benne, hogy 2008.
januárjában újra támogatni fogjátok. Köszönöm szépen a bizalmat.
Szeretném meghívni a Kedves Lakosokat az október 23-ai ünnepségre, az általános
iskola tanulói fogják a műsort adni, reggel 09 órakor kezdődik.
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b.)

Nagy Miklós alpolgármester nyilatkozata
Ea.: Nagy Miklós alpolgármester
/Írásos anyag mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Következő napirendünk Nagy Miklós alpolgármester nyilatkozata, átadom a szót.
Nagy Miklós alpolgármester:
Volt már szó az alpolgármesteri tiszteletdíjamról. Érdeklődtünk, hogy milyen módon
lehet felhasználni. Szeretném felolvasni a tiszteletdíjra vonatkozó nyilatkozatomat a
Képviselő-testületnek.
Nagy Miklós alpolgármester felolvassa az alpolgármesteri tiszteletdíjra vonatkozó
nyilatkozatát a Képviselő-testületnek, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Nagy Miklós alpolgármester:
Egy Képviselő-testületi határozatot kérnék a nyilatkozatra, illetve az összeg
átcsoportosítására vonatkozóan.
Jónás Sándor polgármester:
Köszönettel vesszük Alpolgármester Úr javaslatát. Aki egyetért Nagy Miklós
Alpolgármester Úr beterjesztett javaslatával kézfelnyújtással jelezni szíveskedjék.
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete - Nagy Miklós alpolgármester
nyilatkozatát - 11 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodása mellett (Kardos József és
Szilágyi Sándor nem volt jelen a napirendi pont tárgyalásán) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
152/2006.(X. 20.) KT. sz. HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi Nagy Miklós
azon kérését, hogy a képviselő-testület mellőzze az alpolgármesteri tiszteletdíj
megállapítását.
A Képviselő-testület a kérésnek eleget téve visszavonja a 139/2006.(X. 12.) KT. számú
határozatát.
A Képviselő-testület egyidejűleg elfogadja az alpolgármesteri tiszteletdíj
megállapításának mellőzésével felszabaduló pénzösszegből 165.600 Ft felhasználására
tett javaslatot, mely szerint
-

havi 65.600 Ft a Tiszacsege Város Kulturális Alapítvány,

-

havi 100.000 Ft pedig Tiszacsege Város Labdarugó Szakosztálya számára
önkormányzati támogatásként kerüljön megállapításra.
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A Képviselő-testület megkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy a költségvetési rendelet
legközelebbi módosításának előkészítése során, majd a mindenkori hatályos
költségvetési rendeletbe a támogatásokat építse be.
Határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester

c.)

Polgárőrség működésének felülvizsgálata
Ea.: Nagy Miklós alpolgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Nagy Miklós alpolgármester:
Az elmúlt hónapokban voltak kijelentések a képviselő-testületre és a volt polgármester
úr tevékenységével kapcsolatban. Vannak dolgok a városban, amelyek nem feltétlenül
függenek a képviselő-testület, a polgármester úr és az alpolgármester úr
tevékenységétől, de sajnálatos módon mégsem működnek.
Kezemben tartom az egyeki újságot, melyből szeretnék egy pár dolgot felsorolni.
Tudjuk, hogy egyek nagyközségen sem valami jól mennek a dolgok, de mégis ott ez a
szervezet kiválóan működik. Az újságcikk Antal Attilával a polgárőrség elnökével
készült el, nyilván a jelenlegi helyzetben is aktuális, előtérbe kell, hogy helyezzük
Tiszacsegén is, mert az erőszakos bűncselekmények száma mintha megnövekedett
volna. Tavaszi hónapokban egy személyt szabályosan agyonvertek, valamint két héttel
ezelőtt történt a Tisza-parton egy erőszakos bűncselekmény és nem szeretnénk, hogyha
ebből rendszer lenne Tiszacsegén. Ha jól megnézzük Hajdú-Bihar megyét, nekem úgy
tűnik, mintha közbiztonság szempontjából mi lennénk a gyenge láncszem. Tehát néhány
mondat erejéig a cikkből olvasok fel Önöknek.
Nagy Miklós felolvassa az említett újságcikket a Képviselő-testületnek.
Nagy Miklós alpolgármester:
Azért olvastam fel a cikket, mert a helyi polgárőrségben sajnálatos módon ülések
sincsenek. Hónapok óta legutoljára a múlt hét pénteken volt egy ülés, amely a november
01-jei mindenszentekkel volt kapcsolatos, de egyébként ebben a szervezetben semmi
nem történik. Pályázatokról, gépkocsiról, szervezettségről, magas létszámról ne is
álmodjunk. Én úgy gondolom, hogy a Képviselő-testületnek és a polgármesternek is
kötelessége a közbiztonság felülvizsgálata. Én úgy gondolom, hogy a polgárőrséget meg
kellene hívnunk és meg kellene velük beszélni, hogy megtudnak-e újulni vagy valami
mást kell kitalálnunk, mert ez így az én véleményem szerint nem mehet tovább.
Nincsenek járőrözések. Lakatos Sándornak a rendőrség parancsnokának úgy kell
összetelefonálni valakit, ha segítségre szorulnak, mert nincsenek ülések, nincsenek
beosztva, nincsen tisztázva, hogy ki mikor érne rá és mikor tudna szolgálatot teljesíteni.
Tehát gyakorlatilag ez a polgárőrség itt Tiszacsegén nem működik. Ezt szeretném vitára
bocsátani, hogy kinek mi a véleménye erről, foglalkozzunk-e ezzel a kérdéssel, vagy
maradjon minden úgy, ahogy eddig volt. Nagyon sajnálom egyébként, hogy az érintett
nincs itt, de az ügyet ettől függetlenül nem lehet tovább halasztani.
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Jónás Sándor polgármester:
Nem is óhajtom tovább halasztani az ügyet. Én is ezzel értek egyet. Azt szeretném, hogy
minél előbb összeülnénk és megvitatva, átértékelve az eddig polgárőrség munkáját, egy
újabb határozatot, vagy javaslatot tennénk. Ezt én sürgősnek találom, azt hiszem, hogy a
jövő héten erre sort kell, hogy kerítsünk, mert az élet nem állt meg és a lakosok
biztonságérzetét nekünk mindenféleképpen előtérbe kell helyezni és erre nekünk nagyon
oda kell figyelni.
Bana Gábor:
Helyeslem az Alpolgármester Úr felvetését, annyi kiegészítéssel, hogy a rendőrség
szakembereit is hívjuk meg ide, mert gondolom, hogy a rendőrség alapvető feladata
ezeknek a dolgoknak a kézben tartása, ezért mindenféleképpen Lakatos Úrnak a
jelenlétét eszközölném.
Hajduné dr. Vámosi Margit aljegyző:
Beindult egy új kezdeményezés a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság részéről,
meghatározott időközönként közbiztonsági fórumot tartanak, voltunk ezen a fórumon és
azt beszéltük meg, hogy legközelebb januárban fogunk részt venni fórumon, ahová
megfogják hívni a település vezetőit, ott van a polgárőrség vezetője, a helyi rendőrség
képviselője is, itt ilyenekről lehet beszélni. Ezért is aktuális ez, hogy ott betudjunk erről
beszámolni, hogy Tiszacsege előre lépett ezen a vonalon.
Tóth Imre:
Szerintem ez a felvetés megérdemel egy napirendi pontot a következő testületi ülésen és
akkor térjünk erre vissza.

d.)

„Tiszacsege Város Kultúrájáért” Alapítvány székhelyének megjelöléséhez és
nyilvántartásba vételéhez hozzájárulás
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Jónás Sándor polgármester:
Következő napirend a „Tiszacsege Város Kultúrájáért” Alapítvány székhelyének
megjelöléséhez és nyilvántartásba vételéhez hozzájárulás.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjenek:
„Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 4066
Tiszacsege, Kossuth u. 5. szám alatt lévő – Önkormányzat tulajdonát képező épület címe
– a „Tiszacsege Város Kultúrájáért” Alapítvány székhelyeként megjelölésre és
nyilvántartásba vételre kerüljön, működése érdekében egy helyiséget rendelkezésre
bocsát. A fenti címen az Alapítvány legfőbb döntéshozó szerve által hozott határozatok
hirdetményként történő kifüggesztéséhez a tulajdonos hozzájárul.
Ezen nyilatkozatot az Alapítvány nyilvántartásba vételéhez adta ki.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az alapítót döntéséről a határozat
megküldésével tájékoztassa.”
A Képviselő-testület tagjainak és a Tisztelt Lakosoknak szeretném elmondani, hogy ezt
az alapítványt, amit én ígértem, megtörtént, befizetésre került az 500 ezer Ft és mint
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korábban jeleztem a megállapított munkabérem felét ebbe az Alapítványba fogom
befizetni. Az előbb hallottuk, hogy az Alpolgármester Úr is a bérének egy részét ebbe az
Alapítványba fogja befizetni. Természetesen bárki a kultúrával kapcsolatban
(nyugdíjasok, fiatalok, gyermekek) mindenki igénybe veheti. Kérném, hogy ezzel
kapcsolatban, ha van javaslat vagy vélemény, kérem megtenni szíveskedjenek.
Amennyiben nincs, akkor szavazatra szeretném bocsátani, hogy egyetértenek-e vele,
amennyiben igen, akkor kérem kézfelnyújtással jelezni szíveskedjenek.
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete - „Tiszacsege Város
Kultúrájáért” Alapítvány székhelyéhez történő hozzájárulást - 12 fő igen szavazattal
(Kardos József és Szilágyi Sándor nem volt jelen a napirendi pont tárgyalásán)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
153/2006.(X. 20.) KT. sz. HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 4066
Tiszacsege, Kossuth u. 5. szám alatt lévő – Önkormányzat tulajdonát képező épület
címe – a „Tiszacsege Város Kultúrájáért” Alapítvány székhelyeként megjelölésre és
nyilvántartásba vételre kerüljön, működése érdekében egy helyiséget rendelkezésre
bocsát. A fenti címen az Alapítvány legfőbb döntéshozó szerve által hozott határozatok
hirdetményként történő kifüggesztéséhez a tulajdonos hozzájárul.
Ezen nyilatkozatot az Alapítvány nyilvántartásba vételéhez adta ki.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az alapítót döntéséről a határozat
megküldésével tájékoztassa.
Határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester
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e.)

Tiszacsege 2007-2013 időszakra szóló Fejlesztési Terveinek meghatározása
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Következő napirendi pontunk Tiszacsege 2007-2013-ra szóló fejlesztési terveinek
meghatározása. Mindenkinek kiosztásra került egy melléklet, amelyet szeretném, ha
áttanulmányoznának. A forrásoknak a lehívási feltétele a második nemzeti fejlesztési
terv elfogadása. A második nemzeti fejlesztési terv az a fejlesztés politikai
dokumentuma, amely meghatározza, hogy mire fordítsuk, mibe fektessük 2007-2013
között hazánkba érkező fejlesztési forrásokat. A terv elkészítéséhez minden kistérség
összeállította a hozzá tartozó települések ezen időszakra szóló fejlesztési terveinek az
adattárát. Ez az adattár jelenleg azt a célt szolgálja, hogy rájuk alapozva kerüljenek
meghatározásra a nemzeti fejlesztési tervben a forrás felhasználás céljai. A jövőben az
önkormányzatok forrásigénylésekor vizsgálni fogják, hogy szerepel-e a kistérségi
fejlesztési tervben a beruházás. Valószínűleg csak akkor pályázhat majd eséllyel az
önkormányzat, ha szerepel a tervezett beruházás a tervben. Áttanulmányozásra van
nálunk, még van módunk arra, ha esetleg úgy gondoljuk, hogy a megadott terven
változtatni kívánunk, vagy más javaslatok vannak, akkor átbeszéljük és annak
megfelelően tudjuk korrigálni. Nekem máris van javaslatom.
Átvizsgáltam a tervet és kiemelt projektként szerepel az első három tétel. Ez a humán-,
gyógy és rehabilitációs központ létrehozása. Változatlanul azt mondom, hogy elsődleges
szempont kell, hogy legyen, hogy ezt minél előbb megtudjuk valósítani, ehhez 3
milliárd forint van betervezve. Emellett síkra szállok. Kérem, hogy a Képviselők is
átgondoltan mondják el ezzel kapcsolatban a véleményüket.
A másodiknál a horgász skanzen kialakítása a Tuka-kendergyár területén. Én ide, ha
megengedik a Képviselő társak én javaslattal szeretnék szolgálni. Mivel kiemelt
projektként szerepel, én azt hiszem, hogy ennek a településnek sokkal nagyobb szüksége
lenne egy egészségház megvalósítására. Szeretném, ha ebben támogatnának a
képviselők, mert ez az itt élő emberek közvetlen életkörülményein is változtatna. Nem
beszélve arról, hogy teljesen másabb, kulturáltabb rendelőintézetekbe tudnák a
betegeinket kezelni, egy helyen, nem kellene egyik helyről a másikra menni. Kérem,
hogy a javaslatomat gondolják át. Amennyiben úgy döntenek, hogy a második korábban
megállapított horgász skanzent kivegyük, helyette az egészségházat javasolnám. Ez 5-ös
pontként szerepel is, de azt hiszem, hogy ennek a fontossága nem tűrne halasztást.
A harmadik a bio-zöldség és szárítóüzem kialakítása. Javaslatom, ami az
idegenforgalmat és a turizmust növelné, figyelembe véve azt, ha szépen elindulna a
gyógyfürdőnk, akkor megvalósíthatóvá szeretném tenni azt, ha a Tiszán egy szabad
strandot tudnánk létrehozni. Ez egyik pontként sem szerepelt. Ezt azért tartom
fontosnak, mert két dolgot tudnánk ezzel megítélésem szerint megvalósítani, az egyik a
szabad strand lenne, de az onnan kitermelt földet nem kellene túl messzire vinni, mert a
gát magasságában létrehoznánk egy szabad kikötőt. Nagyon sok tiszacsegei üdülős
hajóval, utánfutóval rendelkezik. Én szeretnék egy olyan kikötőt létrehozni, ami egész
évben folyamatosan munkahelyet is biztosít, mert valakinek ott kell lennie, üzemeltetni,
karbantartani. Nem beszélve arról, hogy országosan, akik nem ismerték eddig
Tiszacsegét és meghallják, hogy van egy ilyen lehetőség, van ugyan hajójuk, de hol ide
viszik, hol oda, itt viszont egész évben még őrizzük is és amikor hajózni van kedve lejön
Csegére, átveszi a hajóját, vízre engedi és mehet vele. Ennyi változtatást szerettem volna
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az első három kiemelt projektbe, ha a testületi tagok ezt átgondolják. Nem most kell
természetesen, mert kaptunk még egy kis határidőt a módosításra.
A negyedik pont az idősek bentlakásos otthon kialakítása. Ez nem egyezik meg a
korábbi testületi határozatban foglaltakkal, ami a zsidó temető mellett lenne, ez más. Én
úgy gondolom, hogy azzal párhuzamosan ennek a fontosságát is szintén napirenden kell
tartani. Itt szeretném kiemelni azt, hogy a Honvédüdülőről nem mondanék le, Én újra
megpróbáltam felvenni a Honvédelmi Minisztériummal a kapcsolatot, én küzdeni fogok
érte. Örülök is, hogy most már nem magánszemélyként, mint korábban akartam, hanem
a település és az önkormányzat vagyonát tudnánk ezzel gyarapítani, én mindent elfogok
követni, hogy az önkormányzat megtudja szerezni ezt a honvédüdülőt és ténylegesen
erre a funkcióra tudnánk használni.
A következő az egészségház lett volna, amit én előtérbe helyeztem. Az ötödik helyre
települési projektként a közösségházat szeretném tenni. A fontossági sorrend miatt
gondolom, mert nagyon elavult a kultúrházunk, én szeretném, ha ebben is eredményt
tudnánk elérni és az egészségházzal párhuzamosan esetleg ennek a felújítása, esetleg az
átépítése is megtörténne.
Következő pontként a bölcsőde, szennyvízberuházások, ivóvízhálózat, központi árkok
felújítása, belterületi utak, járdák felújítása.
A többit elfogadottnak találom, de amennyiben bárkinek a képviselő társaim közül vagy
lakosoknak is van olyan észrevétele, amit még fontosnak talál, azt természetesen
megpróbáljuk ebbe beépíteni. Kérem, hogy ez is foglalkoztassa a képviselőket és a
lakosokat is, hogy minél előbb tudjunk ebben döntést hozni és akkor egy fix tervet
tudjunk leadni.
Amennyiben valakinek hozzászólása, javaslata van, kérem megtenni szíveskedjenek.
Répási Lajos:
Tisztelt Testület! Nekem két kérdésem volna Polgármester Úr felé, van-e már olyan
információja Polgármester Úrnak, hogy a zöldségszárító üzem milyen telephelyen
kerülne kialakításra, mert nem tűnik ki ebből? Én gondolnám Tiszacsege
vonatkozásában, főleg akkor lehetne ezt támogatni, ha helyi szinten valósulna meg.
A közösségi ház felújítására betervezett 95 millió Ft-os költséget kevésnek találom, azt
át kellene gondolni, mert abból nem valósítható meg ennek a két épületnek a teljes
rekonstrukciója, mindenképp sokkal magasabb összeggel kell számolnunk. A
sorrendiség úgyis képlékeny lesz, mert nyilván attól függ, hogy milyen pályázatok
fognak megjelenni, nem biztos, hogy a sorrendiség így fog felállni. Elfogadható, amit
Polgármester Úr javasolt, én tudom támogatni.
Jónás Sándor polgármester:
A szárítóüzemmel kapcsolatban nem tudtam még utána járni, mert Tiszacsege mellett,
Egyek, Újszentmargita, Folyás, Polgár, Újtikos, Görbeháza, Tiszagyulaháza is szerepel.
Az összegeket én szándékosan nem említettem, de természetesen ez is tárgyalás alapját
képezi, megvitatjuk és amennyiben kevésnek ítéljük ezeket az összegeket, akkor
természetesen ezeken is tudunk módosítani.
Tóth Imre:
Tisztelt Képviselő-testület! Az egészségházzal nagyon egyetértek, arra nagy szükségünk
lenne, valamint az idősek bentlakásos otthonának kialakítására. Én átgondolnám a
közösségi ház felújítását, egy olyanban gondolkodnék, hogy egy városi sportcsarnokot
kellene úgy megterveztetni, amit tudnánk közösségi háznak is használni.
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Jónás Sándor polgármester:
Merész, de ötletes. Nagyon jó ötletnek találom. Örülök neki, én ezt biztos, hogy
támogatni fogom.
Tóth Imre:
Nincs az iskolának egy szabványos tornaterme sem, egy kézilabda meccset se lehet
lejátszani.
Szeli Zoltán:
Ezek még fejlesztés, illetve terv alapján vannak, megkérném a testületet, hogy ez a
következő testületi ülésnek legyen a témája.
Mind nagyon jó, nyilván mind a település érdekeit szolgálja, vannak fontossági
sorrendek: idősek otthona, egészségház stb. Nézzük meg először, hogy a településnek
egy centrumképet kellene adnunk, ennek megfelelően próbáljuk kialakítani ezeket a
helyszíneket. Idősek otthonánál pl. gondolom jó volna, ha a gyógyvíz közelébe kerülne.
Ezeket a szempontokat figyelembe véve legyenek a tervek beadva engedélyeztetve
majd. Tehát egy centrumot mindenképpen adjunk már a településnek. Nagyon sok olyan
ingatlan van a Fő utcán, ami vagy megvásárolható vagy elcserélhető, ott a mozi,
kultúrház, mellette az állatorvosi rendelő, szinte folyamatosan lehetne oda
önkormányzati épületeket létesíteni, ami a centrumba való.
Jónás Sándor polgármester:
Én ugyanezekben gondolkozom.
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Ahogy Polgármester Úr mondta, minden olyan beruházás legyen benne, amit az
elkövetkezendő 6 évben szeretne Tiszacsege önkormányzata megvalósítani. Mert majd
amikor a beadott tervet, beruházást bírálják, akkor megnézik, hogy szerepel-e ebben a
kistérségi tervben és félő, ha nem szerepel benne, akkor nem támogatják. Arra kell
törekedni, hogy semmi ne maradjon ki a fejlesztési tervből.
Jászai László:
Tisztelt Testület! Ezekben a kistérségi dolgokban részt vettem az elmúlt ciklusban. Ezek
nem konkrét dolgok, nem úgy kell elképzelni, hogy itt már tervekkel rendelkeznek. Ez
egy ötlethalmaz, amihez kötve vannak bizonyos összegek. Szerintem nem kell kihagyni
egyetlen egy tételt sem, újakat is bele lehet tenni. Nagyon fontosnak tartom Tiszacsege
megközelíthetőségét. Nem tudom, hogy ez mennyire a mi projektünk lenne ezeknek az
utaknak a felújítása, ez nem egy települést érintő dolog. Ez nagyon fontos lenne, mert
lassan Tiszacsegét nagyon nehéz megközelíteni normális úton. Nem kell kihagyni ezt a
szárítóüzemet sem, nem tudom, hogy hol képzelték el, mert ha a településeket
végignézzük nem éppen Tiszacsege a központi térség, a polgári ipari park ilyen
szempontból jobb helyzetben van. Ne hagyjunk ki belőle semmit. Szerintem ez a
sorrend nem biztos, hogy egy fontossági sorrend lesz, mert elképzelhető, hogy hol az
egyikre, hol a másikra fog majd pályázati kiírás lenni, benne kell hagyni. Nagyon nehéz
ezek közül egy rangsort felállítani, mert pl. az ivóvízhálózat ugyan olyan fontos, mint az
egészségház.
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Jónás Sándor polgármester:
Tiszacsege megközelítését célzó 3307-es jelű út felújítása is benne van, de ez nem
kimondottan tiszacsegei, ez a Kht-nak a feladata, de természetesen ezen is rajta
vagyunk, hogy ezek megvalósításra kerüljenek.
Javaslattal szeretnék élni, az idő fontossága miatt. Szeli Zoltán kérte, hogy a következő
testületi ülésen tárgyaljuk, nem tudunk addig várni. Kérném azt, hogy most még, ha
ünnepségek is lesznek a hétvégén mindenki nézze át, gondolja át. Tisztelettel
megkérném a képviselőket, hogy kedden reggel, aki tudna 08 órakor eljönne ide a
hivatalba és leülnék megtárgyalnánk, röviden egy óra alatt biztos vagyok benne, hogy
megtudunk egyezni, mert mindannyian egyet akarunk, hogy minél jobb legyen
Tiszacsegének és az itt élő embereknek. Akkor már egy végleges listát tudnánk
kialakítani.
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
A sorrendiség biztos, hogy nem számít, viszont az számít, hogy kiemelt projekt, vagy
csak települési projekt. A településfejlesztési menedzserek tájékoztatása szerint a
kiemelt projektekre beadott pályázatokat a regionális fejlesztési tanács fogja elbírálni.
Lesz egy pénzkeretük a kiemelt települési projektek támogatására, ez nem egy nevesített
alap lesz, hanem amit meghatározott a testület. Biztos, hogy az első háromra beadhatja a
pályázatot, nem kell arra várni, hogy ilyen jogcímen kiírja a pályázatot.
Jónás Sándor polgármester:
Az első három a kiemelt projekt. Ennek tudatában úgy gondolkozzatok a hétvégén és
kedden reggel leülnénk és átbeszélnénk.

f.)

Szerződés az Inform Média Kft-vel (A Napló mellékleteként települési lap)
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Jónás Sándor polgármester:
Következő napirendi pont szerződés az Inform Média Kft-vel. Amióta itt vagyok a
megszokott Csegei Újság kerül mindig a kezembe. Szeretném, ha a lakosok
részletesebben és színesebben lennének tájékoztatva az itt történt eseményekről, a
fontos, jelentős dolgokról és ezért kezdeményeztünk egy tárgyalást a Hajdú-Bihari
Napló képviseletével. Velük úgy néz ki, hogy megállapodásra jutottunk. Szeretném a
testületi tagokat tájékoztatni arról és amennyiben egyetértenek vele, kérném, hogy
fogadják el. Megvizsgáltam az eddig készült Csegei Újságot. A Csegei Újságnak, ami
havonta jelent meg 42-43 ezer Ft volt a havi kiadása, 600-700 példányban került
kinyomtatásra, de nem mindig fogyott el, ezt a lakosok pénzért kellett, hogy
megvásárolják. Jobb lenne már színesebbé, élethűbbé tenni és úgy gondolom, hogy
szakemberek kezébe kellene adnunk, még, ha egy kicsivel most drágább is lenne. A
Napló biztosítaná azt, hogy minden hónapban egy alkalommal 2000 példányban a
Hajdú-Bihari Napló megjelenik Tiszacsegén, aminek egy melléklete lenne négy oldal,
ami Tiszacsegéről szólna. Ez teljesen ingyen biztosítaná, tehát azon a napon a HajdúBihari Naplóért sem és ezért a mellékletért sem kell fizetni. Ebbe a lakosoknak is
lehetősége nyílna, hogy a véleményüket elmondják. Emellett a Hajdú-Bihari Napló
biztosítja, hogy amikor lakossági fórumokat tartunk, átvállalja a teljes szervezését. Ha
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megakarunk a fórumra valamilyen vendéget hívni, azt ő intézi, ő vezeti le. Az újság 160
ezer Ft lenne. Ez azt jelenti, hogy több, mint ami korábban volt, de mást tudnánk adni és
amennyiben olyan javaslat érkezik, hogy ezt megléphetjük és folytathatjuk a tárgyalást,
akkor már a decemberi szám így jelenne meg. Kérdezném a Képviselő társaimat, hogy
van-e ezzel kapcsolatban észrevételük, egyáltalán foglalkozzunk-e ezzel?
Dr. Iványi Tibor:
Mindenképpen helyeselhető, jó formátumú, jó megjelenésű, érdekes újság. Szükséges.
Nem mintha rossz lenne ez a Csegei Újság, de nyomdatechnikailag sem korszerű.
Kobza Miklósné:
Ellenvélemény soha nem volt benne, sokan az ügyelet telefonszáma miatt vették meg.
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Egy gyors számítást végeztem most és amit a képviselői tiszteletdíj, valamint a
bizottságok számának a csökkentésével megtakarít a költségvetés, az bőven elég erre,
tehát megvan rá a fedezet.
Jónás Sándor polgármester:
A lakosok ingyen kapják természetesen, nem kell érte fizetni. Mert lehet, hogy azért
nem tudott tájékozódni és azért nem vette meg ezt az újságot, mert pénzt kellett adni
érte, emellett felhívásokat is tudunk bele tenni, megvan erre is a lehetőségünk.
Jászai László:
Tisztelt Testület! Amikor elindult a Csegei Újság, akkor dr. Papp Józsi bácsi még elég
aktív ember volt és képviselő volt, nagyrészt rá volt alapozva ez, ő szerkesztgette, ideje
is volt rá, mert nyugdíjas volt. Ő mivel kiesett ebből a dologból és itt a képviselő
testületben sincs olyan ember, aki annyi szabadidővel és kvalitással rendelkezne, hogy
ezt feltudja vállalni, tehát mindenféleképpen kellene egy profibb. Egyetértek én is vele.
Támogatom.
Kobza Miklósné:
Nem beszélve arról, hogy Józsi bácsi nincs itt, az újság itt maradt azon változatlan
formában és tényleg elavult.
Hajduné dr. Vámosi Margit aljegyző:
Egyetértek azzal Tisztelt Képviselő-testület, hogy meg kell újulni az újságnak, de a
Csegei Újság szerkesztőinek és aki abba írt, azoknak az érdekében, védelmében
elmondom, hogy olyan nagyon nem is volt igény, érdeklődő arra, hogy ebben az
újságban megjelentessen bárminemű cikket.
Kobza Miklósné:
Nem is őket minősítettem én, csak változatlan formában maradt.
Jónás Sándor polgármester:
Ezután is besegíthetnek még a szerkesztésbe is, mert nem zárkóznak el tőle.
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Szeli Zoltán:
Nem Józsi bácsi szerkesztette ezt az újságot teljes mértékben, hanem a könyvtárban
Ibolyáék szerkesztették. Én az ő véleményüket is szeretném hallani erről, hogy mit
szólnak hozzá, mert lehet, hogy ők is megtudnának újulni ugyanezzel az újsággal, vagy
érdemben tudnak ebben is segíteni. Őket azért ne felejtsük ki, mert becsületesen ellátták,
ami rájuk volt bízva.
Jónás Sándor polgármester:
Először itt akartam a Képviselő-testületnek bejelenteni. Természetesen velük is
egyeztetni fogok. Amennyiben a Képviselő-testület is egyetért a javaslattal, akkor
decemberben tudnánk megjelentetni, pontosan azért van ez az idő, hogy addig, akik
eddig szerkesztették azokkal is leüljek, átbeszéljük hogy milyen formában tudnak
esetleg részt venni benne. Semmit nem akarok én felrúgni, ami korábban jó volt, csak
színesíteni, esetleg kicsit színvonalasabbá tenni.
Amennyiben a Képviselő-testület jónak találja az ötletet és akik korábban
szerkesztették az újságot ők is áldásukat adják, akkor azt hiszem, hogy ne térjünk vissza
erre, hatalmazzon fel a Képviselő-testület, hogy tárgyaljak velük és természetesen utána
tájékoztatást adok a testületnek.
Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfelnyújtással jelezni szíveskedjék.
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete - Inform Média Kft.-vel történő
szerződéskötést - 12 fő igen szavazattal (Kardos József és Szilágyi Sándor nem volt
jelen a napirendi pont tárgyalásán) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
154/2006.(X. 20.) KT. sz. HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza az Inform Média Kft-t
(4024 Debrecen, Dósa Nádor tér 10.), hogy a Hajdú-Bihari Napló című napilapban
havonta egy alkalommal „Csegei Hírek” címmel 4 oldalas melléklet jelenjen meg, mely
a helyi sajtó szerepét tölti be.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megbízási szerződés
részleteiről a megbízottal megegyezzen és a megbízási szerződést aláírja.
Határidő: 30 nap (2006. november 20. )
Végrehajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester
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g.)

Karácsonyi díszvilágítás
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Jónás Sándor polgármester:
A kampányom alatt is említést tettem róla, hogy mindenféleképpen szeretném elkezdeni
azt a nemes és szép gesztust, hogy karácsonyt tényleg úgy ünnepeljük, ahogy a naptár
ezt piros betűvel szedi. Tudjuk azt meg, hogy karácsony van, a gyermekek is így
nőjenek fel és a kivilágítást változatlanul vesszőparipámnak tartom. Több olyan céggel
is tárgyalásokat folytattam már, akik ezeket a díszvilágításokat végzik. Jövő héten
csütörtökön egy gyöngyösi cég jön hozzám, az övékét találtam a legmegfelelőbbnek,
úgy ítéltem meg, hogy a legszélesebb skálával rendelkeznek akár a kivilágítást illetően,
akár anyagi szempontból és még az is elképzelhető, mivel ez az éves
költségvetésünkben nem volt benne, ők hajlandóak kompromisszumra is, úgy
tárgyaltam velük, hogy akár részletfizetés is lehetséges, akár jövő évi csúsztatásos
fizetés is. Természetesen nem úgy gondolom, hogy őrült költségekbe verjük
Tiszacsegét. Nagyon minimálisan egy öt évre tervezem ezt az egészet, tehát minden
évben egy kis bővítést. A cégekkel úgy tárgyaltam, hogy folyamatában lennének a
dolgok. Az első évben, idén egy rövidebb kis részt megnézünk, amit anyagilag is
eltudunk viselni és tudunk vállalni és készítünk tervet a következő évre, a harmadikra,
negyedikre érjük el azt, hogy Tiszacsege nagyobb része karácsonyi kivilágításban
legyen. Ha ezzel kapcsolatban van észrevétel a képviselők mondják el. Amennyiben úgy
gondolják, hogy ennek a tárgyalását is folytathatom, ezt is el kell dönteni, mert
nemsokára karácsony van, akkor szeretném, hogyha felhatalmaznának, ha nem, akkor
természetesen azt is tudomásul veszem.
Dr. Iványi Tibor:
Igen mindenképpen támogatom, mert ha végigmegyünk Debrecen fő utcáján vagy a
Kossuth utcán karácsony előtt láthatjuk, hogy mennyire szép és jó. De ugyanúgy
Balmazújváros is ki van világítva, és sokfelé nem csak nagyvárosokban, hanem kisebb
településeken is, de nem csak Magyarországon, hanem Európában máshol is megy ez a
dolog és nagyon szép. Tartsunk ezzel lépést.
Vincze László:
Csináljuk én is javaslom. Csak az anyagiakról szeretnék tudni, hogy mibe kerül ez?
Jónás Sándor polgármester:
Nem lehet még konkretizálni, azt a lehetőséget kértem a képviselőktől, hogy
tárgyalhassak velük. Csütörtökön itt lesznek, akit érdekel, az részt vehet ezen.
Végigjárnánk, ők ebben profik, ők tudják, hogy mi a lényeges dolog, megmutatnak
minden variációt, számítógépen ezt kidolgozzák és dönthetünk. Ezeket addig nem lehet
árba foglalni, de az árkatalógust megtudom mutatni. Egy példa, egy kisebb település
teljes megvilágítása 2,5 millió Ft és a szervizelést is ők végzik.
Vincze László:
Kint is marad végleg és karbantartja?
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Jónás Sándor polgármester:
Igen ő ezt karbantartja folyamatában, meg a bővítést is ő végzi.
Vincze László:
Ez kimondottan csak karácsonykor működne?
Jónás Sándor polgármester:
Igen.
Répási Lajos:
Olyan javaslattal bírnék, hogy természetesen a városközpontban alakítsuk ki először és
nyílván azokon a fő közlekedési utakon, amelyek nagyobb forgalmat bonyolítanak és itt
kezdjük a centrumban és bővíthető legyen.
Szeli Zoltán:
Ha továbbra is kint marad ez a világítás, ez mennyire befolyásolja a város képét? Tehát
nyári időben hogy fog ez kinézni?
Jónás Sándor polgármester:
Arra is van lehetőség, hogy levegyék, ők tárolják és újra felteszik. Majd megbeszéljük,
hogy milyen költségvonzata van. Én is annak örülnék, ha vége az ünnepeknek,
leszednék és újra feltenni, mert veszélynek van kitéve, de erre is van lehetőség, mert
rendelkeznek olyan raktárakkal, ahol kimondottan akik tőlük vásároltak azokét tárolják.
Kérem, aki egyetért a javaslattal, kézfelnyújtással jelezni szíveskedjék.
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete - a karácsonyi díszvilágítást - 12
fő igen szavazattal (Kardos József és Szilágyi Sándor nem volt jelen a napirendi pont
tárgyalásán) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
155/2006.(X. 20.) KT. sz. HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a karácsonyi
ünnepek alkalmával Tiszacsegén a frekventáltabb helyeken díszvilágítás kerüljön
felszerelésre.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a díszvilágításra vonatkozóan
tárgyalásokat folytasson.
Határidő: folyamatos
Felelős: Jónás Sándor polgármester

37
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2006. OKTÓBER 20.

h.)

Polgármesteri Hivatal biztonsági szolgálattal történő őrzése
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Jónás Sándor polgármester:
Eléggé meglepett engem, hogy a temetőőr - a temetkezésért felelős ember - látja el az
éjjeli szolgálatot a település épületénél. Nem tudom, lehet, hogy ez a jó, de én tennék
erre egy javaslatot. Én szeretném, ha ezt a felelősséget egy biztonsági szolgálatnak
kiadnánk, aki ezt profi módon lekezelné. Nem lennénk kiszolgáltatva annak, hogy a
temetőőrnek el kellett menni a halottért vagy esetleg más felé szólította a hivatása, akkor
őrizetlenül maradjon a hivatal. Én csodálkozom, hogy ez eddig így működött és nem
történt komolyabb probléma, de én szeretném ezt megelőzni, hogy ne is legyen ilyen.
Amennyiben erre is kapok meghatalmazást, előtárgyalásokat folytattam, tehát
összegszerűen is tudok erre választ adni. Nem fontos elfogadni ezt sem, ez is csak
javaslatként, hogy folytassam tovább a tárgyalást és ti is látjátok ennek az értelmét, de
szeretném ezt az áldatlan állapotot megváltoztatni. Jegyző Asszony erre számítást is
végzett, hogy mibe került eddig ez nekünk és mibe kerülne ezután. Természetesen eddig
nem tudta felelősséggel, mert egy temetőőrtől ne várjuk el, hogy betörés történik és ő
kártérítést adott volna nekünk ezért. Abban az esetben ugye teljes mértékben garanciát is
vállal az anyagi biztonságra. Megkérném a Jegyző Asszonyt, hogy összegszerűen is
mondja el, hogy mik a terveink.
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Én úgy tudom, hogy akivel tárgyalt Polgármester Úr őrző-védő cég nettó 600 Ft-ért
vállalná óránként az őrzést, napi 8 órában kérnénk az őrzést. Az őrző-védő cégnek
fizetendő összeg nem volna több, mint amennyit a közalkalmazotti bérre ki kell
fizetnünk, nem nagy a különbség, tehát nem jelentene többletkiadást az
önkormányzatnak, előnye viszont az volna, hogy valóban őrzés alatt lenne az épület.
Átalakítanánk a takarítónők munkaidejét is, ezzel az a tervünk, hogy mindig legyen a
hivatalban valaki kora reggeli, kora délutáni, kora esti órákban a takarítónők, éjszaka
pedig a fegyverrel ellátott, erre szakosodott őr. Még megtakarítást is jelent.
Jászai László:
A hétvégét is beleszámolva?
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
A biztonsági rendszerünk után is fizetünk minden hónapban egy debreceni cégnek, igaz
nem nagy összeget havonta.
Jónás Sándor polgármester:
Onnan is míg idejön, az is egy körülményes dolog.
Kobza Miklósné:
Ez nem jelenti azt ugye, mint ahogy Egyeken is van, hogy biztonsági őrök vannak
nappal is, mert az rettenetes.
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Jónás Sándor polgármester:
Úgy szeretnénk a takarítónők munkafolyamatát is átcsoportosítani, hogy 4 órára
jönnének és este 10 óráig a takarítást elvégeznék és 10 órára jön a biztonsági szolgálat
és ő látja el az éjszakát reggel hat óráig. A takarítónőknek is rendszeres
munkalehetőségük van folyamatában, meg a biztonsági szolgálat is így áttudja venni ezt
a feladatot.
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Egy kicsit korábbi időpontra is rakhatjuk a váltást.
Jónás Sándor polgármester:
Ezt is lehet, hogy ne éjszakába menjen a takarítónő. Ezek részletkérdések, csak
gondolatot ébreszthet a Tisztelt Képviselőkben. Gondolkozzunk el ezen, mert örülök
neki, hogy eddig nem volt semmilyen probléma, de bármikor bekövetkezhet és ezért mi
felelnénk, mert nem szerveztük meg kellő képpen a saját vagyonunk védelmét.
Szeli Zoltán:
Eddig volt egy személyes védelem és volt egy elektronikus védelem. Miért váltjuk
akkor fel? Tehát mi volt benne a rossz, mi a jó benne? Hány százalékos védelmet
nyújtott mondjuk az elektronikus rendszer? Önmagában miért nem elég? Nem lehetne-e
azt fejleszteni? Akkor olcsóbb volna maga a fenntartása, gondolom ennek utána
néztetek.
Jónás Sándor polgármester:
Biztos, hogy nem. Az elektronikában én megmondom őszintén, akár mennyire is fejlett,
ott bekövetkezhet egy hiba, bekövetkezhet emberi mulasztás is természetesen, de azért
egyértelmű a szerződésben vállalt felelősség. Hogy mennyibe kerülne ennek a
beriasztása?
Szeli Zoltán:
Mert jelenleg nincs?
Jónás Sándor polgármester:
De van, de bővíteni kellene ahhoz, hogyha itt semmilyen szolgálat nem lenne. Az
elektromossági cégeknek, akik ezzel foglalkoznak, nekik is mindig fel kell újítani és
karban kell tartani. Ezen túlmenően ezek is változnak, ezeket hosszútávra mindig
folyamatában kellene esetleg módosítani, vagy modernebbet hozni vagy másabbat
hozni, ez plusz költségeket jelentene. De bármikor megtehetjük, tehát válthatunk,
hogyha nem látjuk megfelelőnek.
Szeli Zoltán:
Van több variációja, elektronikus, elektronikus és személyi védelem, csak személyi
védelem.
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Jónás Sándor polgármester:
Nekem hasonló riasztórendszerek voltak felépítve saját vállalkozásomnál. Én is úgy
gondoltam, hogy nem kell szolgálat, a biztosítónak fizettem óriási összegeket havonta.
Az épületen kívülről réz ereszcsatorna volt felszerelve és egyik reggelre, ameddig
bírták, teljesen kiszaggatták az első szintig a rézcsatornát és elvitték a méhbe. Ezt a
riasztó nem érzékelte, nem tudta érzékelni. A biztosítóban bíztam, hogy fizet, fél év
huzavona után közölte velem, hogy ez az épületen kívülre esik, nem fizet. Ez ezelőtt 5
évvel történt, én akkor döntöttem úgy, hogy biztonsági szolgálattal oldom ezt a feladatot
meg, mert akkor tudom, hogy miért fizetek pénzt és mit kapok érte és tudom, hogy ki a
felelős ezért és kifogja ha károm keletkezik megtéríteni. Tehát én ezért gondolkoztam
ebben. Mindenki véleményét meghallgatom, természetesen úgy döntünk, ahogy a
többség akarja.
Hajduné dr. Vámosi Margit aljegyző:
A szomszédos Könyvtár épülete nem tudom, hogy hogy van biztosítva, esetleg az a részt
is le lehetne fedni.
Jónás Sándor polgármester:
Ezt egy járőr szolgálattal is meg lehet oldani folyamatosan, erre vannak már kidolgozott
módszerek. Természetesen bármilyen javaslatot elfogadunk, ha azt mondjátok
részleteibe belemegyek egy riasztós rendszer kiépítésébe, csak az sokkal több.
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Nagyon sokáig 1998-ig riasztóval volt védve a hivatal, amikor riasztó mellett betörtek,
elvitték a hivatali gépkocsit, számítógépeket. Az addig elég, míg nem jön egy olyan
betörő, aki azt kijátssza.
Kobza Miklósné:
Zolinak nagyon igaza van abban, hogy a technika fejlődik, csak nem lehet rajta
számonkérni, viszont embereken számon lehet kérni, hogy mi történt és felelősséggel
tartozik.
Jónás Sándor polgármester:
A másik dolog, hogy az okmányiroda is itt van. Sok olyan fontos dolog van, nem akarok
tippeket adni a látogatóknak, de azt kell, hogy mondjam, hogy ez is indokolttá teszi. A
javaslatom az, hogy a legközelebbi testületi ülésig meg is hívom a biztonsági
szolgálatnak a vezetőjét, aki itt helyben el is mondja és a kérdésekre is választ ad, akkor
tudunk dönteni és esetleg már decembertől indulhat.
Vincze László:
Ez akkor vállalkozásba megy és 600 Ft bruttót fizetünk érte?
Jónás Sándor polgármester:
Ez órabér. Elég sokfelé érdeklődtem, saját vállalkozásomat is őrzik, az árakkal tisztában
vagyok, ez egy alkalmi ár.
Kapus Lajos:
Mindenképpen támogatom.
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Jónás Sándor polgármester:
Szavazásra bocsátanám. A legközelebbi testületi ülésre meghívom a biztonsági cégnek a
vezetőjét, ő is elmondja, a kérdésekre válaszol, akkor ráérünk dönteni arról, hogy igen
vagy nem. Most csak arra kérek szavazást, hogy folytassam-e a tárgyalást és idehívjame őket. Aki egyetért a javaslattal kérem, hogy kézfelnyújtással jelezni szíveskedjék.
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete - a Polgármesteri Hivatal
biztonsági szolgálattal történő őrzését - 12 fő igen szavazattal (Kardos József és
Szilágyi Sándor nem volt jelen a napirendi pont tárgyalásán) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
156/2006.(X. 20.) KT. sz. HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
Polgármesteri Hivatal őrzését biztonsági szolgálattal oldják meg.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az őrzésre vonatkozóan
tárgyalásokat folytasson.
Határidő: folyamatos
Felelős: Jónás Sándor polgármester
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i.)

Belvízelvezető árkok karbantartása
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Jónás Sándor polgármester:
Belvízárkok karbantartása. 2006. november 01-jétől 10-15 közcélú dolgozót tudnánk az
árkok karbantartására biztosítani. Nagyon sajnálom, hogy Kardos Úr így döntött, mert
pontosan sok mindenre számítottam az ő későbbi munkájára, szerettem volna igénybe
venni szakmai tudását. Én úgy hiszem, hogy attól, hogy valaki nem kap pozíciót, vagy
nem olyat kap, amilyet ő szeretne, attól ugyanúgy a település javát kellene, hogy
szolgálja. Ennek ellenére megfogom kérdezni Kardos Urat, hogy vállalná-e ennek a
levezetését, illetve szaktanácsadást biztosítana-e nekünk, hogy a szükséges
karbantartásokat az elvezetőkön megtudjuk oldani. Amennyiben nem, akkor fel kell
vennem külső vezetővel a kapcsolatot, aki ennek a tervezését megoldaná, illetve a
munkát levezényelné és felügyelné. Azért szerettem volna Kardos Urat megkérni erre a
feladatra, mert azokat az embereket is, akik ezt végeznénk jobban ismeri őket, jobban
tudta volna kézben tartani, jobban tudta volna irányítani. Sajnálom, hogy ez így történt.
Persze nem adom fel, még én próbálok vele ebben az ügyben beszélni, mert ez a
település javát szolgálná és azoknak az emberekét, akiknek megvédenénk a házukat
attól, hogy átázzanak, elvizesedjenek. Hiszen mint mondtam munkásokat tudunk ehhez
biztosítani.
Jászai László:
Tisztelt Testület! Nekem személyesen lakossági megkeresés is volt ezzel kapcsolatosan.
Többen jelezték a Bocskai utcán. Elkezdődött a fürdővel szembeni oldalban egy
csatornatakarítás. Arról volt szó, hogy végig a Bocskai utcán, ahol nincsenek rendben a
hidak, van ott egy pár olyan híd, amit fel kellene újítani, ki kellene szedni, olyan idős
embereknél, akiktől nem várható el, hogy ezt megcsinálják. Most kiszáradt az árok most
el lehetne végezni. Kérték, hogy végig kellene nézni, mert hiába lett a másik részen
megcsinálva az árok, ha egy helyen nem tud valahol elfolyni a víz. A többit is ki kellene
takarítani, nem akkor kellene kitakarítani, amikor 0,5-1 méteres víz lesz az árokban.
Egyetértek ezzel a programmal. Pap János is vízügyi szakember, esetleg, ha a Kardos Úr
ezt nem tudja felvállalni, akkor meg lehet keresni őt is, mert ő is szakembernek számít
ebben, nyilván nem ingyen, hanem valamilyen díjazás ellenében.
Répási Lajos:
Mindenképpen célszerű ez a program és nem csak hogy rövid távon, ezt addig kell az
egész településen, míg nem rendezzük az egész településen a belvíz kérdést. Arra
gondolok, hogy folyamatában, teljesen meg kellene szervezni, elkezdeni az egyik helyen
és végigmenni, nem úgy mint ahogy jelenleg most történt, hogy adhoc jelleggel, ahol
megszorító volt a probléma. Mert ezek összefüggnek egymással. A vízelvezetésnek az
egész lefolyását biztosítani kell, mindenképpen célszerű volna ebbe mélyen belelátni,
megszervezni és hozzáfogni egy területen és menni szépen végig az egész település
belvízkérdésén. Különösen lehet prioritás abban, hogy melyek azok a területek, ahol
legégetőbb, gondolok a Hatajra, a zátonyosi részre, ami nyilván elsőbbséget kell, hogy
élvezzenek és ezeket tényleg egy embernek a kezébe adni, aki letudná ezt vezényelni.
Pap János szerintem kifogástalanul tudná ezt vezényelni. Az egész település
csapadékvíz-elvezetését felül kell vizsgálni és rendbe kell tenni, mert ez égető probléma.
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Tényleg most kell kezdeni, amikor az időjárás alkalmas erre, bele kell vágni és csinálni,
folyamatában tényleg valami felelőst, aki ezt végigvezényli.
Jónás Sándor polgármester:
Valóban így van. Máris feltudom venni ez ügyben a kapcsolatot. Azért szerettem volna
Kardos Józsefet én is, mert a legjobban ismeri ezt az egészet. Még nem adom fel, vele is
először tárgyalok, amennyiben nem, akkor tényleg a Pap János Úrral felveszem a
kapcsolatot, remélem, hogy elfogadja és akkor nem külsőssel kell, mert az nem ismeri,
az egészet végig kellene vizsgálni, tehát az költségben is többet jelentene nekünk, ezért
jobb lenne, ha csegei emberrel tudnánk ezt levezényelni.
Dr. Iványi Tibor:
Tisztelt Testület! Csatlakozom ehhez, mert égető a kérdés, fontos és lényeges. Maga a
Fő utca belvízelvezetése is rossz és megoldatlan. A Hunyadi utca, a Lévai iskola és az
orvosi rendelő közötti alagút is el van tömődve, ott sem vezet semmire, de a páros
oldalnál is teljesen rossz a belvízelvezetés. A Fő utca 26 és 24 szám határán is megáll a
víz. Kellene egy belvízelvezetési terv vagy munkaprogram és akkor az elkövetkezendő
2-3 évben ezt meg kellene oldani.
Jónás Sándor polgármester:
Folyamatában rendbe tudnánk az egész Tiszacsege hálózatot tenni és megelőznénk
azokat, hogy a házak elvizesedjenek.
Bana Gábor:
Annyit szeretnék kiegészítésként, hogy tapasztaltam, hogy nagyon sok lakóház előtt a
kocsibejáró úgy van megépítve, hogy nincs alatta betongyűrű, ez is lényeges szempontja
annak, hogy miért nem folyik át a víz azon az árkon. Sok helyen láttam, hogy
megépítették ezeket a kocsibejárókat és elfelejtettek betongyűrűt rakni, ezt újra kell
építeni. A Bocskai utcán láttam egy-két helyen a kocsibejárók leromlott állapotát,
ezeknek a kaszálásáról, karbantartásáról, feltétlenül gondoskodni kell.
Jónás Sándor polgármester:
Ezzel is egyetértek. Amennyiben úgy gondoljátok, hogy felvehetem a kapcsolatot, azzal
az emberrel, aki ezt az egészet levezényelné, akkor kérném, hogy erősítsetek meg
szavazatotokkal. Aki egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezni szíveskedjék.
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete - a Belvízelvezető árkok
karbantartására vonatkozó javaslatot - 12 fő igen szavazattal (Kardos József és
Szilágyi Sándor nem volt jelen a napirendi pont tárgyalásán) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
157/2006.(X. 20.) KT. sz. HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a belvízelvezető árkok
karbantartási munkálatainak szakmai irányítására felelős szakembert bíz meg, s egyben
felkéri a polgármestert, hogy erre vonatkozóan tárgyalásokat folytasson.
Határidő: folyamatos
Felelős: Jónás Sándor polgármester
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j.)

Egyebek.

- Jónás Sándor polgármester:
A Ti bevonásotokkal kidolgozhatom-e azt, hogy 12-13 kerületet létrehoznánk
Tiszacsegén, amit említettem is már az alakuló ülésen. Minden képviselőre óriási feladat
hárul, hogy vállaljátok-e. Bízom benne, hogy vállaljátok, mert a lakosok kiszolgálását
így a legmesszebbmenőkig megtudnánk oldani. Mert mindenki tudná, hogy kihez
tartozik és az a képviselő sokkal jobban rá is látna az ottani problémákra és hibákra és az
is elképzelhető, hogy nem kellene várnia egy testületi határozatra, hanem bejön a
képviselő és 5 perc alatt eltudnánk az ügyet rendezni és feltudnánk gyorsítani nem csak
az információt a lakosok és közöttünk, hanem a megoldást is. Mindenkit értesíteni
fogok, hogy mikorra tervezem, akkor bejöttök, átbeszéljük, hogy közösen hogy látjuk és
felosztanánk a területet. Ha ehhez van észrevétel kérem megtenni szíveskedjenek.
Répási Lajos:
Tisztelt Testület! Én már említettem, hogy valamikor már megtörtént ez a felosztás.
Tehát végtére is a körzetesítés ennyiben lehet segítségünkre, szerintem ez megoldható és
meg is van még térképen csak adaptálni kell a jelenlegi helyzetre.
Jónás Sándor polgármester:
Utána nézünk, amennyiben ez megvan, szeretném, ha megnéznétek ti is, mert lehet,
hogy valakinek van egy más javaslata, meg mindenféleképpen egyeztetni szeretném
veletek, hogy ki melyik területre kerülne és melyiket látná el. Biztos, hogy ebben
megtudunk egyezni. Ezt a jövő héten folytatnám, hogy minél előbb tudjuk a lakosságot
róla tájékoztatni.
Répási Lajos:
A külterületet a Nagymajor is vonjuk be, kapjon képviseletet az is.
Nagy Miklós alpolgármester:
Van a Nagymajornak képviselője, ezt ők maguk közül választják meg és jogosult arra,
hogy a testületi ülésen részt vegyen.
Jónás Sándor polgármester:
Az a közösség is úgy érezné, hogy ki van rekesztve, hogyha oda képviselő nem tartozna.
Azt lehet, hogy legyen egy olyan személy, aki összefogja az egészet és a tőlünk
választott képviselővel tartja a kapcsolatot, mert különben azt hihetnék, hogy a
képviselő társaim nem akarják az ő hatékony dolgaikat felvállalni.
- Jónás Sándor polgármester:
Visszatérve a bizottságokra, külsős tagokat nem választottunk. A bizottság javasolja és a
következő testületi ülésen tudunk dönteni.
Csernikné Nagy Krisztina:
Egy fő?
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Jónás Sándor polgármester:
Egy főt javasoltam, hogy páratlan legyen, de ha úgy gondoljátok, hogy kettő, nincs
akadálya.
Csernikné Nagy Krisztina:
Egy vagy három lehet, hogy páratlan legyen.
Lakatos János HCKÖ. elnök:
Javaslatot szeretnénk benyújtani, mi a kisebbségi önkormányzat képviseletéből is
szeretnénk egy főt delegálni bizottságba.
Répási Lajos:
Melyik bizottságba?
Lakatos János HCKÖ. elnök:
Nagy Zoltán Kálmánt szeretnénk a városfejlesztési bizottságba külsős tagnak.
Jónás Sándor polgármester:
Ez természetesen egy javaslat, mert külsős tagról van szó, majd a későbbiekben a
legközelebbi ülésen fogjuk megtárgyalni, de természetesen azon leszünk, hogy ezt
megtudjuk oldani.
- Jónás Sándor polgármester:
Szeretném felhívni a Lakosok és a Testületi tagok figyelmét, hogy 2006. október 23-án
ünnepséget tartunk, melyre a lakosságot, valamint a képviselőket is szeretettel
meghívom. Hétfőn 9.00 órakor a Művelődési Házban ünnepi műsor lesz, ahol az
általános iskola növendékei műsort adnak, 9.40 perckor emléktábla avatás lesz a
rendőrség épületénél, ahol korábban dr. Tantos József lakott és rendelt, a hozzátartozói
természetesen hozzájárultak mindehhez és itt lesznek ezen a megemlékezésen.
Emlékműavatás lesz 10.20-kor, melyet Hegedűs Zoltán készített a Kossuth utcai
parkban, az ünnepi beszéd megtartására Farkas Jánosnét kértem fel. Dr. Tantos József
tiszteletére az ünnepi beszédre Németh Józsefet volt polgármester urat kértem fel, mert
ő ismeri személyesen.
Vincze László:
Itt van hamarosan a tél, lehet, hogy már nem találkozunk addig, mire kezdődik a
hóeltakarítás, ezt felül kell vizsgálni a Kommunális Szolgáltató Szervezetnél, hogy hogy
áll a gépparkja, szervezik-e, ne halljunk olyat, hogy nem ment el a hótoló a Kismajorba
csak egy darabig. Ezt a hivatalból le kell rendezni, hogy meg van-e szervezve, vagy
nincs megszervezve. Most kell megszervezni, nem amikor leesik a hó.
A következő költségvetés hamarosan elfogadásra kerül. Javasolnám, hogy a
szervezeteknek a gazdaságosságát vizsgálják felül. Jól működött, nem jól működött,
veszteséggel működött, ha veszteséges mit csinálunk vele az év végére, vagy következő
évben. Itt gondolok a fürdőre, a Kommunális Szolgáltató Szervezetre, annak az
átalakítására. Meg kell nézni minden kis morcikáját, hogy következő évben jól és
gazdaságosan tudjon működni.
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Jónás Sándor polgármester:
Ezzel egyetértek. Nem mondtam el, de már kezdeményeztem, tudnak is a Kommunális
Szolgáltató Szervezetnél dolgozók arról, hogy a jövő hétre összehívtam őket,
átszervezést óhajtok csinálni, mert én sem találom megfelelőnek ezt a munkamorált és
ezt a munkaelosztást. Megkértem Remenyik Sándort, Orbán Urat, Budai Urat és Körtély
Urat, mindenkinek saját feladata lesz, külön feladattal lesznek felruházva, felelősséget
fognak vállalni a náluk dolgozó emberekért. Ezen kívül az oda kihelyezett
önkormányzat tulajdonát képező gépjárművekért, gépekért. Itt szeretném elmondani,
hogy amikor a biztonsági szolgálat a hivatali őrséget kezdené, Körtély János kinevezett
temetőgondnok lenne az ő rá bízott két emberrel. Mindenki munkaköri leírást fog
természetesen kapni, amit szigorúan be is tartatunk. Nem csak a halottak szállításáért, a
temetésért fog felelni, hanem a temető teljes rendbetételéért (fa, fűnyírás stb.), sőt az
olyan sírok, melyekhez a hozzátartozók nem járnak ki, azokat is gondozni akarjuk, hogy
a temető összképe is javuljon. Így felelőst tudunk arra a területre állítani, meg is tudjuk
követelni a munkát. Ugyan így természetesen Orbán Sándornak is, Budai Imrének is
saját lebontott felelősségek lesznek. Ezeket én már kezdeményeztem, láttam a
problémákat és azon vagyok, hogy minél előbb ezeket is megtudjuk oldani.
- Répási Lajos:
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Testület! Az alakuló üléskor volt egy javaslatom az
SZMSZ módosításával kapcsolatosan. Most letisztázódott a bizottságok összetétele,
amit javasoltam módosításra hozzászólások vonatkozásában azt mindenképpen ki
kellene venni a régi SZMSZ-ből, ebben döntenünk kellene, hogy a nem bizottsági tag 10
perces hozzászólását vegyük ki belőle, szabályozzuk le, hogy 5, illetve 3 perces
hozzászólásokra korlátozódjon. Ez nem tartjuk be olyan mereven, de próbálja mindenki
betartani.
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Fél éven belül úgyis felül kell vizsgálni a Szervezeti és Működési Szabályzatot, akkor a
rendeletmódosításra vonatkozó javaslat majd beépítésre kerül.
- Dr. Iványi Tibor:
Tisztelt Testület! Tisztelt Polgármester Úr! Egy kérésem és javaslatom lenne. Tavaly is
szóvá tettem, de elsikkadt, de törvényi előírás is a központi orvosi rendelő
akadálymentesítése. Jelenleg úgy oldjuk meg, hogy bejön a gurulós kocsiján a beteg,
van egy összecsukható keskeny betegszékünk (amelyet egy betegtől örököltünk), az
erősebb férfiak átrakják, felviszik a lépcsőn, közlekedik a beteg, utána két férfi ismét
visszateszi a kocsiba. Lehetne-e egy betonfeljáró kialakításával akadálymentesíteni?
Jónás Sándor polgármester:
Ezt tulajdonképpen mindenhová ildomos lenne, ezzel egyetértek, csak
gondolnunk, mert most ideiglenes jelleggel egyszerűbben és olcsóbban
megoldani. Beszéltünk arról, hogy szeretnénk új intézményeket létrehozni.
meglesz egy új, akkor ott kellene inkább kialakítani, addig viszont egy
megoldás, ha fából szereltetjük össze ezeket a feljárókat.

át kell
kellene
Ha már
olcsóbb

Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Kistérség keretében pályáztunk mobil rámpákra, folyamatban van az ügy.
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Dr. Iványi Tibor:
Akadálymentesített wc sincs, meg sok minden nincs, de legalább egy akadálymentesített
feljáró szükséges lenne.
Jónás Sándor polgármester:
Jó volna, ha sikerülne a komoly cél megvalósítása. Addig ideiglenes jellegű dolgokkal,
ami ezt a célt megoldaná ugyan, de nem egy esztétikus, ez is segítség lenne.
- Kapus Lajos:
Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Úr! Idős lakosok kerestek meg a
gyászjelentésekkel kapcsolatban. Kevés helyen van kitéve, ezek az idős asszonyok főleg
már csak a boltokig járnak, azokba, amelyek a Kismajorba, a Zátonyba, vagy a vasútnál
található, igényelnék, hogy azokon a helyeken is legyenek gyászjelentés táblák, mert
sokszor későn informálódnak a szeretteik, ismerőseik elvesztéséről. Természetesen
vallástól mentesen rakják ki ezeket a gyászjelentéseket.
Jónás Sándor polgármester:
Igaza van Kapus Lajos képviselő társamnak, mivel lesz ennek is felelős személye, ezt is
beépítjük a munkaköri leírásába, hogy ezeket hány helyen és hol kell kifüggeszteni.
Jónás Sándor polgármester:
A különfélék keretén belül van-e valakinek hozzászólása, javaslata?
Mivel több napirend pont és hozzászólás nem volt, Jónás Sándor polgármester
megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a meghívott vendégek megjelenését és
zárt ülést rendelt el.
K. m. f.

Jónás Sándor
polgármester

Dr. Iványi Tibor
jkv. hitelesítő

Füzesiné Nagy Zita
jegyző

Jászai László
jkv. hitelesítő
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