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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. március 07.-én
du. 1300 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében –
megtartott üléséről.

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint
Meghívottak:

mellékelt jelenléti ív szerint

Jónás Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott
vendégeket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 13
fő képviselő jelen van. Jászai László valószínűleg később érkezik.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére Zsólyominé Gyenes Anikóra,
valamint a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére Szeli Zoltán – mint állandó
jegyzőkönyv-hitelesítő -, valamint Vincze 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 (Jászai László nem
volt jelen a szavazásnál) elfogadta.
NAPIRENDI PONTOK:
1./

A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság 2006. évben végzett munkájáról szóló
beszámoló megtárgyalása
Ea.: Kántor Péter r. alezredes, Kapitányságvezető

2./

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladék-kezelési
közszolgáltatásról szóló 15/2006.(VI. 29.) rendelet módosítása
Ea.: Hajduné dr. Vámosi Margit aljegyző

3./

A Tiszacsegei Általános Művelődési Központban a 2007/2008. nevelési tanítási
évben indítható óvodai csoportok, iskolai osztályok és napközis csoportok
számának meghatározása
Ea.: Jónás Sándor polgármester

4./

A Tiszacsegei Általános Művelődési
megváltoztatása
Ea.: Jónás Sándor polgármester

5./

Létszám-gazdálkodási intézkedés a Tiszacsegei Általános Művelődési Központban
Ea.: Jónás Sándor polgármester

Központ

gazdálkodási

helyi

jogkörének
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6./

Az Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosítása
Ea.: Jónás Sándor polgármester

7./

Előterjesztés a bölcsődei férőhelyek csökkentésére és létszám-gazdálkodási
intézkedésre a Bölcsődében
Ea.: Jónás Sándor polgármester

8./

Létszám-gazdálkodási intézkedés
Szervezetnél
Ea.: Jónás Sándor polgármester

9./

Létszám-gazdálkodási intézkedés a Polgármesteri Hivatalban
Ea.: Jónás Sándor polgármester

a

Tiszacsegei

Kommunális

Szolgáltató

10./ A Tiszacsegei Általános Művelődési Központ tagintézményeinek beszámolója a
2006. évben végzett munkájáról
Ea.: Intézményvezető
Tagintézményvezetők
11./ Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal felújításának befejező
munkálatai tárgyú pályázat támogatási maradványának lemondása
Ea.: Jónás Sándor polgármester
12./ Polgármesteri jelentés
Ea.: Jónás Sándor polgármester
13./ Különfélék
a.) Belvízkárosult ingatlanok felajánlása az önkormányzat részére
Ea.: Jónás Sándor polgármester
b.) Közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz pályázati önerő kérése
Ea.: Puszai Lászlóné Műv. Ház vezető
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1./

Napirendi pont
A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság 2006. évben végzett munkájáról szóló
beszámoló megtárgyalása
Ea.: Kántor Péter r. alezredes, Kapitányságvezető
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Felkérem Kántor Pétert a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság Vezetőjét, hogy szóbeli
kiegészítését megtenni szíveskedjen.
Kántor Péter r. alezredes kapitányságvezető:
Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testületet és Tiszacsege Lakosságát! A törvény
lehetőséget biztosít számomra, hogy a megbízottam útján számoljak be, ezt nem azért
teszem, mert nincs mondanivalóm, hanem azért, mert szeretném, hogyha a lakosság az
itt valóban parancsnoki tevékenységet végrehajtó kollégától személyesen hallaná azokat
az észrevételeket, amelyeket ő még fontosnak tart elmondani.
Jászai László megérkezett.

Jelen van:

14 fő

Kántor Péter r. alezredes kapitányságvezető:
Az írásos anyag alapvetően nekünk az Országos Rendőrfőkapitányság által
meghatározott szempontrendszer szerint készült el. Ezért is szükséges néha némi szóbeli
kiegészítés, erre fogom felkérni a Lakatos Urat, hogy az ő szemszögéből ezeket mondja
el, ezt követően én is egy pár gondolatot szeretnék mondani az anyaghoz. Megkérem
Lakatos Urat, hogy számoljon be.
Lakatos Sándor r.őrnagy őrsparancsnok:
Tisztelettel köszöntök minden jelenlévőt, illetve a tévé képernyője előtt ülő Kedves
Nézőket is! Az előző évtől eltérően valóban nem szeretném a beszámolót, az írásos részt
ismertetni, azt minden Képviselő-testületi tag megkapta, áttanulmányozhatta.
Alapvetően néhány olyan témára szeretnék szót fordítani, ami úgy gondolom, hogy a
mindennapjainkban és mindenki számára nagyon fontos lehet. Alapvetően az első pont,
amiről szeretnék beszélni az az, hogy a mindennapokban azzal találkozunk, azzal
szembesülünk, hogy nagy erőfeszítéseink ellenére sajnos a lakosság nagy része továbbra
sincs annak a tudatában, hogy hogyan lehet a rendőrségtől segítséget kérni, hogyan lehet
a rendőrséget elérni, milyen esetben hová kell fordulni, hová tegyen bejelentést. Ez egy
égető probléma a számunkra, nekünk mindig az a lényeg, hogy időben minél hamarabb
és minél gyorsabban tudjunk reagálni bizonyos történésekre. Itt az időtényező nagyon
lényeges. Sajnos még mindig úgy érezzük, hogy a lakosság nagy része még mindig nem
igazán érti, nem igazán érzi, egyáltalán nem tudja, hogy hová kell fordulni, hogyan lehet
a rendőrséget elérni. Azért tartom ezt nagyon fontosnak, mivel sok esetben még mindig
azzal szembesülünk, hogy a tiszacsegei lakosok nem merik a balmazújvárosi
rendőrkapitányságot felhívni, mert azt hiszik, hogy Balmazújvárosról fog jönni a rendőr
és a balmazújvárosi rendőr nem fogja megtenni azt az intézkedést, mint amit megtennék
én vagy bármely beosztottam. Ez egy tévhit, ezt el kell oszlatnunk, hiába bármennyire is
próbáltuk az előző években is, sok emberhez nem tudunk eljutni, sok embernek a
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gondolkodás módját nem tudjuk megváltoztatni. Ezt nagyon lényeges dolognak tartom
elmondani, hogy alapvetően a rendőrség a kis létszámából adódóan, állandó ügyeletet,
állandó személyzetet, aki a rendőrőrs épületében tartózkodik, nem tud fenntartani.
Zömében munkanapokon és 8-16 óráig tartózkodik valaki a rendőrőrs épületében, de az
is elképzelhető, hogy valamilyen oknál fogva, mert olyan jellegű esemény van a
területen, nem tartózkodik senki sem a rendőrség épületében. Ez nem azt jelenti, hogy a
rendőrséget ebben az esetben nem lehet elérni. A rendőrség nem csak a tiszacsegei
rendőrőrsből és ennek a beosztottjaiból áll, hanem a balmazújvárosi rendőrkapitányság
egész illetékességi területén dolgozó rendőrök, vagy sok esetben akár a debreceni
kollegák vagy más kapitányság területéről érkező kollegák is besegíthetnek bármilyen
jellegű eseménybe, ami itt történik a területünkön. Ezt nagyon lényegesnek tartom
elmondani az őrnek a telefonszáma - rendőrség körzeti megbízott, így van benne a
telefonkönyvben, ezt bárki kikeresheti - 373-029-es telefonszám, de ettől függetlenül, ha
véletlen valamilyen oknál fogva nem tudnak rendőrségi segítséget kérni, akkor a 370013-as vagy pedig a 107-es ingyenes segélyhívó számon, amely a balmazújvárosi
rendőrkapitányság ügyeletén csörög, ezen tudnak rendőrt elérni. Ez nem azt jelenti,
hogy a balmazújvárosi ügyeletes minden esetben a balmazújvárosi rendőrt fogja
ideküldeni, hanem az ő részére a technikai lehetőségek a rendelkezésére állnak a nap 24
órájában ő ott van, benyom egy gombot vagy meghív egy telefonszámot és azonnal
tudni fogja, hogy melyik egység hol tartózkodik, ő koordinálja a területen lévő mobil,
mozgatható egységeket, eltudja őket érni, adott esetben odatudja küldeni, ahol bejelentés
van, ahol probléma van. A mi nap is találkoztunk egy ilyen jellegű problémával Nagy
Miklós Úrral, nem érkezett időben a bejelentés, hiába mentünk mind a ketten oda, azt
lehet mondani, hogy semmiféle eredményt nem értünk el. Ha időben érkezik a
bejelentés, jó helyre érkezik a bejelentés, nem először a feleségemet hívom fel, hogy
kinek kell ebben az esetben szólni, az szól még valakinek, aztán rájön, hogy tudja a
telefonszámomat, aztán felhív engem, odaérünk egy fél óra múlva, hűlt helye van a
történésnek, tehát kidobott idő, pénz volt az egész, meg energia. Ezt nagyon fontosnak
tartanám, ne féljenek az emberek felvenni a telefont, ne féljenek felhívni a rendőrséget,
mert az, hogy bejönnek másnap, vagy átmennek a szomszédhoz, a szomszéd azt mondja,
hogy szólni kellett volna a rendőrségnek, és akkor egy óra múlva jönnek oda, sok
esetben nem tudunk ezekkel a dolgokkal mit kezdeni. Ha nem helybeli az elkövető,
beülnek az autóba, kimennek a területünkről, azon kívül, hogy esetleg tudunk egy színt
vagy egy típust az autóról ez alapján senkit nem lehet megfogni, ez nagyon kevés.
Felhívnám mindenkinek a figyelmét arra, hogyha bármilyen ilyen jellegű gépkocsival
való elkövetés van, akkor a gépkocsinak a rendszámát legyen kedves megnézni és azt
feljegyezni, mert az alapján utólagosan is lehet még bármit kezdeni, rendszám nélkül
szinte semmi esélyünk nincs ezeknek az elkövetőknek az elfogására. A másik téma ide
is kapcsolódik, amit egymás között úgy nevezünk, hogy trükkös lopások. Ezekből a
lopásokból sajnos a mi területünkön is nagyon sok történt, de nagyon sok történik az
országban bármerre járva. Ez nem helyi jelenség, ez nem Balmazújváros kapitánysági
jelenség, ez országos jelenség. Zömében ezek az emberek olyan céllal indulnak el
bárhonnan az ország más részéből, hogy főleg kisebb településeket, városokat keresnek
meg, ott alapvetően feltudják térképezni bizonyos jellegzetességek alapján, hogy hol
laknak zömében idős emberek és valamilyen úton módon megpróbálnak bejutni ezekbe
a házakba, innen rengeteg féle módszerrel bármit eltulajdoníthatnak, vagy vásárlási
szándékkal pénzt váltatnak fel, megnézik, hogy az idős emberek hol tartják a pénzüket,
hol tartják az eldugott kis összegeket és ezeket magukhoz veszik sajnos és ezt követően
távoznak. Ezeket több módon lehet megelőzni, de egy nagyon lényeges, nappal is illetve
éjszakáról nem is beszélek, mindenki tartsa zárva a kapuját, kiskaput, nagykaput, hogy
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senki ne tudjon oda bemenni. Ha csengetnek, ha dudálnak és kimegy valaki, akkor már
látja, hogy az egy idegen személy, általában az ilyenekkel már nem is érdemes szóba
állni. Annyiféle repertoárjuk van, hogy egyszerűen nem lehetne felsorolni. Felírtam
néhányat magamnak: pl. házaló árusok, akik ruhával, fával, szénnel, bármi más
egyébbel házalnak; vannak olyanok, akik kiadják magukat kéményseprőnek, tehát
álkéményseprőkkel
találkoztunk
már,
áldíjbeszedőkkel,
álönkormányzati
alkalmazottakkal. Vannak aki a madárinfluenzát kihasználva próbáltak bemenni
házakba és azt feltérképezik, mondanak valamit, hogy azért jöttek, hogy a tyúkokat
összeírják. Vannak ügynökök, telefonügynökök, házalnak internettel, ilyen telefonnal,
olyan telefonnal, vannak karitatív szervezetek, akik pénzt gyűjtenek, ezek között is
vannak legálisak, vannak akik csak arra mennek, hogy megkárosítsák az embereket.
Egyszerűen el sem lehet mondani azt, hogy ők mit találnak ki annak érdekében, hogy
bejussanak valakinek a házába, és aztán ott főleg, ha idős vagy egyedül álló személyről
van szó, vagy éppen pl. gyermek van otthon, kihasználják, félrevezetik és elviszik az
értékeket a házból. Ez egy borzalmasan jellemző és nagyon nehezen felderíthető
bűncselekmény fajta. Szeretném mindenkinek a figyelmét felhívni arra, hogy
amennyiben úgy gondolja, én minden testületi tagnak adtam egy ún. házi leltárt, ebből a
múltkori lakossági fórumon is próbáltunk osztani. Ennek az lenne a lényege, hogy azt
tudjuk igazándiból keresni, amiről pontosan tudjuk, hogy mi az egyedi azonosító jele,
mármint ha van neki. Például egy kerékpárt a vázszáma alapján tudunk alapvetően
beazonosítani, az hogy az egy piros színű montenbike kerékpár volt, az országban
rengeteg van, országos körözést nem tudunk ez alapján elrendelni, országos körözést
egyedi azonosító jel alapján tudunk elrendelni, televíziónak egyedi azonosítóját a gyári
száma alapján, egy ütvefúrónak, bármilyen jellegű kéziszerszámnak, vagy olyannak,
aminek van. Akár ezen a körbeadott kis szórólapon, vagy egy egyszerű fehér lapon
veszik és otthon felírják ezeket a dolgokat, ennek a későbbiek folyamán is bármikor
haszna lehet. Elviszik esetleg 20 év múlva, vagy elviszik azt a 20 éves bármilyen
kéziszerszámot, ha megvan a gyári száma az alapján köröztetni tudjuk. Ugyan úgy, mint
ahogy mi találtunk már meg más megyéből származó eltulajdonított dolgokat, ugyan
úgy más megyébe tartozó kollégák is találtak már meg nekünk ez alapján. Az utóbbi
időben is rendszeresen azzal találkozunk, hogy nincs sehol nyilvántartva otthon nem írja
fel, sok esetben a boltban amikor megveszi, akkor is ott van a helye a jótállási jegyen a
gyári számnak, de azt nem tölti ki és senki nem veszi rá a fáradtságot, amit körbeadtam
annak ez lenne a lényege. Nem beszélve arról, hogy esetleg arany ékszer vagy bármi
olyan jellegű érték van otthon, aminek egyedi azonosító jelen valami oknál fogva nincs,
akkor azt például egy fényképpel ebbe a brossúrába beletéve el lehet tenni valahová,
hogy utólagosan, ha bármilyen jellegű bűncselekmény történik valakinek a sérelmére,
akkor ezeket a tárgyakat lehessen köröztetni. Itt hívnám fel mindenkinek a figyelmét
arra, hogy Tiszacsegén alapvetően egy 100-150 körül van éves szinten a
bűncselekmények száma és ezzel az országos szinten a bűnügyileg kevéssé fertőzött
települések közé tartozunk, ez nem azt jelenti, hogy esetlegesen a jövő héten tételezzük
fel nem fog előfordulni ilyen. A 90-es évek közepén divat volt az Tiszacsegén is,
hogyha pl. lagzi volt valahol nem lehetett otthon hagyni a házat, mert ritka volt, hogy
valahová be ne törjenek. Ez az utóbbi időben nem volt divat, ezt nem lehet tudni, hogy
esetlegesen a jövő héttől kezdve nem fog mondjuk ideszokni egy lakásbetörő csapat és
addig fogja művelni ezeket a történéseket, amíg valahol meg nem csípik, de az
elképzelhető, hogy hónapok vagy évek, mire egy ilyen csapatot sikerül felszámolni,
mint ahogy a televízióban is lehetett hallani, hogy megkárosítottak több ezer családot,
mire sikerült elfogni őket. Erre a házi leltárra ezért is lenne szükség. Nagyon felhívnám
mindenkinek a figyelmét arra, hogy előfordult Hajdúszoboszló, Balmazújváros, Egyek
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területén besurranásos lopás, kis ablakokon keresztül, ami általában zömében
szellőztetés céljából nyitva szokott lenne nyáron, fürdőszoba, wc ablak. Bent alszik a
család, szúnyoghálót kivágják, bemennek és odabentről eltulajdonítják a dolgokat,
miközben az otthoniak alszanak. Tiszacsegén nem fordult ilyen elő, egyedül az
üdülőfaluban volt talán egy-két eset ilyen jellegű, azt nem lehet tudni, hogy az
elkövetkezendő időszakban esetlegesen nem-e fogja felütni a fejét valami ilyesmi.
Mindenkinek otthon egy kicsit olyan szemmel is szét kellene nézni, hogy pl., ha valaki
az utóbbi időben nagyobb értékeket vásárolt híradástechnikai eszközöket vagy bármi
más egyebet, akkor költeni kellene riasztóra, költeni kellene más egyéb vagyonvédelmi
berendezésre, mert hosszú távon mindenképpen az a tapasztalat, hogy ez meghálálja
magát. A színesfém lopásokról szeretnék röviden, szerintem nem mondok vele
újdonságot, hogy országszerte mindenhol ezzel küszködnek, alapvetően mindenféle
ilyen színesfém dolgot akár a településekről, akár a település környezetéből, a nem
lakott területekről is eltulajdonítják. A napokban is volt rá példa, az egyik úriember a
Zátony területén a hétvégi házak portáira beugrálva az aknafedőket szedegette össze és
itt értük tetten. Mindenféle vezetéket, az alumínium kandelábereket, mindent ami
színesfémből van mindent visznek. Sajnos ez nem egyedi probléma, elég nehéz ellene
védekezni, meg elég nehéz felvenni a versenyt, ettől függetlenül azt mondom, hogy aki
teheti otthon a saját portáján is lehetőleg az ilyen jellegű dolgokat odarakja, akár
leszedett alumínium csatornák pl, vagy amit már nem használ alumínium dolgokat, ahol
nem látszik kívülről, mert számtalan példa van rá, hogy nappal feltérképezik és esetleg
sötétedés környékén vagy éjszaka visszamennek és ezeket eltulajdonítják. Ehhez
kapcsolódik az a gondolat, hogy mindenkit megkérnék arra, hogy nagyon gondolja meg
azt, hogy kit enged be a portájára idegen személyt. Sok esetben találkozunk olyannal,
hogy megkéri, hogy nyírja már le a füvét, főleg idősebb ember, kaszálja le, tartsa
rendben a portáját, vagy metssze meg a szőlőjét és utána természetesen lába kél az olyan
jellegű dolgoknak is, amit csak az tudhatott, aki járt bent a portán. Tehát nagyon meg
kell gondolni, olyan személyeket nem szabad beengedni, akikről esetlegesen
feltételezhető, vagy talán tudomásuk is van az illetőknek, hogy már korábban nyúltak
hozzá más egyéb idegen dolgokhoz.
Egy közlekedési jellegűt hagytam a végére. Küszködünk vele és nem igazán tudunk
eredményt elérni benne, továbbra is rengeteg baleset adódik a balra bekanyarodási
szabályok be nem tartása miatt. Sajnos élő példa a tegnapi egyeki eset egy motoros, aki
gerinctörést szenvedett. A szokásos jellegű dolog, az egyik jármű halad és balra próbál
bekanyarodni, a másik pedig balról őt előzi. A jogszabály egyértelműen leírja, hogy
milyen esetben mit kell tenni. A balra kanyarodó járműnek be kell sorolni a felezővonal
mellé és a balra bekanyarodást csak akkor kezdheti meg, amennyiben meggyőződött
arról, hogy az ő járművének az előzését más nem kezdte meg. A hátul haladó járműre
pedig az vonatkozik, hogyha előtte valaki irányt jelzett, vagy a balra bekanyarodási
szándékát jelezte, azt nem lehet balról megelőzni, csak jobbról lehet megelőzni. Így
elmondva úgy gondolom mindenkinek egyszerű a dolog, rengeteg ilyen jellegű, egymást
érik, kerékpáros, motoros, gépkocsi. Szinte az utóbbi időben azt lehet mondani, hogy
2007-ben amik voltak baleseteink a területen, az zöme a területen a balra bekanyarodási
szabályok megszegése miatt történt. Én úgy gondolom, hogy semmi más, egyszerű
puszta odafigyelés, óvatosság, esetlegesen egy kis udvariasság a másik járművezető felé
és ezeket a baleseteket meg lehetne előzni. Én ennyit szerettem volna szóbeli
kiegészítésként elmondani, Kapitányvezető Úrnak szeretném átadni a szót.
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Kántor Péter r. alezredes kapitányságvezető:
Annyit szeretnék még elmondani főleg a tévénézőknek tartom fontosnak kiemelni, mert
az írásos anyagot nem láthatják. Még mindig Hajdú-bihar megyében a legkevesebb
bűncselekménnyel és a legkevesebb balesettel büszkélkedhető kapitányság a
balmazújvárosi Rendőrkapitányság, még balesetekben is igen jelentős eltérés van az
utánunk következő 2. helyezett Hajdúhadház területével, ezt nagyon fontos
hangsúlyozni. Ennek két oldala van az egyik az, hogy örülünk neki, hogy alapvetően a
közbiztonságot sikerült az elmúlt évben is fenntartanunk. A másik része az, amiről
Őrsparancsnok is beszélt, hogy az emberek egy kicsit figyelmetlenekké, felelőtlenekké
válnak az által, hogy biztonságban tudják a javaikat és ezért olyan szituációkat
teremtenek esetleg az elkövetőknek, ami megkönnyíti azt, hogy bizonyos dolgokat
eltulajdonítsanak. Volt itt sok mindenről szó, egy egészséges bizalmatlanságot
mindenképpen táplálni kell az idegenek felé, ugyanis sajnos a területünkön lassan 50%ban jelentkeznek azok az események, amelyeket átutazó bűnözők követnek el. Egyre
inkább Borsod, Szolnok és Heves megye felől érkeznek olyan elkövetők, akik direkt
azzal a szándékkal érkeznek, hogy itt valami bűncselekményt elkövessenek és utána
gyorsan eltűnnek. Pl. borjút találtunk más megye területén meg, amit innen loptak el,
Sarudról jöttek az elkövetők és úgy vitték el a borjút. Ez csak egy a sok közül, több
ilyen esemény is van. Amit nagyon fontos hangsúlyozni, hogy Tiszacsegén alapvetően
most sem tartom rossznak a közbiztonságot, amellett, hogy történtek azért az
évfolyamán olyan események, amelyek a lakosság hangulatát esetleg negatívan
befolyásolhatták, itt a két halált okozó testi sértésre gondolok. Ez valahol a
kriminalisztikában jártas tudósok is azt mondják, hogy ha országosan az erőszak
mutatkozik tévén, híradásokon keresztül, illetve ez lesz a mindennapoknak az egyik
mozgató ereje, ez alapvetően az embereket a saját kis mikroközösségében is arra
inspirálja, hogy erővel vegyenek igazságot másokon. Ez sajnálatos tény, hogy itt kétszer
is megtörtént, az egyik márciusban, a másik októberben. Márciusban, amikor ezt
észleltük, akkor azonnal egy intézkedési, akciótervet készítettünk, fokoztuk az
ellenőrzéseket, a hétvégeken megerősített szolgálatok voltak, folyamatosan járták a
kollégák a szórakozóhelyeket, nem is történt a nyár folyamán szinte semmi, ami azért is
eredmény, mert ilyenkor igen nagy létszámban érkeznek más területekről is vendégek.
Októberben pont a záráskor majd egy 20 fős baráti társaságnak mondható rendezvényen
történt a második esemény, akkor is közrejátszott az alkohol, illetve közrejátszott az,
hogy a sértett maga kötött bele a későbbi elkövetőbe. Ez egy nagyon összetett dolog és
ha sok esetben igazából végiggondolják ezeket az eseményeket, rendőri szempontból
megelőzhetetlen történések. Mint ahogy az is, hogyha családon belül, házon belül
történnek ilyen testi sértések, mivel az egy olyan intim szféra, ahová a rendőrség
lehetőség szerint nem kíván bemenni és nagyon be van szűkítve törvényileg is a
lehetősége, hogy bejussunk ilyen helyekre. Tehát ezekkel szemben mi túlságosan sok
mindent nem tudunk csinálni, ami a repertoárunkba tartozik, azt természetesen
használtuk és tettük, amit tehettünk, ez egy figyelmeztető dolog volt, tragédia emellett,
lehetne még ezt boncolgatni, de nem akarok olyan dolgokba belemenni, amivel a sajtó is
nagy-nagy élvezettel foglalkozik, mindenesetre nekünk erre az évre is ez feladatként fog
jelentkezni. A másik, amit fontosnak tartok elmondani, az, hogy nem lettünk
gazdagabbak 2006-ban sem, mint 2005-ben. Azt hiszem, hogy nyugodtan elmondhatom,
mert Főkapitány Úr is elmondta az éves értekezleten, sajtó előtt is, a nyilvánosság előtt
is, hogy az előző évnek az 57%-át kaptuk meg dologi kiadásként, ez azt jelentette, hogy
a balmazújvárosi Rendőrfőkapitányság korábban 5 millió Ft-tal gazdálkodhatott
üzemanyag terén, ez a tavalyi évben 2 millió Ft-ra csökkent, ezt el lehet osztani, hogy ez
mire elég 800 négyzetkilométeren. Ezért próbálkozunk mindenféle olyan pályázatokkal,
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amelyekkel ezt az áldatlan helyzetet megtudnánk változtatni. Ezért volt jó az a
beszámolóban is szereplő nyaralókártya rendszer, amit leírtam, hogy kb. miről is szól,
amiből tudtunk olyan pénzösszegekhez hozzájutni, amiből az Alapítvány vásárolt
számunkra egy darab motorkerékpárt Balmazújvárosra, illetve az Alapítvány saját
pénzkereteiből még egy másikat mellé, illetve ezeknek a motorkerékpároknak a
fenntartásához hozzájárul, ezek most kerültek a birtokunkba, innentől fogva könnyítik a
munkánkat, illetve váltják ki a gépjárműveket, ezek 3-4 l-es fogyasztásúak. A
járőrgépkocsik, mivel 10-15 km-es sebességgel haladnak, megeszik a 15 l-t is, ami
általában az emelkedő üzemanyagárak mellett komoly kiadást jelent. Tegnap hallottam,
hogy megint emelik az üzemanyagárat, azonnal telefonáltam az ügyeletre, hogy azonnal
tankolják meg az összes autót.
Emellett örömteli dolog az, hogy a betöréses lopások terén úgymond negatív rekordot
sikerült elérni a kapitányságnak. Annyit pontosítanék a számon, hogy nem 41, hanem 44
betörés történt összesen. Volt olyan év pl. Egyeken, amikor csak Egyeken 130 betörést
követtek el, most az egész területünkön 44 betörés történt. Ez egy nagyon komoly
eredmény, nagyon nehéz megtartani, azt kell, hogy mondjam, hogy kétlem, hogy 2007ben ezt a szintet fogjuk tudni tartani, erre már az év elején tapasztaltak is sajnos negatív
ráerősítést mutatnak. Az amitől mi féltünk, hogy tavaly fog bekövetkezni, hogy
megemelkedik a bűncselekmények száma, úgy néz ki, hogy ez 2007-re áttolódott. Ebből
kifolyólag az éberségre nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni és megfontolandóak, azok,
amelyeket az Őrsparancsnok Úr elmondott, azért, hogy ne teremtsünk lehetőséget az
elkövetőknek. Tudom, hogy kérdés volt és „problémaként” jelentkezett a Polgárőrség
kérdése, én megígértem Polgármester Úrnak is és Szilágyi Úrnak is, hogy a saját
álláspontomat nagyon röviden elmondom. Ez pedig az, hogy a Polgárőrség azokban az
időkben jön létre, amikor komoly problémák vannak, mert ez a lakosság
önszerveződésére utaló jel, amikor már a helyi rendőrség nem bír megküzdeni azokkal a
feladatokkal, amelyek adódnak. Most jelen pillanatban még mi tudjuk kezelni ezeket a
problémákat, tehát a polgárőrség úgymond léte, az nem létkérdés a rendőrség
szemszögéből, ettől függetlenül, mivel nekem nem tisztem az, hogy bármiféle szinten is
megítéljem a polgárőrség munkáját, ezt nem is fogom tenni, de azt el kell mondanom és
meg kell köszönöm minden egyes polgárőrnek, minden egyes embernek, aki
Tiszacsegén akár 5 percet is segít a rendőrségnek. Ez én úgy gondolom, hogy egy
teljesen önkéntes dolog, ezért ők nem kapnak fizetést, csak köszönetet kaphatnak a
lakókörnyezetükből és én amit elmondtam a lakossági fórumon is, illetve más helyeken
is, én azt szeretném, hogyha tényleg az eredethez kicsit közelítene a polgárőrség, azt a
picit militáns jellegét elveszítené, amit az országos megyei vezetés egy kicsit erőltetett
az utóbbi időben. Nem önkéntes rendőrökről van szó, hanem önkéntes emberekről van
szó. Én azt tartanám jónak, hogyha polgárőrnek mondaná magát minden egyes
tiszacsegei ember, aki lát valami problémát és azt vagy a lakókörnyezetén belül
egymással rendezik, vagy a rendőrségnek információval szolgálnak, itt nem besúgásról
van szó, hanem arról van szó, amit szintén az Őrsparancsnok Úr elmondott, ha látnak
egy idegen gépkocsit, annak felírják a rendszámát, látnak idegen embereket, akik
házalnak. Egyre több a román árus, most már nincs lehetőségünk őket kiutasítani az
országból az Európai Uniónak tagjai lettek. Olvashatták az anyagban, megjelentek
Balmazújvároson és betöréseket követtek el, tehát egyre tágul Európa, olyan emberek is
bekerülnek, akik esetleg nem jó szándékkal érkeznek az országba, erre fel kell készülni,
ezért mondtam azt a bizonyos fokú bizalmatlanságot, hogy azért meg kell gondolni,
hogy kiket engedünk be a portánkra. Ausztria jóval magasabb bűncselekményi számmal
szolgálja meg azt a luxust, hogy nincs kerítésük a portáknak, biztos jártak külföldön,
látták, hogy nyitottabbak, most, hogy Kelet egy kicsit közelebb került hozzájuk
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megérzik, hogy ennek nem mindig csak jó oldalai vannak. Tehát én azt vallom a
polgárőrséggel kapcsolatban, hogy szükséges, nagyon jó hogy vannak, mert mindig a
békében kell a háborúra készülni, ahogy mondták egyesek, sose lehet tudni, hogy mikor
indul el egy olyan bűnözési hullám. Tiszacsegén rengeteg a víkendház, az az isteni
szerencse, hogy eddig még nem álltak neki idegen helyekről, mint a diót törni föl, mert
nincs védelem alatt. Ha a polgárőrök vagy a rendőrség nem megy ki, igazándiból senki
nem figyel azokra a területekre és ott értékek vannak. Nekünk ez mindig is a fejünkben
van és mindig is izgulunk, hogy mikor történik olyasmi, amit már nem tudunk kezelni,
ilyenkor van szükségünk a lakosságra, a lakosságon belül azokra az emberekre, akik
feláldozzák a szabadidejüket és ők polgárőrnek vallják magukat, de mint az előbb is
mondtam nem az a lényeg, hogy polgárőr és testületnek vagy egyesületnek a tagja,
hanem az, hogyha valamit tenni akar a területéért. Ez a legjobban a szemmozgalomban
működhet, erről is szó volt a lakossági fórumon, a szomszédok egymásért mozgalom, ez
a legolcsóbb, semmiféle járőrözést nem igényel, oda kell figyelni a másikra jó
szándékkal és ha bármi olyasmit látunk, ami rendellenes, az illetékes szerveknek szólni.
Én az anyagban is megköszöntem az előző testületnek a segítségét, támogatását, most
ezt szóban is szeretném megtenni. Azt hiszem, hogy mindig is jó volt a testülettel a
kapcsolatunk. Alapvetően sokan vannak a régi testületből az új testületben, eddig is azt
kell mondanom, hogy nagyon jó az együttműködés, én remélem, hogy ez így marad a
jövőben is és ha nem is tökéletes eredményekről, de azért egy nyugodt közbiztonságról
fogok tudni a következő évben is beszámolni. Én annyit kérek még Önöktől, hogy a
márciusi ünnepségekkel kapcsolatban mindenki lehetőség szerint az ünnep tiszteletével
foglalkozzon és egy békés tényleg valóban ünnepi jellegű megemlékezésekre
törekedjen. Elég sok feszültség van az országban, semmi szükség arra, hogy tényleg, az
olyan dolgokat, amelyeket terjesztenek, mondanak, hogy vidéken is milyen dolgok
fognak történi, ez akár Tiszacsegén vagy bármelyik más településen megtörténjen. Ez a
rendőrség az Önök rendőrsége, mi mindenben maguk mellett fogunk állni, de tőlünk azt
várják el, hogy a törvényeket betartsuk és betartassuk és mi ezt is fogjuk tenni.
Jónás Sándor polgármester:
Megköszönöm ezt az értékes beszámolót. Amennyiben a Képviselő Társaimnak vagy a
vendégeknek kérdése van azt megtehetik.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Szakmailag, tartalmilag egy jó beszámolót kaptunk. Vitathatatlan, hogy az utolsó 5
évben, ahogy Kántor alezredes Úr átvette a kapitányságot egy nagyon komoly szakmai
előrelépés történt, a bűnesetek száma több, mint 50%-kal csökkent. Ezek ténykérdések.
Mi még előtte alakultunk, az előző Kapitány Úr, aki volt a Kapitányság vezetője, akkor
a bűnesetek száma tényleg sokkal több volt, a polgárőrség azért tette a munkáját
folyamatosan. Ez vitathatatlan, hogy tavaly és tavaly előtt olyan kevés volt a bűnesetek
száma, hogy mi hiába növeltük volna a létszámunkat a szolgálatban töltött óraszámunkat
is, ez nem csökkentette volna már a betörések számát. Szakmailag nagyon jól felkészült
a kapitányság is, a Tiszacsege Őrsnél Lakatos Úr is jól vezeti az őrsöt, intelligens,
felkészült rendőrök vannak Tiszacsegén és mindent megtesznek azért, hogy ez a
közbiztonság, ami jelenleg Tiszacsegén van, hogy ez fenntartható legyen. Január,
február hónapban, december végén kezdődtek a tyúklopások, kisebb betörések
elhatalmasodni Tiszacsegén, akkor a Lakatos Úr kérésére a Polgárőrség is aktívabban
működött a két hónap alatt 362 órát töltöttek a Polgárőrök - csak éjszaka - szolgálatban,
de ez még mindig kevés volt ahhoz, hogy a tyúklopásokat, meg ilyeneket
eredményesebben vagy tettenérésen tudtak a polgárőrök jelenteni. Arra kérek minden
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csegei lakost, amit a Kapitány Úr mondott, hogy azzal lehet még fokozni, hogy a
bűncselekmény még kevesebb legyen, hogyha a szomszédban látunk egy idegen
mozgást, akkor azt azonnal jelentsük a 107-esen, vagy a 373-013-as telefonon és akkor
akár a szolgálatban lévő rendőröket vagy a polgárőröket mozgósítják és hátha
eredményesebben tudunk érte tenni. Jelentkezik egy közöny a lakosoknál is, érthető
országosan is, én úgy érzem, hogy egyre jobban magukba fordulnak az emberek, nagyon
nehéz helyzetet élünk, de ez nem jelenti azt, hogy továbbra is ne fogjunk össze. A
polgárőrség is több, mint ahogy említetted Kapitány Úr, mert ezt szervezet formában
végezzük ezeket a munkákat és közfeladatot ellátó személynek számít a polgárőr,
amikor szolgálatban van. De én is azt mondom, hogy bár mindenki polgárőr lenne és
egy 5 percet is a falu biztonságáért tenne vagy tényleg, hogyha olyan idegen mozgásokat
lát pláne éjszaka, mert sötétedés után követik el a betörések nagy részét. Bármi idegen
zajt hallunk és ha a szomszédnak átszólunk, rendőrségnek bárkinek jeleznénk, akkor
még eredményesebb lenne a Kapitányság munkája, illetve Tiszacsege közbiztonsága.
Hozzátéve az őrs állományának is megköszönve, azért nagyon jól tudjuk, hogy nyáron
2-3 ezerrel is megnövekszik Tiszacsege létszáma és azért igazán nem növekszik meg a
bűncselekmények száma. Nagyon megköszönöm a jó együttműködést a településen a
rendőrőrsnek a kapcsolatát, illetve a kapitánysággal is nagyon jó a kapcsolata a
polgárőrségnek, van mit javítani, akarunk mi is változtatni a polgárőrségen, szeretnénk
még jobban. Ha sikerül gépjárművet kapunk és akkor még több szolgálatot látnánk el.
Nagyon köszönöm. A beszámolót pedig javaslom elfogadni.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Alezredes Úr! Három rövid dolgot mondanék. Az
első tényleg a betörések témája, ami most örvendetesen visszaesett. Én magam is
szenvedő alanya voltam egy betörésnek, tudom, hogy mit jelent. Főleg és elsősorban a
90-es évek végén 2000-2001-ben voltak ezek, azóta most egy jelentős javulás állt be.
Gyakorlatilag itt a Fő utcán is rengeteg lakás és bolt betörés történt. Mint éjszaka és az
utcákon mozgó ember, azért jó látni, hogy van rendőr kint, itt is és Egyeken is, ritkán
Margitán is, mert ott ahol a rendőr cirkál ott azért legalább azon az utcán nem valószínű
a betörés. Másik a két sajnálatos haláleset, gyilkosság vagy halált okozó súlyos testi
sértés. A haláloki bejegyzéseket megnézve mind a két sérültnél az arckoponya és az
agykoponya többszörös törése okozta a halált, amiből a vér a légutakba befolyt és a
gyorshalál oka a légutaknak a vérrel való eltömődése volt. Itt is le van írva, hogy alig 20
ember jelenlétében történt a második halált okozó testi sértés, de az elsőnél is voltak
szemtanúk, körben állók és ezek között jó néhányan voltak olyanok, akik jogosítvánnyal
rendelkeztek, akik ki voltak képezve arra - mert minden jogosítványszerzésnél
megtanítják, hogy hogy kell oldalt fektetett helyzetbe hozni egy ilyen eszméletlen és
vérző sérültet - hogy kell a légutakat szabaddá tenni, amíg megérkezik az ügyelet vagy a
mentő, addig is legalább oldalt fektetett helyzetbe, a szájból a vért a garatból kitakarítva,
a légutakat biztosítva az nem hal meg és akkor lehet, hogy későbbi szövődményekben
meghaltak volna vagy megmaradtak volna, ezt most már soha nem fogjuk megtudni,
mert a légutakban történő vérbetörés mind a két embert megölte. Harmadik a
drogfogyasztás. Sajnos megjelent, egy éjszakán, amikor ügyeletes voltam Egyekről 9
fiatalembert hoztak át a rendőrök, akiknek a drogtesztje pozitív volt, konzekvensen
látszott a kábítószer hatása. Jó lehet, hogy ők nem kemény drogokat csak marihuánát és
extasy anfetamin tablettát fogyasztottak, de rendesen be voltak állítva. Természetesen a
diszkóban történt a kábítószer fogyasztás és a terjesztés is, de amikor a rendőrök oda
bementek, akkor már minden kábítószer a földön volt, kiestek a zsebekből és senkinél
nem találtak. Ezeknek a fiataloknak a további kihallgatása során talán el lehet jutni oda,
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hogy hogy jutottak hozzá, hogy miért azt tudjuk. A fő baj az, hogy a kábítószer és a
kábítószerezés terjedése maga után vonja a bűnözést, a verekedések és a közlekedési
baleseteknek az emelkedését is. Itt lépnünk kell társadalmilag úgy Egyeken, mint
Tiszacsegén, Újszentmargitán, hogy ne terjedjenek a drogok, mert ha megjelenik ugyan
úgy, mint nagyobb városokban, akkor nagyon rossz helyzetbe kerülünk, tennünk kell
közösen, összefogva.
Farkas Jánosné ÁMK. intézményvezető:
Tisztelt Kapitány Úr! Kedves Képviselők! Nagyon örülök neki, hogy a Kapitány Úr
ilyen részletesen említette a bűnmegelőzésben a pedagógusok szerepét és a pedagógusok
munkáját. Szeretném néhány gondolattal kiegészíteni az elhangzottakat. Valóban
nagyon jó a kapcsolat a balmazújvárosi Rendőrkapitányság, illetve a tiszacsegei helyi
őrsnek, az iskolánknak. Nagyon jól működik a Sziréna Klub, ennek keretén belül két
embert kellene mindenképpen megemlíteni Simon Albertet és az Ön dolgozói közül
Kovácsné Ferencz Anikót, aki tartja a településünkön a gyermekekkel, illetve a Sziréna
Klubbal a kapcsolatot és munkájával segíti az iskolában a bűnmegelőzés nagyon
eredményes megvalósítását. Mi is bekapcsolódtunk a rendőrmikulás programban, illetve
a 112 Védelmi Napon is részt vettek a tanítványaink, sőt amit 3 évvel ezelőtt fenyőfát
kaptunk a rendőrség és az iskola együttműködésére azóta is nagyon hűségesen az iskola
minifarmján ápoljuk. Szeretném megköszönni a Kapitány Úrnak a lehetőséget, hogy
támogatta nyáron a táborunkat, mely a közlekedéssel kapcsolatos volt, illetve azt a
segítséget, amit a szervező feladatokban nyújtott, amikor két tiszacsegei tanítványunk
képviselte Hajdú-Bihar megyét a Szolnokon megrendezett bűnmegelőzési táborban. Azt
szeretném kérni, hogy jó lenne hogyha ez a kapcsolat továbbra is ilyen eredményes
lenne, mert úgy ahogy Iványi Doktor Úr is említette megjelent Tiszacsegén is a
kábítószer és ennek megelőzésében nagyon fontos szerepe van a szoros
együttműködésnek és szeretném kérni Öntől azt, hogy jó lenne, ha a DADA program
ismételten beindulna és folyamatosan képezhetnénk a gyermekeket.
Jónás Sándor polgármester:
Amennyiben nincs több kérdés, akkor a Képviselő-testületnek szavazásra bocsátanám.
Én is azt tudom mondani, hogy egy értékes és teljes körű beszámolót kaptunk,
amennyiben a Képviselő-testület tagjai is úgy érzik, akkor kérem kézfelnyújtással
jelezni szíveskedjenek, hogyha elfogadják.

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Balmazújvárosi
Rendőrkapitányság 2006. évben végzett munkájáról szóló beszámolót – 14 fő igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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31/2007.(III. 07.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete Tiszacsege Város 2006. évi
közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.
Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a balmazújvárosi Rendőrkapitányság és a
tiszacsegei Rendőrőrs állományának azért a munkájáért, melyet az elmúlt évben és
jelenleg is végez a település közrendjének és közbiztonságának védelme érdekében.
Felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Rendőrkapitányság vezetőjét értesítse.
Határidő: 2007. március 31.
Felelős: Jónás Sándor polgármester

2./

Napirendi pont
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladék-kezelési helyi közszolgáltatásról
szóló 15/2006.(VI. 29.) rendelet módosítása
Ea.: Hajduné dr. Vámosi Margit aljegyző
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Felkérem Hajduné dr. Vámosi Margit aljegyző Asszonyt, hogy szóbeli kiegészítését
megtenni szíveskedjen.
Hajduné dr. Vámosi Margit aljegyző:
Fontos módosítások ezek, mert főként törvényességi szempontból módosulnak. A
rendeletünkben több helyen át kell vennünk szó szerint a törvényeknek a szövegét. Ami
érdemi változás, az egyrészt annak a rögzítése, hogy a szolgáltatást folyamatosan kell,
hogy a szolgáltató nyújtsa, ez a kötelező feladata, másrészt a díjfizetési időszakot is meg
kell állapítanunk, ami minimum egy év lehet, ezt tartom kiemelendőnek. A bizottsági
ülésen felmerült a szelektív hulladékgyűjtés kérdése, erre vonatkozóan a Kft
tájékoztatást küldött, melynek alapján a feltételei a szelektív hulladék fogadásának most
vannak kialakítás alatt a gyűjtőtelepen, illetőleg az építési törmelékeket is tudják fogadni
a telepen. Ennek a részletes szabályait még nem sikerült egyeztetni a szolgáltatóval,
majd a további tárgyalásoknak a dolga lesz. Amit ismertetnék a lakossággal, hogy mit
nem vesz át a szolgáltató: hulladékká vált állati szöveteket, fogyasztásra, feldolgozásra
alkalmatlan anyagokat (vér, állati zsírok); éles hegyes eszközöket (injekciós tű,
fecskendő, vágó- szúróeszközök); permetszerek, azok dobozai; veszélyes anyagot
tartalmazó faforgács (vegyszer, lakk); faanyagvédőszerek; oldószerek; szerves
oldószerek; veszélyes anyagot tartalmazó iszapok; savak; lúgok; nehézfémtartalmú
hulladékok; festékek; festékes lakkos dobozok; olajtüzelés pernyéje és kazánpora; vízzel
érintkezve veszélyes gázokat fejlesztő anyagok; olajos rongyok; fáradt olajok; elemek;
akkumulátorok. Tehát mindazon anyagok, amelyek veszélyes hulladéknak minősülnek,
itt még van egy pár felsorolva, de nálunk annyira nem fordulnak elő, ezeket nem fogják
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elszállítani. Az építési törmeléket azért nem viszik el kistételben, mert az írja a
szolgáltató, hogy az az ő szállítóeszközét megrongálja, tehát azt nagyobb tételekben
tudja csak külön kérésre elszállítani.
Jónás Sándor polgármester:
Kiegészítésképp annyit szeretnék mondani az állati hulladékkal kapcsolatban, hogy
2007. április 01-jétől olyan rendelkezés van, hogy telefonon kell az elhullott állatot
bejelenteni a Hivatalba, mindazokat az állatokat, amelyek 4-5 kg fölöttiek, nem értem
ezalatt a macskát, vagy a kisebb testű kutyákat, vagy a tyúkot, be lehet ezt is jelenteni,
de engedély van arra, hogy eltemessék. Nincs gond a kisebb testű állatokkal. Tegnap
egyébként bizottsági ülésen is megtárgyaltuk. Szeretném megkérni az újságíróhölgyet is,
hogy tegyük már be mindenféleképpen az újságba, hogy a lakosság is pontosan tudja az
ezzel kapcsolatos dolgokat.
Jászai László PTKIB. tag:
Tisztelt Képviselő-testület! Konkrétan nekem voltak ilyen vitáim a lakossággal az állati
hullák elhelyezésével, illetve a szállítási módjával. Nehezen akarják megérteni az
emberek, hogy miért ilyen módon kell az állati hullát kezelni. Azt tudni kell, hogy az a
dögkút, ami most jelenleg van, az nem felel meg az Európai Uniós követelményeknek,
de szerintem a mi követelményeinknek sem felel meg, mert aki azon a részen jár, én
elég gyakran járok sajnos arra, az láthatja, hogy a lakosság még csak nem is a
konténerbe, hanem annak a környékére szokta hordani az állati hullákat, tehát ezt
semmiféleképpen sem lehet így tovább folytatni. Mindenféleképpen az a mód, hogy
akinek nagyobb testű állat hullik el, annak le kell jelentenie és akkor azt elfogják
szállítani, nem fog hetekig, hónapokig ott büdösödni. Arról nem is beszélve, hogy egyre
jobban előtérbe került az állatról emberre terjedő betegségek, vírusok, egyebek, tehát
semmiképpen sem jó, hogy ebbe a nyitott konténerekben ott különböző emberek
mászkálnak és hordanak ezt-azt széjjel, tehát én nagyon megkérek mindenkit arra, hogy
próbálják ezt betartani és ezt valahogy szankcionálni is kell. Tehát nem volna jó az,
hogyha most az ott megszűnne az a konténer és nem ebbe kerülne, hanem a
településkörnyéki erdőkbe, meg különböző helyekre kerülne lerakásra. Ez egy
igényesség is a település lakói részéről. Én nagyon kérek mindenkit, főleg aki nézi ezt a
műsort, hogy ezt azért gondolja végig mindenki.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Említve lettek azok a problémák, amelyek bizottsági ülésen előjöttek, talán a kerti
hulladékokról nem esett még szó, a nyesedékekről, ennek a kezelése még mindig nem
megoldott. Aljegyző Asszony már utalt rá, hogy amit el lehet égetni (faágak, fű) talán
még megengedett, de ez már a jövőben nem megengedett. A jövőben majd mindenképp
kidolgozásra, illetve megoldásra kerül. Ilyen formában ezt a törvényességi szempontból
indokolt módosítást javasoljuk elfogadásra.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Térítésmentes a tiszacsegei lakosoknak, nem tudom hány kilóig, a vállalkozóknak kell
érte fizetni. Ha mindenki az 5 kg feletti állatot bejelenti térítésmentesen szállítja el, ez a
lényeges dolog. A másik a szemeteléssel kapcsolatban az önkormányzatnak is egy
intézkedési tervet, valamit meg kellene hozni, mert már ki van a fürdő mellé borítva, mit
lehetne ezzel kezdeni? Ha már kiborították, hamarosan fel kellene szedni, mert rosszul
néz ki.
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Jónás Sándor polgármester:
Egyetértek mindazzal, amit mondtál, illetve ki kell egészítenem, mert akkor mégse
pontos, amit mondtál, mert az 5 kg alattiak is ingyenesek, amennyiben kérik az
elszállítását. A másik dolog, ha már így felhozódott, hogy hogy lehetne itt rendet
csinálni? Én ebben inkább azt szeretném kérni tőled, már akkor személy szerint is, hogy
ebben segítsed a munkánkat és ne azzal próbálj már hátráltatni, hogy vak vezet
világtalant, ilyen jelzőket, titulusokat tenni Alpolgármester Úrra és én rám, mert mi
azért vagyunk itt, mert a lakosok megválasztottak és mi jót szeretnénk tenni. Ezt légy
szíves máskor itt a testületi üléseken mond el és attól is óvakodjál, hogy melegedjünk
meg, mert mi már megmelegedtünk itt, mi közel 10 éve itt vagyunk csak mi nem a tűz
mellett, mi munkával melegedtünk meg. Azt hiszem, hogy az Alpolgármester Úr is, meg
én is munkában melegedtünk meg és megteremtettük már az itteni egzisztenciánkat is.
Tehát mi nem ültünk a tűz mellett, nyitott szemmel láttuk, láttuk korábban is a
problémákat a nehézségeket, mi azért vagyunk itt, hogy segítsünk a tiszacsegei
embereken, mint ahogy az összes képviselő, a Te kivételeddel, mert te nem voltál
hajlandó a 12 kerületben képviselni egy csoportot sem, a többi igen és emellett az egész
lakosságot képviseli, ezt bizonyítja az, hogy sorozatban a képviselők jönnek hozzám,
hogy ezen a területen, más területen, nem csak a saját területükről hozzák a problémákat
és azokat a gondokat, amelyeket észrevesznek. Ezt közösen kell és azt hiszem, hogy
ezzel a szemét üggyel is már foglalkoztunk korábban is, elszállíttattam, még össze is
gyűjtettük a balmazújvárosi út mellett, tehát erre törekszünk, de ehhez elsősorban a
lakosság segítségét kérnénk és azt, hogy Te is akkor ebben nyitott szemmel járjál és
ezeket jelentsd. Mi is örömmel azzal foglalkoznánk, hogy neked kell segítenünk, mert te
ígértél 500 munkalehetőséget. Mi azt várjuk, hogy mikor tudunk neked segíteni és ha
nem fogunk össze, akkor nem tudunk előrébb lépni. Tehát nekünk ez kölcsönösen
kötelességünk, hogy segítsük egymás munkáját és ne hátráltassuk. Visszatérve még a
napirendi pontok súlyossága miatt és amiatt, hogy nagyon sok van, nagyon szigorúan
befogjuk tartani a szabályzatot a hozzászólások tekintetében, hogy az időből ne
túlságosan szaladjunk ki. Mindenki megkapta az írásos jelentést csak a legfontosabbakat
kérném, hogy majd mondja.
Kobza Miklósné ÜOMSB. tag:
Aljegyző Asszonytól szeretném kérdezni, hogy a lakossági szilárd hulladékot a lakosság
hová teheti az építési törmeléket, hogyha a Remondis nem szállítja el?
Hajduné dr. Vámosi Margit aljegyző:
Azt külön meg kell rendelni vagy hogyha többlet szemete keletkezik a lakosnak, ami
nem fér a kukába, azt külön az ő műanyag zsákukba lehet tenni, de hogyha nagyobb a
mennyiség, arról külön meg kell tőlük rendelni, külön vannak szállítóedények erre.
Kobza Miklósné ÜOMSB. tag:
Külön megrendelés alapján ők ezt a szolgáltatást elfogják végezni egy bizonyos
összegért.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Lehet, hogy nagyon is megmelegedtetek, de azért véleménye hagy legyen már az
embereknek, nekem is, nem kell akkor itt egy perc, vagy fél perc, te is elmondtad.
Vannak dolgok, majd a napirendi pontoknál el is fogom mondani. Alapvetően most is
elmondok egyet. Senki nem szólt hogy a múlt szerdán nem lesz képviselő-testületi ülés.
Azért úgy érzem, hogyha te annyira érzed a te felelősséged abban a székben, annyit
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megérdemeltünk volna, hogy nem lesz szerdán, hanem szerdán lesz vagy csütörtökön
vagy egy hét múlva. Nem kapunk alapvető tájékoztatást, több esetben bejöttem, hogy a
mai napra is jobban feltudjunk készülni, nem áll minden rendelkezésemre, de majd
minden napirendi pontnál elfogom mondani, hogy ezekkel kapcsolatban, hogy a helyes
döntést megtudjuk hozni, akkor azokhoz jobban fel kellett volna készülnünk. Én mindig,
most is azt mondom, hogy legutolsó sorban nyúljunk hozzá a létszámkérdéshez, mert
nagyon sok olyan műveleti problémák vannak
Jónás Sándor polgármester:
Ne menjünk már a dolgok elébe, jó Sanyi, majd mindig ott.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Annál majd visszatérünk rá. Azt meg enged meg, hogy a demokráciában hagy mondjuk
el a véleményünket.
Jónás Sándor polgármester:
Persze egy percben, amennyi rendelkezésedre áll annyiban. Megkapta mindenki az
anyagot, aki egyetért a rendelet módosítással, kérem kézfelnyújtással jelezni
szíveskedjék.

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos hulladék-kezelési helyi közszolgáltatásról szóló 15/2006.(VI. 29.) rendelet
módosítását – 14 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
4/2007.(III. 08.) RENDELETE
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladék-kezelési helyi közszolgáltatásról szóló
15/2006.(VI. 29.) rendelet módosításáról
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. Törvény 16. § (1) bekezdése alapján a Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselőtestületének A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladék-kezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 15/2006.(VI. 29.) rendeletét (továbbiakban. Rendelet) az alábbiak
szerint módosítja:
1. §
A Rendelet bevezető része az alábbiak szerint módosul:
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„Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. Törvény 16.§ (1) bekezdése, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi
XLIII. Törvény 23. §-ában (továbbiakban: Hgt.) kapott felhatalmazás alapján a települési
szilárd hulladék gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelező helyi
közszolgáltatás megvalósulása érdekében az alábbi rendeletet (a továbbiakban: Rendelet)
alkotja:
2. §
A Rendelet 3. § (1) bekezdés a.) pontja és a (3) és (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„3. § (1) a.) háztartási hulladék: az emberek mindennapi élete során a lakásokban, valamint
a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben és a lakóházak közös használatú
helyiségeiben és területein, valamint az intézményekben keletkező hulladék.
3. § (3)

Hulladékkezelő: aki a hulladékot gazdasági tevékenysége körében a hulladék
birtokosától átveszi, kezeli.

(4)

Hulladékkezelő telep: a települési hulladék begyűjtésére, átvételére és az egyes
hulladékfajták további tárolására, átrakására, előkezelésére, illetőleg
hasznosítására vagy ártalmatlanítására szolgáló telephely.”
3. §

A Rendelet 6. § (5) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„6. § (5) A hulladék begyűjtésének, elszállításának rendjét az ingatlan tulajdonosokkal
keletkező hulladékmennyiség figyelembevételével a Rendelet 15. §-ában határozza meg.”
4. §
A Rendelet 7. § (2) bekezdés b.) pontja és a 7. § (5) bekezdése hatályát veszti.
5. §
A Rendelet 8. § (1) bekezdése kiegészül egy f.) ponttal:
„8. § (1) f.) a közszolgáltató kötelezettsége a szolgáltatás folyamatosságának biztosítása.”
6. §
A Rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„10. § (1) A települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve
a szolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosnak települési hulladékkezelési
közszolgáltatási díjat (a továbbiakban: közszolgáltatási díjat) kell fizetnie. A díjfizetési
időszak tartama egy év, és kezdő napja minden esetben a szolgáltatás megkezdéséhez
igazodóan tárgyév július 01. napja.”
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7. §
A Rendelet 12. § kiegészül a (2) bekezdéssel:
„12. § (2) Az üdülőingatlanok vonatkozásában a közszolgáltatás ellátása az (1) bekezdésben
foglaltakon túlmenően hetente egy alkalommal a Rendeletben foglaltaknak megfelelően
történik.”
8. §
A Rendelet 14. § (2) bekezdése hatályát veszti.
9. §
A Rendelet 15. § (1) bekezdése az alábbi második mondattal egészül ki, a 15. § (3) bekezdése
második mondata és az (5) bekezdés „kivéve a tartósan engedélyezett elhelyezést” szövegrész
hatályát veszti.
„15. § (1) … Az ingatlanon keletkező települési szilárd hulladék elszállítása heti egy
alkalommal, mindig ugyanazon a napon történik.”
10. §
A Rendelet 20. § (1) bekezdése hatályát veszti a további bekezdések számozása ennek
megfelelően módosul, továbbá a 21. § az alábbiak szerint módosul:
„21. § Szabálysértést követ el és 30.000 Ft-ig terjedő pénzbirsággal sújtható, aki a települési
szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatást nem a Rendeletben meghatározott
módon veszi igénybe (Rendelet 7. § (1)-(2) bekezdése, 15. § (1)-(2) bekezdése)”
11. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Tiszacsege, 2007. március 07.

Jónás Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
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3./

Napirendi pont
A Tiszacsegei Általános Művelődési Központban a 2007/2008. nevelési tanítási évben
indítható óvodai csoportok, iskolai osztályok és napközis csoportok számának
meghatározása
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Sajnos nem egyszerű dolog erről beszélni. Én azt hiszem, hogy mindenki aki újságot
olvas és televíziót lát, szűk hazánkban is megtapasztalhattuk, hogy sajnos jóval
kevesebb gyermek születik, mint korábban született. Megvizsgáltuk mindazon
problémákat, amelyek a korábbi testületi ülésen elhangzottak, hogy hogyan tudnánk a
költségvetésünkön javítani. Én úgy gondolom a vizsgáltok oda vezettek, hogy tovább a
lakosság terheit nem igen tudjuk növelni, nem is szeretnénk ezt megtenni, bevételeket
nem nagyon tudunk produkálni, nincs még egyenlőre olyan lehetőségünk, hogy ezzel
kompenzáljuk a hiányt. Ezután következett az, hogy meg kellett vizsgálnunk elsősorban,
hogy mi minek a függvénye. Mint mondtam, mivel kevesebb gyermek van, kezdtük az
iskolával, kezdtük ennek a létszámnak a megvizsgálását, kértünk szakértőt, én azt
hiszem, hogy nagyon részletesen körbejártuk és hosszasan tárgyaltunk külön a szakértő
irodájával, külön itt vezetői üléseken és az iskolában is a szakértő meghívásával egy
nagyon értékes beszélgetést folytattunk. Tegnap a Pénzügyi Bizottsági ülésen szintén
keményen dolgoztunk rajta, hogy milyen döntésekkel jöjjünk a Képviselő-testület elé,
illetve milyen javaslatokkal jöjjünk a Képviselő-testület elé és máris történt változás
abban, amit írásban kiadtunk a Képviselő-testületi tagoknak. A változás az abban áll,
hogy a napközis csoportnál mindenki tudja, hogy 9 napközis csoport van jelenleg és a
következő tanévtől ezt úgy gondolta a Pénzügyi Bizottság, hogy 4 csoportra változtatja.
Elmondom azt is, hogy miért, úgy gondoltuk, hogy az alsó tagozatba 3 csoportot és a
felsőbe egyet. Az óvodánál a 8 csoportból 7, de a többi az le van írva, ez az egy olyan
változás volt a tegnapi Pénzügyi Bizottsági ülésen, amit még be kellett jelentem. Én
átadom a szót a képviselőknek és akinek van hozzászólása, észrevétele tegye meg.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Tisztelt Képviselő-testület! Van nekünk egy szervezeti és működési szabályzatunk, itt le
van írva Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének bizottságainak a
feladata, hatásköri jegyzéke. Az Ügyrendi-, Oktatási-, Művelődési és Sport Bizottság
hatásköri jegyzéke felsorolja: az Ügyrendi-, Oktatási-, Művelődési és Sport Bizottság
javaslatot tesz az oktatási, kulturális és egyéb intézmények létesítésére, átszervezésére és
megszüntetésére. Közreműködik a közoktatási, közművelődési, sport koncepció
kidolgozásában, illetve e témákban előkerült előterjesztések véleményezésében. Kérdem
én, hogy nem ért volna meg annyit, hogy az Ügyrendi-, Oktatási-, Művelődési és Sport
Bizottságot meg kellett volna kérni, hogy üljön össze és véleményezze?
Jónás Sándor polgármester:
Semmi akadálya nem volt, ezt megtehette volna az Oktatási Bizottság is, mint ahogy
megtette a Pénzügyi Bizottság is. Ennek akadálya nem volt, ez előző testületi üléstől
egyfolytában ez napirendi pontként szerepelt, az iskolával is folyamatosan egyeztettünk,
tehát itt mindenki tudta, hogy miről van szó. Hogyha egy bizottság úgy gondolja, akkor
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nyugodtan megtehette volna. Sajnálom, hogy ezt nem tette meg eddig. Én úgy
gondoltam, hogy biztos elfogadta és egyetértett ezzel a dologgal, számomra ezt jelezte.
A Pénzügyi Bizottság az megtárgyalta és amennyiben esetleg a Pénzügyi Bizottság
elnökének van kiegészítése én megkérném.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Itt van a szabályzat, miszerint ezt nekünk véleményezni lehetett volna és kellett volna.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Tisztelt Testület! Tisztelt Polgármester Úr! Talán én előljáróban annyit mondanék, mint
tudja a Tisztelt Testület, illetve a Kedves Vendégek is, hogy évek óta forráshiánnyal
küszködik önkormányzatunk és már most ez olyan szintet ért el ez a működési hiány,
hogy közel 200 millió Ft-ról van szó, ilyen megítélésből mindenképp takarékoskodnunk
kell ezekkel a kiadásokkal. Azt is el kell, hogy mondjam, sajnos az egyik legfontosabb
feladat, hanem a legfontosabb az oktatás területén van a legnagyobb hiányunk, ez
számszerűsítve az intézmény saját bevételétől eltekintve még 135 millió Ft-ot emészt
fel, ez akkora arányú, hogy még hitelből sem tudjuk ezt kezelni, mindenképp
szükségeltetik valami radikális változtatás. Ennek az apropójából történnek ezek a
javaslatok. Arra mutatnék vissza, hogy már évekkel ezelőtt próbáltuk sújkolni, hogy
látszott ez, hogy egy ideig lehet görgetni magunk előtt, de egy bizonyos szint után ez
kezelhetetlenné válik. Sajnos már nincs idő tovább arra, hogy húzzuk az időt, hogy
vizsgálatokat, szakértőket fogadjunk. Bár van itt egy szakértő, aki kimondta sajnos ő is
azt állapította meg, hogy költségvetési szempontból ezek indokoltak ezek a lépések. Az
ő javaslatait szem előtt tartva hoztuk meg a döntésünket, illetve javaslatunkat.
Polgármester Úr jelezte, hogy milyen itt a csoportok indulása, javasolja a szakértő, hogy
8 óvodai csoport helyett 7 induljon ezt eltudtuk fogadni, ugyan így az osztályok számát,
már most nem fog annyi jövőre indulni első osztályig van, ott is van egy egyfajta
csökkenés, illetve a napközis csoportoknál látunk még komolyabb megtakarításra
lehetőséget. Azt írja, hogy maximum 6 napközis csoportot javasol, mi ezt úgy látjuk,
hogy 4-ben elég lesz, mert félő, tegnap hangot is adtam annak a véleményemnek, hogy
még ez sem lesz elég. Jelenleg az a helyzet, hogy már most számlák jelentkeznek,
amelyeket nem tudunk kiegyenlíteni, félő, hogy ez ősz környékére már esetleg odáig
fajul, hogy munkabért sem tudunk majd kifizetni. Most nagyon rossz és nagyon
kellemetlen ezt a döntést meghozni, de higgyék el, hogyha majd esetleg az
intézményvezető önök elé azzal áll, hogy ne haragudjanak, nem tudunk munkabért
fizetni, akkor az mivel lesz majd jobb, akkor nem csak egy pár ember állásába fog
sajnos kerülni, hanem lehetetlen helyzet áll elő. Lehetett volna még drasztikusabb
lépéseket is, de attól eltekintettünk, hogy talán elég lesz ez. A csoportlétszámok, az
anyag mutatja, önök biztos tisztában vannak jobban vele, mint én, hogy lehetőséget
adnának szinte az egész évfolyamokat két csoporttal indítani. Ehhez még nem nyúltunk.
Én azt mondtam, hogy jobb lenne most a nagyon fájó dolgokat meglépni és majd ezen
könnyíteni, az elfogadhatóbb, minthogy most hozunk egy döntést és aztán változatlanul
kétségben hagyjuk ezeket az embereket, hogy lehet, hogy ez még nem elég, majd kéthárom hónap múlva megint el kell küldeni lehet ugyan ennyi embert, vagy még többet,
vagy jövőre be kell zárni az óvodát, sajnos ilyen lépésekre kényszerülünk. Én most nem
mutatnék arra rá, hogy ezt a szférát most érte el az, ami itt már régen lezajlott ebben az
országban, a mezőgazdaság területén a Tsz-eket bezárták, tönkretették, az ipar területén
gyárak szűntek meg, záródtak be, a könnyűipar tönkrement. Sajnos most érte el az
egészségügyet, az oktatást és az igazgatást, sajnos, el kell mondani. Egyszerűen nem
adnak finanszírozást hozzá, nem ad hozzá a kormányzat pénzt. Ezt be kell látni, hogy
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sajnos ezeket a lépéseket meg kell tennünk és javasoljuk ilyen formában való
elfogadásra.
Jónás Sándor polgármester:
Még annyi kiegészítés, hogy ez valóban nem volt egy drasztikus lépés, mert itt mindenki
olvashatta a Hajdú Naplóban is, hogy Hajdúdorogon 55 pedagógust, Hajdúhadházon
nem tudom mennyit, Hajdúböszörményben iskolát zártak be, ezek amik itt felgyűltek,
ezek évek óta gyűltek, ha minden évben fokozatosan be lett volna a korábbi időkben
tartva párhuzamosan a létszámcsökkenéssel a gyermekek iskolába menetelével
kapcsolatba ez, akkor nem történt volna ilyen, de ez még mindig én úgy érzem, hogy
nagyon is humánus.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Tisztelt Képviselő-testület! Nem akarom menteni az Oktatási Bizottságot, mert a
Szociális Bizottság sem tartott bizottsági ülést, tudniillik péntek délután kaptuk meg az
anyagot, hétfőn ha elindítjuk, nem biztos, hogy összetudtuk volna szedni a bizottsági
tagokat, ezt nem a védelmünkben mondom. Amit én furcsálok az egész
eszmefuttatásban, amit Lajos mond, ő is tagja volt az előző Képviselő-testületnek, akkor
a polgármester váltás előtt 100 millió Ft-os hiányról beszélt az önkormányzat, ha jól
emlékszem. Nem tudom Polgármester Úr mikor átvette a hivatalt milyen hiánnyal vette
át a hivatalt 100 milliós hiánnyal?
Jónás Sándor polgármester:
Persze.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Az most már 170 millióra ment fel?
Répási Lajos PTKIB. elnök:
190-re.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Tovább gondolva, tavaly az iskolánál 16 millió Ft ha jól tudom vissza lett tartva. Azt
vizsgáljuk már meg, hogyha az iskolától még elvontunk, közben az adósság meg
emelkedett, akkor nem biztos, hogy az iskolában, vagy az oktatásban van a hiba. Én is
azt mondom, hogy körültekintőbben kell utána járni, lehet számokkal dobálózni, lehet
ide csapni számokat, lehet oda csapni számokat, lehet ésszerűsíteni, lehet gondolkodni,
de én úgy képzelem el, hogy azokat az intézményvezetőket, meg azokat a kollektívákat
meg kell kérdezni, hogy mit hogyan tudnak, ők döntsenek már magukba, ha lehet.
Jónás Sándor polgármester:
Minden évben ez fel volt vetve, minden évben most, is ez körbe volt járva, most is
végigtárgyaltuk. Most én személy szerint a Képviselő-testületi Tagokat arra kérem
gondolják át, hogy mennyire akarjuk azt, hogy kezelhető legyen az éves költségvetés, ez
nem egy drasztikus lépés.
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető:
Szeretném elmondani a hiányra vonatkozóan az előző évi tehát a 2006. évi költségvetést
137 millió Ft hiánnyal fogadta el a Képviselő-testület, önhiki pályázattal 63 millió Ft-tal
sikerült csökkenteni ezen a hiányon, ami marad az egy 74 millió Ft-os hiány. Ha nézem
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azt, hogy évente 100 millió Ft fölött keletkezik a hiány, ami az állami támogatások
visszahúzódásából is fakad, mert a bevételeket, ha igaz alacsonyabb szinten is, de évrőlévre ott nincs olyan kiugró mutató, hogy most nagyon negatívba megy át a bevételünk
vagy kiugróan magas, akkor az a 100 millió Ft-os hiány, az folyamatosan meglévő
hiány. Évekkel ezelőtt is el lett mondva képviselő-testületi ülésen, most nem akartam ezt
előhozni, de kb. 8 évvel ezelőtt, amikor 30 millió Ft-os hiányunk volt és a képviselőtestület elé terjesztettünk egy létszámleépítéssel kapcsolatos előterjesztést, akkor szó
szerint elhangzott, hogy az a „szemét Szilágyiné”, akkor pedig még csak 10 millió Ft-ot
kellett volna megfogni ezen a költségvetésen, amikor említettük, hogy személyi
juttatásokhoz kell nyúlni, mert a dologi kiadások olyan minimális szinten vannak
tervezve, hogy azon már megfogni nem lehet, tehát azt már lehetett 8 évvel ezelőtt is
látni, hogy itt a személyi kiadások mennek el a költségvetésben. Ez minden évben
írásban előterjesztésben a költségvetés tárgyalásakor le van írva, le van írva minden
negyedéves beszámoló alkalmával, tehát ez nem érhette váratlanul sem a mostani
képviselő-testületet, sem a korábbit, hogy döntési helyzetbe jöjjön, csak nagyon
kellemetlen volt ezt felvállalni.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Tisztelt Képviselők! Tisztelt Lakosság! Én a Polgármester Úr szavához szeretnék
először hozzászólni, szerintem rosszul emlékszik Polgármester Úr, sem az előző testületi
óta senki nem keresett meg, amikor én rákérdeztem mind a hivatalnál, mind az
Alpolgármester Úrnál, mind az intézményvezetőknél azt mondták, hogy titkosan
folynak a tárgyalások, én az anyagot később kaptam meg, Doktor Urat például nem is
tudtam értesíteni hétfőn, a többieket felhívtam, ez az idő, mind az anyag súlyosságára
való tekintettel, egyébként is az SZMSZ szerint is rövid volt arra, hogy ezt hatékonyan
megtárgyaljuk.
Jónás Sándor polgármester:
Érdekes módon te itt voltál Pénzügyi Bizottsági ülésen. Az, hogy Doktor Urat nem
tudtad elérni, ezt én is tudtam, mert Doktor Úr bejelentette ő szabadságon volt, tehát
nem volt itt. Ha annyira akartátok volna, akkor ti is összetudtátok volna hívni, hiszen
akár Tóth Imrével is a másik bizottsággal is letudtuk ülni és megtudjátok konzultálni
ezeket a dolgokat. Ez nem titokban történt, ez nem volt semmilyen titkos, ezt kikérem,
mert senki nem titkolódzott semmivel.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Ezt talán majd megerősítjük.
Jónás Sándor polgármester:
Ki az, aki megfogja erősíteni? Nevezd már meg légy szíves.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Intézményvezetők.
Jónás Sándor polgármester:
Igen, Klárika megnevezi a titkosságot.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Alpolgármester Úr.

21
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

2007. március 7.

Nagy Miklós alpolgármester:
Nem a titkosságról volt szó, arról volt szó, hogy ne kerüljön ki olyan információ a
településre, amiben még nincs döntés, míg nem tudjuk eldönteni, hogy milyen
megoldást tudjunk választani, ezért a lehetőségek szerint ne adjunk ki senkinek
semmilyen információt, ami aztán rémhírré is válhat a településen, erről volt szó.
Jónás Sándor polgármester:
Az más, a kettő között óriási különbség van.
Nagy Miklós alpolgármester:
Nem titkosság, ami ugyan lehet részben titkosság is, mert én úgy gondolom, hogy
felesleges lett volna még a megbeszélések, tárgyalások elején bármit is mondani, hiszen
voltak ilyen teljesen felesleges híresztelések, hogy a balmazújvárosi kistérséghez
kerülünk, több tucat pedagógus el lesz zavarva.
Jónás Sándor polgármester:
A bölcsőde megszűnik.
Nagy Miklós alpolgármester:
Vak vezet világtalant, ilyen alapon miért kellene bármilyen információt kiadni, ami úgy
gondolom, hogy még nincs kidolgozva, nem lett volna szabad és úgy gondolom nem is
lett volna lojális a pedagógus társadalommal kapcsolatban, ha esetleg olyan
híresztelések kelnek szárnyra, amelyek nem igazak, hiszen volt olyan is, hogy minden
évfolyamon csak kettő osztály induljon, még ilyen javaslat is volt, nem tőlem, de
lehetett volna tőlem is.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
De nem is szakembertől?
Nagy Miklós alpolgármester:
Nem szakembertől. Ha tőlem lenne is felvállalnám, nincs ennek jelentősége, nem volt
még ez az anyag így kidolgozva, hogy előzetesen bármilyen információt bárkinek a
rendelkezésére bocsátottunk volna. Én úgy gondolom, most már kidolgozott.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Mikor lett kidolgozva? Ki az aki erre az oktatási bizottságot felkérte, valamelyik tagját
is, hogy segítsen be, vizsgáljuk meg? Nekünk anyag nem került a kezünkbe péntekig,
szombatig, vasárnapig, én szombaton kaptam meg.
Jónás Sándor polgármester:
Mert nem vetted ki a postaládából, ezt tegnap is elmondtad itt Zoli, hogy nem vetted ki a
postaládából csak szombaton, most miért mondol mást. Pénteken mindenkinek ki lett
szállítva.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Pénteken én hazamentem nem volt, éjszaka nem nézegetem a postaládát.
Jónás Sándor polgármester:
Tegnap mást mondtál.
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Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Tehát megkérdezem, az Oktatási Bizottságot valaki megszólította-e, hogy ebben
működjön közre?
Jászai László PTKIB. tag:
Hány pedagógus van most összesen?
Répási Lajos PTKIB. elnök:
51 fő.
Farkas Jánosné ÁMK. intézményvezető:
49,5 fő.
Jászai László PTKIB. tag:
Ezt azért kérdeztem meg, mert összesen 497 tanuló van az iskolában.
Farkas Jánosné ÁMK. intézményvezető:
547.
Jászai László PTKIB. tag:
Akkor valami nem stimmel, mert ahogy összeadtam az osztályokat ennyi jött ki 497 fő
van osztályonként, a táblázat alapján adtam össze, ha 49 pedagógus van, akkor 10 tanuló
jut egy pedagógusra. Láttam egy késő esti vitaműsort, ahol komoly professzorok
vitatkoztak egymással, statisztikákat hoztak elő, hogy Angliában 17 tanuló esik egy
pedagógusra, Magyarországon pedig 11.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
A képviselőknek az összköltségvetést is sokkal jobban kellene ismerni ahhoz, hogy egy
ilyen problémában is tudjunk dönteni. Itt nem az kell, hogy vak vezet világtalant, most
azt mondom, a lovon ülünk fordítva és nem ezzel kell foglalkozni, mert tényleg fordítva
ülünk. Azt higgyétek el nekem, hogy azért elég sok képviselő van a régiek között is
ülünk, lapítunk és nem merjük őszintén elmondani, ha valaki én is piszkáltam mindig az
iskolát is, mindent, de azt mondom, hogy a 10%-ot mikor lehúztuk az iskolától egyedül
az iskola tartotta és csak ülünk, miért nem mondtunk neki akkor 30-at, állítom azt is
megcsinálták volna, mindent betartottak, mi kértük a 10%-ot. Most is azt mondom, már
oda jut az ország miniszterelnöke, hogy először tárgyaljunk, beszéljünk, azután
döntsünk. Mi még ilyen kis településen, ahol lehetőségünk volna tárgyalni meg beszélni,
mi először döntünk. Én azt mondom, hogy itt a városnak, a lakosságot minden utolsó
forint kell, hogy érintse, teljesen nyíltan lehet erről beszélni és sokkal felkészültebben,
sokkal hamarabb kapjuk meg az anyagokat és sokkal részletesebben. Én pedig elvárom
azt, mert nagyon sok értelmes, tanult tanárja, pedagógusa van ennek a városnak,
azoknak oda kell adni a konkrét problémát, először ők vitassák meg saját magukkal,
majd azután jöjjünk ide a testülethez, ne fordítsuk meg ezt a menetet. Úgy tudom, hogy
pedagógiai végzettsége három főnek van a testületben, hármónkat nem kérdeztek, de
nagyon sok értelmes és munkáját jól végző pedagógus van és akkor ne úgy csináljuk
ezeket, hogy majd eldöntsük, mert most már kapkodunk. Én azt mondom, ha idáig is
betudták a 10%-ot tartani, mondjuk el konkrétan, hogy mit csináljanak. Ne mondjuk
meg a személyeket, mert én azt mondom, hogy minden személyt, ha el kell küldeni az
nekem nagyon fáj, meg mindannyiónknak úgy érzem, meg neked is Polgármester Úr.
De egyet higgyetek el, ennek a problémának - az országos helyzeten kívül, mert ez egy
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alaphelyzet - mi idéztük elő 40%-át, akkor mi oldjuk meg és ne csak egy tollvonásra,
meg szombat reggel tették bele a postaládába az anyagot. Ez kevés ehhez Polgármester
Úr, én jelzem, hogy bejöttem kértem volna más dologgal kapcsolatban is anyagot, hogy
átlássam. A múlt testületi ülésen is azt mondtam, ha emlékszel rá, hogy még mindig az
fáj a legkevésbé, ha az oktatásra megy el a pénz, mert annak valahol látszattjának
kellene lenni, még ha nem is közvetlen, de közvetve azért ennek valahol meg kell
térülni, de ha össze kell húzni a nadrágszíjat húzzuk össze és minden pedagógusnak meg
kell azt érteni, hogy ennek a városnak a gazdálkodásának működni kell. De én azt
mondom, hogy lehetőségünk van rá, akkor sokkal körültekintőbben tegyük meg, én nem
is tudom, mivel nem vagyok felkészülve, erre a napirendre nemmel fogok szavazni,
mert nincs kellő információ a birtokomba azzal kapcsolatban, hogy ezt felelősen
eltudjam dönteni, sokkal több időt kell hagyni és igenis ott kell meghozni a döntést,
akiket érintenek és erre van nekünk lehetőségünk.
Jónás Sándor polgármester:
Képviselő-testületi tagokat most megkérdezem, hallva ezeket a hozzászólásokat. Úgy
gondolják-e, hogy fogunk tudni ma dönteni, ha igen, akkor kézfelnyújtással jelezzék, ha
azt javasolják, hogy valami más megoldást találjunk ki.
Nagy Miklós alpolgármester:
Döntsünk így, döntsünk úgy. Én elhiszem, hogy mindenki olyat akar nyilatkozni az
embereknek, ami szimpatikus számukra, meg eltudnak fogadni, de nem ezért lettünk
képviselők, sajnos fel kell vállalni a felelősséget, én sem örülök neki, hogy nekem kell
elvégezni a piszkos munkát, azért mert valaki 12 évig nem csinált semmit sem.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem voltál négy évig a bizottságba?
Jónás Sándor polgármester:
Tessék már csendbe lenni Szilágyi.
Nagy Miklós alpolgármester:
Én sem örülök neki, annak sem örülök, hogy a kormány rám hárítja a felelősséget, majd
konfrontálódjak én a lakossággal, meg a településen a pedagógusokkal.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Mondjál le.
Nagy Miklós alpolgármester:
Azt te csak szeretnéd, én attól … gyerek vagyok, hogy lemondjak.
Jónás Sándor polgármester:
Tessék óvakodni az ilyen megjegyzésektől.
Nagy Miklós alpolgármester:
Elnézést, bármit mondhatok, amit akarok.
Vincze László PTKIB. tag:
Tisztelt Testület, Polgármester Úr! Nekem van egy javaslatom, mivel a bizottságoktól
azt a jelzést kaptuk, hogy későn kapták meg az anyagot, ez vagy igaz vagy nem, mi is
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megtárgyaltuk. Javaslatom, hogy halasszuk el egy héttel, megtudják tárgyalni és akkor
konkrétan leteszik az asztalra és annak vállalják a felelősségét is. Hozzá kell, hogy
tegyem, az iskolaigazgatás nem vette komolyan a mi döntésünket mit kértünk tőle annak
idején, mint régi képviselők, mert mindig kértünk egy kicsit, csak soha nem kaptunk
meg semmit.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Elnézést kérek az előbb nem fejeztem be, csak megvonta tőlem Polgármester Úr a szót,
mert nem kaptam rá választ és rögtön átadta Képviselő Úrnak, mikor kérdeztem, hogy
mikor és kit értesítettek ezen okból az Oktatási Bizottságból, hogy bevonta volna? A
másik pedig már a javaslatom volna, hogy ezt így ezekkel az indokokkal, hogy lehetne
még szakmailag tovább ragozni, tényleg nem elfogadható, mert ennyi idő alatt ilyen
súlyú kérdésről nem lehet dönteni. A Pénzügyi Bizottságnak előnye van, hiszen ők most
mondták, hogy ők hetek, hónapok óta ezt vizsgálták, nézték jobbról, nézték balról
szakértővel mindennel. A többiek erről semmit nem tudnak, köztük az Oktatási
Bizottság sem. Ez most derült ki ebben az anyagban, amit lényegében két napja kaptam
meg én hivatalosan.
Jónás Sándor polgármester:
Megelőzve a hozzászólásokat úgy foglalnám össze: aki egyetért azzal, hogy ezt a
napirendi pontot elhalasszuk és megadjuk az Oktatási Bizottságnak a lehetőséget arra,
hogy összeüljenek és tárgyalják meg, rövid határidőn belül kérném megtenni, újra
napirendre tűzzük. Elhalasszuk az összest.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Tisztelt Testület! Nem tudom, hogy tudnék-e azonosulni ezzel a gondolattal, az az
igazság, hogy ez nagyon humánus. Az Oktatási Bizottság ülésezhet ezen nagyon sokáig,
hetekig, hónapokig, húzhatjuk az időt, az idő halad, a költségvetésünkből a pénz egyre
kevesebb, ezt figyelembe kell venni. Nem tudom, hogy mit fognak tudni előhozni ennek
kapcsán. Sajnos így jártunk minden évben még, hogy ugyan így jelentkeztek ezek a
problémák, szó volt már erről, jó majd vizsgáljuk felül, fogadjuk el, hagyjuk és
ugyanígy elsikkadt és nem lett belőle semmi és itt vagyunk ahová jutottunk. Milyen
intézkedést sikerült végrehajtanunk? A tiszteletdíj csökkentést, elmondtam milliószor,
más nem valósult meg.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Miért vagytok ilyenek, hogy félrevezetjük a lakosságot? Nem az oktatásba ment el a
pénz.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Ha valaki félrevezeti, az te vagy, de mindegy.
Farkas Jánosné ÁMK. intézményvezető:
Nem akarok tanácsot adni, hogy hogyan döntsön a Képviselő-testület, viszont az
elhangzottakhoz lenne hozzáfűznivalóm, ahhoz is, hogy milyen anyag jött ki, meg
néhány Képviselő Úrnak a véleményét szeretném nem megcáfolni, hanem csak
elmondani az én véleményem róla. Répási Lajos a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondta,
hogy 135 millió Ft a hiány, gondolom ez nem most keletkezett, de emellett még van
nekünk saját bevételünk. A másik, nem tudom elképzelni, hogy milyen finanszírozásban
lehet része a tiszacsegei ÁMK-nak, nem voltam ott azon a Pénzügyi Bizottsági ülésen,
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és visszahallottam, hogy az volt a vélemény, hogy az országban itt a legjobban, magasan
finanszírozott és az önkormányzat pénzét ez viszi el az ÁMK. Elindultunk, mi is utána
néztünk, mert érzem a felelősség súlyát, érzem azt, hogy le kell építeni, meg
szigorításokra van szükség. Én sem ma jöttem le a faliszőnyegről és tisztában vagyok
ezzel teljesen. De nem szeretem az ilyen vagdalkozásokat, amikor ilyen kijelentéseket
tesznek. Elindultunk széjjelnézni az ország különböző iskoláiba, meg egyébként is én is
járok más iskolákba, mint szakértő és megtudtam azt, hogy mennyivel finanszírozzák az
önkormányzatok az egyes intézményeket és a tiszacsegei milyen magasan van
finanszírozva. Nem tudom, hogy milyen magasan. Elmondták és le is jegyzeteltük,
kivonat is van róla, sőt Kormos Vilmos szakértőtől is megkérdeztük és pontosan ő is
alátámasztotta az általunk benyújtott információkat. A következő van az intézménynek
saját bevétele, van az állami támogatás és még azon kívül mennyit tesz hozzá az
önkormányzat. Nálunk mennyit tesz hozzá, a végén fogom megkérdezni, hogy ki tudja
itt a jelenlévő képviselők közül, akik most dönteni akarnak arról, hogy hány embert
küldjek el. Általában országos szinten 40%-ot tesznek hozzá az önkormányzatok az
állami támogatáshoz, hogy az intézmény működőképes legyen. Van olyan intézmény,
ahol 45 és 50%-át teszik hozzá gondolok itt Nagyhegyesre, Tiszaújvárosra, meg ott ahol
vastagabban áll az önkormányzat büdzséje. Megkérdeztem Dunántúli iskolákat,
megkérdeztem nyíregyházit, megkérdeztem Kormos Vilmos Urat is, neki is az volt a
véleménye, hogy általában 38-40%-kal támogatják az intézményeket. Megkérdezem,
hogy Tiszacsege Önkormányzat mennyivel támogatja Lajoskám szerinted?
Répási Lajos PTKIB. elnök:
135 millió Ft-tal.
Farkas Jánosné ÁMK. intézményvezető:
Hány százaléka?
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Ha a saját bevételt is hozzávesszük akkor kb. 40%-kal.
Farkas Jánosné ÁMK. intézményvezető:
34,5%-kal támogatja az önkormányzat.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Most nem ez a kérdés Klárika. Ha nincs miből. Azt mond meg, hogy miből?
Farkas Jánosné ÁMK. intézményvezető:
Megértettük.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Támogatnánk mi 100%-kal is, ha volna, de nincs, ezt kell megérteni, hogy nincs.
Farkas Jánosné ÁMK. intézményvezető:
Elmondanám továbbá Jászai László képviselő Úrnak, hogy mi is kiszámoltuk, meg mi is
tudjuk, hogy mennyi Magyarországon az országos átlag 11 fő. Tiszacsegén van 547
gyermek, meg 41 pedagógus tanít az általános iskolában, nem a napköziben, mert a
napközis foglalkozás az egy másik műszak, annak is megvan a gyermek létszáma ott 15
fő jut egy pedagógusra, az általános iskolában pedig 12 fő, még mindig egy fővel több

26
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

2007. március 7.

van, mint az országos átlag. Voltam én is Angliában és Hollandiában is, egy osztályban
van 28-30 gyermek, egy osztályban 3-4 pedagógus van bent, vagy fejlesztő pedagógus,
vagy olyan szakember, aki segíti a gyenge képességűek felzárkóztatását. Úgy kezdődött
az egész költségvetési vita, hogy elkészítette az ÁMK a költségvetését, Zsuzsa eljött
hozzánk egyeztető tárgyalásra azt mondta, hogy figyeljetek ide tavaly ennyit
visszatartottunk, ennyi volt, ennyit zároltunk, 26 millió Ft-ot faragjatok le rendbe lesz a
költségvetés. Lefaragtuk a 26 millió Ft-ot, eljöttünk ide, gondolkoztunk, elhangzott itt az
elmúlt önkormányzati ülésen, megvonásra került az étkezési utalványunk, minden
közalkalmazottnak, én tudom, hogy 120 ember nagyon sok, meg annak nagyon sok az 5
ezer Ft-os díja, 5-8 millió Ft körül van, arról is lemondtunk, mindenről lemondunk, nem
volt ilyen megszorítás tavaly. Nem mondta ki Lacikám az önkormányzat azt, hogy
igenis három napközis csoportot zárjunk be, most kimondta, most végre akarom hajtani
erre Lajos mondja, hogy 8 vagy 6 vagy 5.
Jónás Sándor polgármester:
Most lezárjuk. Amikor lesz a beszámoló, elmondod.
Farkas Jánosné ÁMK. intézményvezető:
Én leírtam ezzel kapcsolatosan, hogy mit szeretnék javasolni.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Elnézést, hogy még egyszer szót kérek. Ez az anyag, amiatt gátolt is bennünket a
tárgyalásban, ez egy egyoldalú anyag, ezt letette a Pénzügyi Bizottság. Amit én
nehezményezek, hogy e mögött nincs szakmai hozzáértés. De lehet hozzá szakmai, sőt
kell hozzá szakmai Lajos. Ezért azt támogatom, amit Zoli is mondott, hogy üljenek le a
bizottságok, vagy össze is lehetne vonni a bizottságokat, vagy a bizottságvezetők
üljenek le és akkor tárgyalják meg az egészet, mikor az iskola is lefogja adni a
koncepcióját, hogy ő hogyan képzeli a lebonyolítását az egésznek. Mert egy egyszerű
példát mondok tantárgyfelosztás, ahhoz kell igazítani a pedagógusok létszámát egyrészt.
Mondom tovább azt mondjuk, hogy napközis csoport csak 3 legyen. Lajos vannak olyan
gyermekek, akiket kötelező felvenni, most 180 olyan gyermek van, akit fel kell venni.
Ki fogja őket? Kérdezzük már meg az iskolát is, hogy ő is tegye le hozzá, utána
beszélhetünk róla, addig nem tudunk róla beszélni.
Jónás Sándor polgármester:
Ne menjünk további vitába bele. A következőt kérném: a 3-as, 4-es, 5-ös, 7-es, 8-as,
valamint a 9-es napirendi pont az oktatási bizottság feladata, hogy tárgyalja meg és
terjessze elő a javaslatát.
De amit Tóth Imre mondott, azt csak javasolni tudom a bizottságnak összevontan is
egyeztessék össze, tárgyalják meg, vitassák meg, terjesszék a Képviselő-testület elé.
A bizottságok vezetői üljenek le, rövid időn belül hozzanak egyezséget, hogy mikor
tudnak összeülni és terjesszék elő a képviselő-testület elé azt amit gondolnak, hogy
reális.
Nagy Miklós alpolgármester:
Határidőt szeretnék.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Március 30.
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Nagy Miklós alpolgármester:
Március végén mikorra esik a testületi ülés?
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Március 28-ra.
Nagy Miklós alpolgármester:
Március 28-ra, arra a testületi ülésre lesz előterjesztve.
Vincze László PTKIB. tag:
Tisztelt Testület! Úgy gondolnám ezt a bizottsági ülést, hogy nem az elnökök csak,
hanem az Oktatási Bizottságok mindegyik tagja és a hivatal gazdasági vezetője vegyen
rajta részt.
Jónás Sándor polgármester:
Döntse el a bizottság, hogy nehogy utána az legyen a probléma, hogy most a bizottságok
nem tudtak összeülni, nem együtt beszélték, döntse el a három bizottság március végéig.
A bizottságok ezt egyeztetni fogják és akkor március végi határidővel ezt terjesszék be,
utána kitűzzük a testületi ülést. Aki egyetért az elhangzott javaslattal, kérem
kézfelnyújtással jelezni szíveskedjék.
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a 3-as, 4-es, 5-ös, 7-es, 8-as,
valamint a 9-es napirendi pontra tett javaslatot – 13 fő igen szavazattal, 1 fő
tartózkodása mellett elfogadta és a fenti napirendi pontok megtárgyalását elnapolja.

4.

Napirendi pont
Az Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának módosítása
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Felkérem Füzesiné Nagy Zita jegyző Asszonyt, hogy szóbeli kiegészítését megtenni
szíveskedjen.
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Ez nincs kapcsolatban a költségvetésünk rendbetétele kapcsán meghozandó döntésekkel,
ez már egy korábban meghozott döntés a kistérségi szociális intézmény felállításával
kapcsolatban meghozott döntés végrehajtása, illetve mivel az intézmény tevékenységi
körébe április 01-jétől csak a bölcsődei ellátás tartozik, ezért illik a nevét ahhoz
igazítani, javaslatunk az, hogy Tiszacsegei Városi Bölcsőde legyen az Egyesített
Szociális Intézményünk, merthogy nem lát el szociális feladatot.
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Jónás Sándor polgármester:
Ha esetleg a bizottság úgy dönt, hogy megszűnteti a bölcsődét, akkor ez ügyefogyottá
válik.
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Nem március 31-el lesz megszüntetve, akkor is működik még egy fél évig és nem
működhet tevékenységi körével ellentmondó névvel.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Átolvastam az előterjesztést, megszavazhatjuk.
Jónás Sándor polgármester:
Szavazásra bocsátanám, aki ezt elfogadja, kérem kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az Egyesített Szociális
Intézmény alapító okiratának módosítását – 14 fő igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
32/2007.(III. 07.) KT. számú HATÁROZAT:
1.)

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.
évi XXXVIII. Törvény 88. §-ában biztosított jogkörében eljárva az Egyesített Szociális
Intézmény alapító okiratát 2007. március 31. napi hatállyal az alábbiak szerint
módosítja:
a.) az intézmény nevét Tiszacsegei Városi Bölcsődére módosítja.
b.) Az intézmény alaptevékenységei közül törli az alábbi feladatokat:
A szociális igazgatásról és a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény szerinti
- szociális ellátás
- az 57. § (1) bekezdés a.) pontja szerinti étkeztetés,
- az 57. § (1) bekezdés b.) pontja szerinti házi segítségnyújtás,
- szakosított ellátások közül az 57. § (2) bekezdés e.) pontja szerinti nappali ellátás, a
76. § (9) bekezdésének megfelelő idősek klubja működtetése.

2.)

A megszűnő feladatok jogutódja a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása által
alapított Balmazújvárosi Kistérség Szociális Szolgáltató Központ.

3.)

Az Egyesített Szociális Intézmény megszűnő szakfeladatain alkalmazott dolgozói a
Balmazújvárosi Kistérség Szociális Szolgáltató Központtal kerülnek közalkalmazotti
jogviszonyba, a munkáltatói jogokat 2007. március 31. napjától a jogutód szerv
gyakorolja.

Határidő: azonnal
Felelős: Buti Jánosné intézményvezető
Füzesiné Nagy Zita jegyző
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Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – Tiszacsege Városi Bölcsőde
alapító okiratát – 14 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
33/2007.(III. 07.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. Törvény 88. §-ában biztosított jogkörében eljárva az Egyesített Szociális
Intézmény 2007. március 31. napjától hatályos szövegét az alábbiak szerint állapítja meg:
ALAPÍTÓ OKIRAT
A költségvetési szerv neve: Tiszacsege Városi Bölcsőde
Székhelye:

4066 Tiszacsege, Csokonai u. 7

Alapító szerve:

Tiszacsege Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Alapításának éve:

1996.

Felügyeleti szerve:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Jogállása:

önálló jogi személyként működő költségvetési szerv

Gazdálkodási jogköre:

gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel részben
önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési
jogosultság felett részjogkörrel rendelkező szerv

Pénzügyi-gazdálkodási
feladatait ellátja:

Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testület
Polgármesteri Hivatala

Alaptevékenysége:
(TEÁOR)

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. Tv. 156. § (2) bekezdésének b.) pontja szerinti
gyermekek napközbeni ellátása, bölcsőde működtetésével
(85.32)

Vállalkozási tevékenysége:

Nincs

A költségvetési szerv
vezetőjének kinevezési
rendje:

Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat alapján a Képviselőtestület határozott időre (5 évre) nevezi ki.

Határidő: azonnal
Felelős: Buti Jánosné intézményvezető
Füzesiné Nagy Zita jegyző
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5./

Napirendi pont
A Tiszacsegei Általános Művelődési Központ tagintézményeinek beszámolója a 2006.
évben végzett munkájáról
Ea.: Intézményvezető
Tagintézményvezetők
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Mind a 4 tagintézmény az iskola, az óvoda, a könyvtár és a kultúrház írásos beszámolót
adott, ezt minden képviselő megkapta, úgy gondolom, hogy sorba menvén
megkérdezném a szakágak vezetőjét, hogy szóbeli kiegészítést óhajtanak-e tenni?
Farkas Jánosné ÁMK. intézményvezető:
A végén már említést teszünk arról, hogy milyen programok várhatóak, a februári
farsangoláson túl vagyunk. Elkezdődött a pedagógiai program átszervezése, a jövő héten
kerül sor a megemlékezésre az 1948-as forradalomról és szabadságharcról, melynek az
ünnepi műsorát szintén az iskola tanulói fogják biztosítani. A többi beszámolót
gondolom áttanulmányozták, ha van kérdés, majd válaszolok.
Bárdos Tiborné Óvodavezető:
Egy adattal szeretném kiegészíteni a kihasználtsági arányunk amit a szakértő is
megerősített, az merőben felülmúlja az országos átlagot, nekünk szorgalmi időben 90%
körüli a kihasználtságunk. Itt szeretném megjegyezni a csoportszobák méretéből
tulajdonképpen következik a férőhelyszámunk, ugyanis a csoportszobák fele 40 m2
alatti és ezek tulajdonképpen nem nagyobbak, mint egy normál családi háznak a
nappalija és ebben a csoportszobában étkeznek, játszanak, foglalkoznak és pihennek a
gyermekek. Itt a felvehető létszámot maximálisan meghatározza ez a tény is.
Pusztai Lászlóné Műv. Ház vezető:
A tárgyi feltételekből kimaradt, hogy a Cigány Kisebbségi Önkormányzat ez év január
közepétől az Óvoda utcai felőli klubhelyiségbe költözött, amíg az ő épületük felújítása
tart.
Jónás Sándor polgármester:
Amennyiben a szakágak beszámolóit
kézfelnyújtással jelezni szíveskedjenek.

a

Képviselő-testület

elfogadja,

kérem

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a tiszacsegei Általános
Művelődési Központ Fekete István Általános Iskolájának a 2006/2007. tanév első
félévében végzett munkájáról szóló beszámolóját – 14 fő igen szavazattal elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
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34/2007.(III. 07.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Tiszacsegei Általános
Művelődési Központ Fekete István Általános Iskolájának a 2006/2007. tanév első
félévében végzett munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.
Képviselő-testület kéri az Iskola igazgatóját a beszámolóban foglalt 2007. évi feladatok
maradéktalan végrehajtására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Farkas Jánosné KKI. vezető

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Tiszacsegei Általános
Művelődési Központ Bóbita Óvodájának a 2006/2007. nevelési év első félévében
végzett munkájáról szóló beszámolóját – 14 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
35/2007.(III. 07.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Tiszacsegei Általános
Művelődési Központ Bóbita Óvodájának a 2006/2007. nevelési év első félévében
végzett munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.
Képviselő-testület kéri az Óvoda vezetőjét a beszámolóban meghatározott 2007. évi
feladatok végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Bárdos Tiborné óvodavezető

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Tiszacsegei Általános
Művelődési Központ Könyvtárának 2006. évi tevékenységéről és a 2007. évi
feladatokról készített beszámolót – 14 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
36/2007.(III. 07.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Tiszacsegei Általános
Művelődési Központ Könyvtárának 2006. évi tevékenységéről és a 2007. évi
feladatokról készített beszámolót elfogadja.
Képviselő-testület kéri a Könyvtár vezetőjét a megfogalmazott feladatok végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Ládi Jánosné Könyvtárvezető
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Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Tiszacsegei Általános
Művelődési Központ Művelődési Háza 2006. évi tevékenységéről és 2007. évi terveiről
szóló beszámolót – 14 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
37/2007.(III. 07.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Tiszacsegei Általános
Művelődési Központ Művelődési Háza 2006. évi tevékenységéről és 2007. évi terveiről
szóló beszámolót elfogadja.
Képviselő-testület kéri a Művelődési Ház vezetőjét a meghatározott feladatok
végrehajtására.
Határidő:
Felelős:

6./

folyamatos
Pusztai Lászlóné Művelődési Ház vezetője

Napirendi pont
Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal felújításának befejező
munkálatai tárgyú pályázat támogatási maradványának lemondása
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
A Képviselő-testületi tagok megkapták írásban. Tehát ez a 2006 évre visszamenő,
amikor az áfa törvény változott 20 és 25%-ról, ez abból adódik a 274.128 forint, így
kerülne lezárásra, amennyiben a Képviselő-testület ezt elfogadja. Aki egyetért az
előterjesztéssel, kérem kézfelnyújtással jelezni szíveskedjék.
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Polgármesteri Hivatal
felújításának befejező munkálatai tárgyú pályázat támogatási maradványának
lemondását – 13 fő igen, 1 fő nem szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
38/2007.(III. 07.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 090007005D finanszírozási
szerződés számú HÖFE támogatással megvalósult Polgármesteri Hivatal
felújításának befejező munkálatai tárgyú pályázatból fennmaradó 274.128 Ft összegű
támogatási maradványról lemond.
Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Sándor polgármester
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7./

Napirendi pont
Polgármesteri jelentés
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Mindenki megkapta az írásos anyagot. Szóbeli kiegészítésem, hogy Kovács Úrral a
Mahart igazgatójával tárgyaltam. Elhangzottak olyan hírek, hogy a sétahajót itt
megszüntetik. Túl sok jóval nem tudott biztatni, évek óta veszteséggel küszködik a
Mahart, részletben annyi igaz, hogy a hajót kiadta bérbe a Mahart, ők nem tudják tovább
üzemeltetni, tehát veszteségesek. Orosz Tibor Úr, aki Szegeden lakik és teherhajózással
foglalkozik, neki adták ki bérbe. Vele is felvettem a kapcsolatot, egyenlőre személyes
megbeszélésre még nem került sor, telefonon többször egyeztettem vele, annyit
mondott, hogy a tokajit mindenféleképpen megszünteti, a csegei miatt le fog jönni és
tárgyalni fogunk róla, a szegedit azt meghagyja. A hajó az sajnos ilyen helyzetben van.
Mi mindent elfogunk követni, hogy megmaradjon, ettől kezdve már egy vállalkozó
kezében van, ő dönti el, hogy tudja-e ezt nyereségesen és akarja-e itt üzemeltetni vagy
sem. Amennyire lehet, mi támogatjuk ezt természetesen.
A másik az olasz testvérvárosi kapcsolat. Változatlanul csak azt tudom mondani, az
eltelt időszak alatt újabb két tárgyaláson vagyok túl, semmit nem akarok előre mondani,
nincs döntés még, hiszen Hajdú-Bihar megyéből nagyon sok város és település pályázik
arra, hogy testvérvárosi kapcsolatot kössön, nekünk kb. ugyanannyi esélyünk van, mint
a többieknek, sem több, sem kevesebb, hogy mi lesz a vége, szerintem március végére
majd ez is eldől.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Az önkormányzatnak volt egy január 31-ei határozata, amelyben a fogorvosi körzet új
telephelyének Tiszacsege, Fő u. 11. szám alatti rendelőt jelöli ki. Most függőben van a
Force Attilának az ügye?
Jónás Sándor polgármester:
Nincs függőben, meg lett szavazva.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Benne van május 15 nappal, ez azt jelenti, hogy dr. György Istvánnak ide kell menni
rendelni a Fő u. 11. szám alá? Ő azt adta át nekem, hogy vegye figyelembe a testület,
hogy ő ott valószínűleg dolgozni nem tud, hogy lenne-e mód arra, hogy továbbra is a
jelenlegi rendelőben rendeljen?
Jónás Sándor polgármester:
Az ÁNTSZ nem járult hozzá, kijött személyesen, nem kialakítható, nem járul hozzá.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Tehát akkor így döntött az ÁNTSZ nem adott működési engedélyt?
Jónás Sándor polgármester:
Így van, a Fő u. 11. szám alá adta meg az engedélyt.
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Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Tisztelt Testület! Én ehhez szeretnék hozzászólni, hogy iskolafogászaton voltunk a múlt
héten és György Doktor Úr azt mondta, hogy az ÁNTSZ újra volt kint és megadta az
engedélyt egy mosdókagyló átalakítással és egy közös wc használatával.
Jónás Sándor polgármester:
Akkor többet tud a Képviselő Társam, mint én. Engem az ÁNTSZ nem keresett meg,
sem levélben, sem szóban. Itt amikor én telefonon legutóbb beszéltem velük, akkor még
arról volt szó, hogy egy helyiségben, mivel a Templom utcai rendelő alkalmatlan, itt van
nálam a levél, amit leírt az ÁNTSZ, olyan magas beruházási költség van, hogy akkor ő
is azt mondja, hogy egy helyen legyen a két fogászat. Megoldhatónak mondta az
ÁNTSZ, ezt már telefonba mondta, megoldható, hogy egy helyen rendeljen a két
fogorvos, csak külön szekrényt kell biztosítani egyik orvosnak és asszisztensnek is,
másik orvosnak és asszisztensnek is, ebből még írásos nincs. Ebben tovább egyenlőre
nem tudok lépni, míg írásban nem kapom meg, hogy hogyan tovább.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Nekem Doktor Úr annyit mondott, hogy kérjük már a Jegyző Asszonyt, hogy kérje a
rendelő engedélyeztetését, hiszen zöld utat adnak rá az ottani jegyzőkönyv alapján, amit
most végeztek, azzal a kiegészítéssel a mosdókagyló és a wc kerüljön kialakításra.
Jónás Sándor polgármester:
Arról volt szó, hogy abban az épületben már ez nem kialakítható, mert a
mozgáskorlátozottaknak is kell wc-t kialakítani, az akkora helyet vesz el, mert a
kocsival meg kell bent fordulni, akkor már ezt nem lehet megoldani, ezt mondták, ha
ettől változott, azt kérem.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Attól van újabb.
Jónás Sándor polgármester:
Jó.
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Nem nekünk kell kérni a működési engedély meghosszabbítását, hanem az orvosnak.
Jónás Sándor polgármester:
A testület már döntött ebben a kérdésben. A polgármesteri jelentést, aki elfogadja,
kérem kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármesteri jelentést – 14 fő
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
39/2007.(III. 07.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést az
elhangzott szóbeli kiegészítéssel elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Jónás Sándor polgármester
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8./

Különfélék
a.)

Belvízkárosult ingatlanok felajánlása az önkormányzat részére
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
A Tiszacsege, Török B. u. 1., Kölcsey u. 6., Kölcsey u. 18. és Zrínyi u. 27. szám alatti
ingatlan felajánlásra van az önkormányzat részére. Kérem a Képviselő-testület tagjait,
aki ismeri ezeket a házakat tegyen javaslatot arra, hogy mit tegyünk ezzel.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
A Pénzügyi Bizottság javasolja ennek a napirendnek az elhalasztását, abból az
apropóból, hogy Polgármester Úr is részt vett a bizottsági ülésen és úgy döntöttünk,
hogy célszerű volna ezeket az ingatlanokat elsősorban a szomszédoknak felajánlani.
Nekünk ajánlja fel a tulajdonos, ha mi nem fogadjuk el, akkor az államnak, de
valószínű, hogy úgyis ránk lesz tagsálva és ebből nekünk komoly kiadásaink és
költségeink jelentkeznek. Célszerű volna a szomszédokat megkeresni és felajánlani
nekik olcsó áron vagy részletfizetési lehetőséggel, hogy talán vegyék meg ők és akkor
így jobb helyzet állhat elő, mintha mi vásároljuk ezt fel, vagy mi kapjuk meg. Ha el
lehetne ezt fogadni, járjunk még egy kört ebben és próbáljuk a szomszédokat
meggyőzni, hogy vegyék meg.
Jónás Sándor polgármester:
Amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a négy fent említett ingatlant
próbáljam a szomszédok részére vagy bármilyen módon értékesíteni és megbíz ezzel, az
kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a belvízkárosult ingatlanokra
tett javaslatot – 13 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodása mellett elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
40/2007.(III. 07.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy
tájékozódjon arról, hogy a belvízkárosultak által felajánlott
-

Tiszacsege, Török B. u. 1.
Tiszacsege, Kölcsey u. 6.
Tiszacsege, Kölcsey u. 18.
Tiszacsege, Zrínyi u. 27.

Ingatlanok elfogadása után van-e lehetőség rövid időn belül történő értékesítésre.
Határidő: folyamatos
Felelős: Jónás Sándor polgármester
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Bana Gábor PTKIB. tag:
Mivel a négy ingatlan közül 3 az én körzetemben van, én megkeresem a szomszédokat
és megpróbálom felmérni a helyzetet.
Jónás Sándor polgármester:
Köszönettel veszem.
b.)

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatáshoz pályázati önerő kérése
Ea.: Puszai Lászlóné Műv. Ház vezető
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
A Művelődési Ház által beterjesztett előterjesztést mindenki megkapta, kérem akinek
hozzászólása, javaslata van megtenni szíveskedjen.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Szintén tárgyaltuk a tegnapi nap folyamán bizottsági ülésen, támogathatónak találjuk ezt
az előterjesztést, amit a Művelődési Ház vezetője nyújtott be, csak annyiban, hogy ugye
pont az előző vita kapcsán, pénzünk az édes kevés van erre, ezért azt javasoljuk, hogy
saját költségvetéséből oldja meg az önerő biztosítását.
Bana Gábor PTKIB. tag:
Még annyi kiegészítést, hogy felmerült, hogy az önkormányzat majd tud adni egy
számítógépet, az átszervezések kapcsán felszabadul egy pár gép, amit igénybe fognak
tudni majd venni ilyen célra, úgyhogy a helyzet tisztánlátása érdekében mondtam, hogy
lesz ilyen lehetőség.
Jónás Sándor polgármester:
Két javaslat volt, hogy saját költségből, tehát önerőből próbálja a Kultúrház, illetve az,
hogy van itt gép, amit esetleg biztosítani tudunk. Honnan van ez a gép biztosítás?
Bana Gábor PTKIB. tag:
Tourinform Irodából.
Jónás Sándor polgármester:
Amennyiben úgy gondolja a Képviselő-testület, hogy ez nem vásárlás, hanem saját
házon belül oldjuk meg, az kérem kézfelnyújtással jelezze.
Pusztai Lászlóné Műv. Ház vezető:
Azt akarom mondani, hogy nyújtsuk be a pályázatot, viszont a pályázathoz be kell
csatolni a Képviselő-testület határozatát, úgy nem tudom beadni, mert önkormányzatnak
kiírt pályázat ez.
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető:
Ezek az érdekeltségnövelő támogatások önkormányzati szintűek, de nem azt jelentik,
hogy a Polgármesteri Hivatal költségvetése, hanem azt, hogyha az önkormányzatnak
van több intézménye, akkor önkormányzati szintre kell összesíteni ezeket a pályázatokat
és úgy adható be, tehát a Művelődési Ház kérése olyan formában támogatható, hogy
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legyen egy határozat, hogy az érdekeltségnövelő támogatás beadásához hozzájárul és a
szükséges saját fedezet a Művelődési Ház költségvetéséből biztosítható.
Jónás Sándor polgármester:
Aki egyetért a határozati javaslattal, valamint az elhangzott kiegészítéssel, kérem
kézfelnyújtással jelezni szíveskedjék.
Tiszacsege
Város
Önkormányzat
Képviselő-testülete
–
közművelődési
érdekeltségnövelő támogatásra történő pályázat benyújtását – 14 fő igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
41/2007.(III. 07.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be
közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra a Művelődési Ház technikai, műszaki
eszközállományának fejlesztésére.
A pályázati anyag elkészítésével megbízza: Pusztai Lászlóné Művelődési Ház vezetőt.
A pályázathoz szükséges 100 ezer Ft saját erőt a Tiszacsege Általános Művelődési
Központ a 2007. évi költségvetéséből biztosítja.
Határidő: 2007. március 25.
Felelős: Pusztai Lászlóné Műv. Ház vezető

c.)

Tájékoztató a szennyvízelvezetés tárgyában – a Tiszacsege Kommunális
Szolgáltató Szervezet és a lakosság között- kötendő szerződésről
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Jónás Sándor polgármester:
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet és a lakosság között kötendő
szerződésről szeretném egy pár szóban a Képviselő-testületi tagokat és a tiszacsegei
lakosokat tájékoztatni. Nagyvonalakban ismerős előttem a korábbi évek ügye, hogy
annak idején, miután a szennyvíz kiépítésre került 10-11 évvel ezelőtt, akkor olyan
határozat született, hogy ez az átemelős rendszer működjön. Ez került kivitelezésre. Sem
akkor, sem utána hivatalos szerződés a lakosság és a Kommunális Szolgáltató között
nem lelhető fel.
A Kommunális Szolgáltató Szervezet szennyvízcsatorna hálózat működtetési
rendszerének, és szolgáltatási feladatainak áttekintése során megállapítást nyert, hogy a
Szolgáltató Szervezet és a lakosság között nem jött létre olyan szolgáltatási szerződés,
amely a felek jogait és kötelezettségeit egyértelműen meghatározná.
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Mivel a szerződésben vállalt kölcsönös kötelezettségek jelentősen meghatározzák a
Szolgáltató Szervezet szennyvízcsatorna- hálózat üzemeltetési feladatait és ráfordításait,
ezért záros határidőn belül szükséges ennek pótlása.
A Szolgáltató Szervezet által adott tájékoztatás szerint, jelentős számban okozott
meghibásodást az, hogy a kiépített szennyvízcsatorna rendszert nem kellőképp ismeri a
lakosság, gyakori a szilárd hulladék rendszerbe kerülése, amely dugulást, sok esetben a
házi-átemelő szivattyúk leégését eredményezte. Ezen okok miatt, szükségét látom
annak, hogy a lakosság kapjon rövid tájékoztatót a kiépített csatornarendszerről,
kerüljenek bemutatásra a leggyakrabban előforduló hiba források, és azok
elkerülésének lehetőségeit.
A fenti hiányosságok pótlásával 2007. március 31-ei határidővel megbíztam Remenyik
Sándor intézményvezetőt, akinek munkaköri kötelessége a szerződések határidőben
történő megkötése, és a lakossági tájékoztató megadása. Ez vonatkozik az ivóvízre is.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Erről láthatnánk-e a szerződést, hogy mi lesz a tartalma, van-e már előzetes anyagod
hozzá?
Jónás Sándor polgármester:
Van. Mindenkinél kint lesz, mert ez rövid határidős.
Vincze László PTKIB. tag:
A képviselők nem kapnak a szerződésből egyet, hogy megnézzük, felülvizsgáljuk?
Jónás Sándor polgármester:
Az ivóvízre vonatkozó szerződés mindenhol egyforma.
Vincze László PTKIB. tag:
A testület úgy foglalt állást egy pár éve, hogy magára vállalja a szervizelését a
szivattyúknak, pontosan benne fog lenni, hogy vállalja a lakosság fel továbbra a
szervizelését és minden költségét állja a lakosság.
Jónás Sándor polgármester:
Így van, ez benne lesz a szerződésben.
Vincze László PTKIB. tag:
Ez az amit én nem tudok javasolni, mert az én véleményemet szeretném közölni.
Megépült ez a rossz szennyvíz, annak apropóján vállalta fel az önkormányzat ennek a
garanciáját, szervizelését, lesznek olyan helyzetek, amikor egy szivattyú 25 ezer Ft és ha
nem lesz valakinek 25 ezer Ft-ja, akkor hogyan tovább? Elönti a víz az udvaron, mert
nem tudja kijavítatni, mert nem lesz 25 ezer Ft-ja. Ehhez volna egy javaslatom, ha már
megépült, az a rossz létesítmény, akkor emelnénk meg a díját a csatornának, maradjon
az önkormányzaté, kifizetnénk pl. 50 Ft-tal többet m3-ként a szennyvíznek, és akkor
nem terhelnénk meg a lakosságot 30 ezer Ft-tal, mert nem biztos, hogy kitudja fizetni.
Nem tudom, hogy ez nem-e jó ötlet, végig kellene gondolni, meg kellene nézni és
maradna ugyanúgy továbbra is, mint volt. Mennyi az a vízfogyasztás, mennyi pénz
tudná fedezni, ha havi két szivattyú tönkre megy, mert havi kettő biztos tönkre megy.
40-50 Ft fedezné azt a két szivattyú költséget. Ezzel megsújtjuk alakosságot nagyon,
mert nincs pénz, mert még a villanyszámlát sem tudja kifizetni, ha egy szivattyú
elromlik, másképpen az nem működik.
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Jónás Sándor polgármester:
Én ezzel egyetértek Laci, de ezért jutott idáig a település, ezért nincs pénz, ezért nincs
az, hogy ezeket kezelni lehessen, mert mindent az önkormányzat magára vállalt. Ha a
lakosság használja, a lakosság udvarán van, a lakosság célját szolgálja, akkor miért az
önkormányzat vállalja, ez sehol nincs, körbenéztem, nem csak ebben a megyében, más
megyében is, hogy az önkormányzat vállalja fel a szivattyúknak az üzemeltetését és
működését. Olyan van, hogy 2-3 évig biztosítja, miután letelt a garancia utána a
lakosság. Én nem tudom. Ha az önkormányzat bírja ezeket, ez éves szinten iszonyú
költséggel jár. Így megítélésem szerint a lakosság, nem akarok megbántani senki, de
elképzelhető, hogy ezután is fogja és azt mondja, hogy a szeméttel is gond van, nem
tudom hova tenni, nem akarok érte fizetni, beleönti, megy tönkre, mi rohanjunk ki,
csináljuk meg. Én nem tudom, ha ezt vállalja a testület és hurcolja ezt, akkor legyen.
Vincze László PTKIB. tag:
Azt akartam még hozzáfűzni, ha beleönti a szemetet, vagy idegen anyag kerül a
tartályba és azért hibásodik meg a szivattyú, ott a tulajdonos, ott a szerelő és írja alá,
akkor az övé a költség. De normális működésnél.
Jónás Sándor polgármester:
Ez örökös cirkuszra fog okot adni. Ha normális működés és nem hibásodik meg, akkor
nem kerül a tulajdonosnak egy fillérébe sem.
Vincze László PTKIB. tag:
Attól függetlenül csak meghibásodik, ezt nekem tessenek elhinni, van, hogy csak egy
évet bír ki.
Jónás Sándor polgármester:
Amit csinálnak az biztos, hogy minden meghibásodik, ennek az eshetősége megvan, ez
kétségtelen, na de ne az önkormányzat fizessen azért, amit a lakos maga használ. Nekem
ez a meglátásom.
Vincze László PTKIB. tag:
Nem fizet az önkormányzat, mert már március, április 01-jétől azt mondjuk, hogy ennyi
a szennyvízdíj, nekem megtérül a költségem valahol, én nem fizetek rá, mert úgy
kalkulálom ki a szennyvíz összegét, el kell mondani a karbantartónak, hogy mennyi a
szivattyú csere, mert csak azon múlik, a szivattyúcserén, hogy mennyi, amennyit
kicserélnek havonta 2-3-at, ezt az üzemeltetőnek kell elmondani, akkor mi nem fogunk
károsodni biztos.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Folytatva Vincze Képviselő Társam okfejtését. A villany szivattyúja két okból romlik el
alapvetően, a hosszú elhasználódás az egyik, a másik az 50%-a a lakos hibájából,
amikor olyan mechanikus darabok kerülnek bele, ami nem a rendeltetésnek megfelelő.
De mivel az egész rendszer - konkrétan sokan tudjuk itt a régi képviselők közül - hogy
nem úgy épült meg, ahogy ez a műszaki előírásban előkészült. Mondom a fővezetéket
110-es cső helyett 90-es gázvezetéket tettek be, van olyan hely a faluban, név szerint is
tudnám mondani, hogy akinek nem kell szivattyú, meg ki is van kapcsolva, mert ahol
van egy szűkület, mert hiába nyomott rendszer a városon belül, a hibás elkészítés miatt
van a műszaki hibák 85%-a, mert ezt is homokágyba kellett volna tenni, ezt is ki kellett
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volna szintelni, ahol dugulások vannak, mert nagyon csúnya hajlatokat tettek bele,
szintkülönbségeket ebbe a csőbe, aki a szűkület után van és elkezdi szívni a szivattyú,
azoknak a lakásoknak ingyen kifogja a nagyszivattyúnk szívni és teljesen nem is kell
nekik használni szivattyút abszolút, mert a vákuum kiszívja a rendszerből. Ez a hiba,
akik a dugulás mögött vannak, azoknak a kis szivattyúi dupla terhet fognak viselni és
eredménytelenül lefognak egy idő után égni. Ilyeneket Sándor nagyon sokat tud, lehet
ezen mosolyogni, de fogadjátok el, egy villanymotor - Vincze Úr megtudja mondani nem könnyen ég le, az nem úgy van, hogy elhasználódik, ha a lapátja nem törik össze,
akkor ezeknek működni kell, de itt ez a 130-140 villanymotornak több, mint fele, amit
évente szerelünk sajnos a rendszerünk hibájából akad, amit az építéskor nem megfelelő
minőségben készítettünk. Most azok a lakosok, akik sokkal több villanyszámlát
fizetnek, mert az ő szivattyújuk tényleg azért ég le, mert 30-40%-kal többlet terhelést
kell, hogy elviseljen, utána még ő fizesse meg ezt a motort? Én erre akartam kitérni,
hogy nem lehetne valahogy azt a dolgot úgy beletenni, hogyha tényleg indokolt ez és
tudja az üzemeltető, hogy ez nem a lakos hibájából róható fel, akkor ezeket én is azt
mondom, hogy segíteni kell. A benzinkúttal szemben a lakóközösségnél az meg
tűrhetetlen, hogy tegnap megint benne van egy mechanikus darab és azért szorul be a
szivattyú. Vagy szakemberrel nézessük meg, szívesen segítek én is benne, hogy melyek
azok a dolgok, ahol sajnos Sanyi nem lehet áthárítani az emberekre az általunk rosszul
elvégeztetett munkát.
Jónás Sándor polgármester:
Bocsánatot kérek ezért, hogyha úgy tűnik, hogy az lakosokra hárítom. Ezt a lakosok
feladatának gondolom én, biztos másképp gondolkozunk, mert ezt a lakosság használja.
Az, hogy itt korábban, ezt te is elmondtad, ne menjünk már vissza, ez van, ezt kell
elfogadni, újat nem tudunk építeni, nem, hogy nincs rá pénz, lehetőség sincs, mert ez
már egyszer ki lett használva, erre egyszer adtak pályázaton is pénzt, ez ki lett építve,
erre még egyszer nem adnak, ezt kell megennünk. De hogyha ilyen jótékony a
Képviselő-testület, hogy mindent felvállal a lakosság helyett, ám legyen, én így ezzel
biztos, hogy nem tudok egyetérteni, ha egyedül maradok akkor sem. Itt van Remenyik
Sándor, megkérem, hogy tájékoztassál már légy szíves arról, hogy kb. milyen
költségekkel jár a szivattyúk cseréje, milyen gyakorisággal vannak ezek.
Remenyik Sándor Kom. Szolg. Szerv. vezető:
A gyakorisága változó éves szinten olyan 3-4 millió Ft az a költség, amely a
szivattyújavításra megy, ez a külső szolgáltató, illetve a mi általunk beépített anyag a
munkadíj nélkül a saját részünk. Éves szinten azért változó az anyag árak miatt is, de 3,5
millió Ft, ez éves szinten kb. 200 szivattyú, napi eggyel lehet számolni. Volt egy kis
hiba az elméletben, amit Szilágyi Úr mondott, a vákuum az nem az átemelő szivattyúk
miatt alakul ki, az a cső telítettsége miatt, a folyás miatt, tehát a nagyszivattyú nem tud
vákuumot csinálni a rendszerben, az teljesen független, gravitáltan folyik lefelé. Van a
lakos által okozott gond, hogy azért ég le a szivattyú, van konstrukciós gond, a
keverőlapátoknál voltak problémák, illetve tudni kell, hogy közel leggyengébb
minőségű szivattyúk ezek, ettől sokkal jobbak vannak.
Nagy Miklós alpolgármester:
Szó volt erről, ezt a szivattyút már körbe beszéltük. Itt nem arról van szó, hogyha
valakinek elromlik a szivattyúja egy új szivattyút fogunk betenni, hanem meg lesz
állapítva egy általány díj, amibe ezek a szivattyújavítások általában kerülnek, ezt a
javítást általányba kell kifizetnie, illetve javítás után kap garanciát a lakos. Tehát
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azoknak, akiknek gyakran leég a motorjuk és vélhetően, felróhatóan a rendszer
üzemeltetési hiányosságaiból van ez a meghibásodás, azok nyilván egy adott időn belül,
pl. egy fél éven belül ingyen jogosultak arra, hogy új szivattyút kapjanak, tehát szó sincs
arról, hogy a kijavított szivattyúra nem adunk garanciát. De én úgy gondolom, hogyha
ezért a javításért nem kérünk egyáltalán pénzt, akkor előadódik az a helyzet esetlegesen,
hogy azoknak is fizetni kell nyilván magasabb szennyvízszállítási díjat akik
odafigyelnek a szennyvízszivattyúra és éveken keresztül nem hibásodik meg a
szivattyújuk, de azok is fizetnek, de nem annyit arányosan, akik esetleg nem törődnek
azzal, hogy a szivattyú hányszor és milyen időközönként hibásodik meg, hanem majd
csak havonta vitetnek maguknak egy új szivattyút. Célszerű lenne én úgy gondolom,
valamiféle rendszert, valamiféle szabályt kialakítani, ami a mi számunkra, meg a
lakosság számára is elfogadható.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Tisztelt Testület! Én számításokat végeztem, Remenyik Sándor által elmondott 3,5
millió Ft-tal számolva, tehát éves szinten ennyit jelent a szivattyú probléma, nevezzük
most így. A Tiszacsegén található 2200 ingatlannal elosztva, ez éves szinten 1600 Ft.
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető:
Nincs annyi szivattyú, szennyvizet nem fizet mindenki.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Vincze Képviselő Úr gondolatához kapcsolódva, ha ezt az összeget valamilyen módon
betudjuk építeni valahová, nem konkrét dolgokról beszélek, akkor megóvjuk a
lakosságot attól, hogy egy nagyobb költséget kelljen fizetnie.
Jónás Sándor polgármester:
Én azt hiszem, hogy akkor Remenyik Sándorra hagyjuk ezt, hogy javaslatát tegye meg,
hogy hogy lehetne ezt a legcélszerűbben, és legjobban.
Remenyik Sándor Kom. Szolg. Szerv. vezető:
A törvény azért egyértelműen leírja a 38/1995-ös - mert itt van a szerződés a képviselők
előtt - a szerződés 13.-as pontja a törvényből van idézve úgy a víznél, mint a
szennyvíznél a csatlakozási pontot meghatározza. Természetesen, ha olyanból adódik a
gond, ami egyértelmű hálózati problémából jött, akkor azt át kell valamilyen szinten
vállalni mindenképp. Még a mennyiségekhez annyit, hogy a lakossági
szennyvíztermelés 70 ezer m3/év, ami 50 Ft-os m3-kénti költségemelést jelentene, ha az
menne. Viszont akkor valamilyen szinten önkormányzati döntés kell, ha így próbálja az
önkormányzat átvállalni ezt az összeget, mert a törvény egyértelműen leírja a
csatlakozási pontot, hogy onnantól kié. Én mint szolgáltató azt nem dönthetem el,
mindenképp az önkormányzatnak kell ebben állást foglalni. Így igen, önkormányzati
döntés nélkül tudom továbbvinni a dolgot, ahogy most a szerződésben van, ha az
önkormányzat nem vállalja át a költséget, ha igen, akkor viszont arra mindenképp
önkormányzati döntés kell.
Hajduné dr. Vámosi Margit aljegyző:
A jogszabály pontosan mindenki előtt ott van, hogy mitől számít a lakosnak a szivattyú.
A szivattyú az egyértelműen a lakosnak az oldala, tehát nem a szolgáltató kötelezettsége
jogszabály szerint, az már a lakos felőli oldalon van.
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Vincze László PTKIB. tag:
Ezt mi is tudtuk annak idején, hogy a lakosé lenne, csak mikor jöttek a problémák, akkor
kellett megváltoztatni. Csak tovább boncolgatom egy picikét. Én nagy vízfogyasztó
vagyok az üzletnél, sajnos voltak olyan időszakok, amikor két óráig is ment, amíg az
átemelő ment, nem bírja kinyomni a vizet, addig hogy már gőzől. Most betettem egy
kapcsolót, hogy ha nem tudja, akkor 5 perc múlva kapcsoljon le, nem bírja rányomni,
csak pörög a motor melegíti a vizet.
Jászai László PTKIB. tag:
Az a véleményem ezzel kapcsolatban, hogy csak erősíteni kellene az emberek
felelősségtudatát is ebben a dologban, mert ha most tényleg mindent átvállalunk, akkor
nagyon könnyen vannak vele és akkor ők nem próbálnak tenni, mert ezekben a
dolgokban lehet valamit tenni. Nekem is egyszer leégett már, azóta kitisztítja az ember
időnként, mert textilszálak rátekerednek, mosógépből kikerülnek különböző szálak,
rátekerednek a motorra, illetve ezzel a védőrendszerrel meg lehet akadályozni, mert ez a
problémája egyébként a szivattyúnál a rendszernek, hogy túlnyomás keletkezik benne és
akkor nem tudja kinyomni a kisszivattyú a vezetékbe a vizet, ilyenkor vagy az van, hogy
valaki odafigyel és lekapcsolja, vagy pedig egy ilyen készüléket rátesz, ha
felmelegedett, akkor kikapcsolja. De ha teljesen mindent átvállalunk, akkor az fog lenni,
hogy nem foglalkozik vele senki, ez növekszik vagy pedig nekünk kell kifizetni.
Jónás Sándor polgármester:
Ezt mondtam én is, ha nincs a lakosság tudatában az, hogy az az övé, akkor azt mondja,
hogy majd jönnek és majd megcsinálják, és én leszek még nyeregben emiatt, hogy nem
jönnek ki és nem csinálják meg.
Jászai László PTKIB. tag:
Igen és akkor még azoknak is fizetni kell, akik gondosabbak.
Jónás Sándor polgármester:
Így van pontosan, sújtjuk azokat is ezzel.
Bana Gábor PTKIB. tag:
Szeretném megkérdezni Sándortól, hogy nekem volt már sok esetben olyan hibája a
szivattyúnak, hogy a szintmérő kapcsolóba beszivárgott a víz és emiatt égett le a
szivattyú, tehát vagy állandóan ment, vagy nem kapcsolt kellőképpen. Én is azt
mondom, hogy valamilyen szinten tudatosítani kell az emberekben, hogy ez az ő
kötelezettségük ennek az üzemeltetése és díjat fizessenek érte, de ilyenkor mi lesz a
helyzet Sándor, mert ez tipikus hibája ennek a szivattyúnak?
Remenyik Sándor Kom. Szolg. Szerv. vezető:
Az 1200 letelepített átemelőből kb. 600-nál van úszókapcsoló, ami elég gyenge
minőségű, ez végül is nem lakos probléma az biztos, az úszókapcsoló tönkremegy.
Bármilyen háztartási gépet megvesz a lakos, ilyenek azért benne vannak, legyen egy tv,
hűtő, bármi van rá x garancia, az ilyen meghibásodásokat azért valamilyen szinten nem
feltétlenül a szolgáltatónak kell.
Jászai László PTKIB. tag:
Volt olyan terv, mint szolgáltató ti ajánlotok fel karbantartást, hogy x forintért
takarítjátok.
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Remenyik Sándor Kom. Szolg. Szerv. vezető:
Akkor az volt, hogy évente minden átemelőt járjunk végig és takarítsuk ki, de ehhez
pénz, illetve ember kellett volna, 1200 db-ot végigjárni, az naponta 4 átemelő
kitakarítása ahhoz autó, ember kell, az alapfeltételei nem lettek biztosítva.
Nagy Miklós alpolgármester:
Ezt a lakos nem fizette volna.
Remenyik Sándor Kom. Szolg. Szerv. vezető:
Nem feltétlenül, lehet, hogy 90%-a fizette volna, csak egyszerűen a létszámemelést meg
kellett volna hozzá tenni az önkormányzat részéről, autót, járművet kell hozzá
biztosítani.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
A mai nap arról szól, hogy népszerűtlen dolgokat vállaljunk fel, de kénytelenek vagyunk
ezt felvállalni. Azért figyelembe kellene azt venni, hogy azért 10 év telt már el a
beüzemelés óta, azért már egy kicsit a lakosság felelősségének is tudatosulni kellene,
hogy azért ez az ő felelőssége is legyen, mert tényleg azt érjük el ezzel az intézkedéssel,
hogyha átvállaljuk ezeket a javítási költségeket, hogy nem érdekli. Másik oldala, hogy
sújtjuk azokat, akik normálisan működtetik, meg odafigyelnek rá, azért ne mindenki
igya meg, hogy van egy-két felelőtlen ember. Én azt tudom támogatni, hogy igenis,
nyilván hogyha olyan hibából adódik a meghibásodás, hogy nem tehet róla a fogyasztó,
akkor természetesen azt garanciálisan kell elvégezni. 10 év után már nem létezik, hogy
szilárd anyagok kerüljenek ebbe, azt mondom, hogy ott már valami másnak kell lenni,
felelőtlenségnek. A szerződéssel kapcsolatosan a vízszolgáltatásnál a 7-es pontnál van
egy olyan, hogy lehet korlátozni, amennyiben nincs kiegyenlítve a számla, illetve
megjegyzi, hogy szüneteltetni. Én úgy hiszem, hogy azt nem kellene belevenni, mert
szüneteltetni nem lehet, csak korlátozni, ezt majd javítsuk ki, ezt nem lehet belevenni.
Remenyik Sándor Kom. Szolg. Szerv. vezető:
Ez is változó, ahol még van közkifolyó és 150 méteren belül a vízvételi lehetőség
biztosítva van, akkor ki lehet.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Én nem azt mondtam, hogy ne kössünk szerződést, meg a jogos igényeket ne hajtsuk be.
Az is szégyen, hogy most kötjük 10 év után, amit Lajos mond nagyon igaza van. Ezzel
kapcsolatban, azért azzal számoljunk, hogy én bízom benne, hogy ennek több, mint fele
az üzemeltetőnek is, meg aki csinálta annak a problémája, tovább kell majd ebbe nekünk
lépni, mert ez a szennyvízrendszer itt Tiszacsegén, így, amiért akkor így építették meg.
Nem tudom, hová lett belőle ez a rengeteg pénz, 1 milliárdot kaptunk nagyon igazad
van, hogy a közeljövőben nem hiszem, hogy kapunk. Én arra kérlek téged, ha az
ismeretségeiden keresztül vagy valahogy csak ki kell ezt a szennyvízrendszer
valamilyennel váltani vagy felújítani, azokat a hibákat, amelyeket elkövettek akkor a
kivitelezők, azokat sajnos ki kell. Maga a rendszer nem túl szerencsés, de ha ráadásul
nagyon rossz minőségben készítjük el, akkor viszont az önkormányzatnak ebben
valamilyen megoldást lépni kell.
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Kónya Mihályné PTKIB. tag:
A 90-es években indult el a szennyvízrendszer, cégünk annak idején megrendelte,
befizette a hozzájárulást és még mindig van 4-5 olyan egységünk, ahol nincs kiépítve a
szennyvízrendszer, holott azt annak idején szerződéssel kötöttük. Többszöri levelet
írtam már, de már meguntam, mert 2-3 évente egyszer ajánlott levelet küldök az
intézmény vezetőjének, választ nem kapok rá, most szeretném, hogy az már akkor
elveszett vagy még ki lesz építve? Mert 4-5 olyan egységünk van, ahol befizettük a 110
ezer Ft-ot annak idején és még nincs kiépítve a szennyvízrendszer, tehát egyszerűen
nem tudjuk használni, pedig már többször kértem az intézményvezetőtől, hogy
szeretnénk már, ha végre megvalósítanák és nem kellene nekünk a szippantót igénybe
venni és úgy menne ki a szennyvíz.
Jónás Sándor polgármester:
Utána fogunk nézni, hogy milyen írásos nyoma van ennek. Ez a szolgáltató feladata
lesz, ennek a kidolgozása.
Remenyik Sándor Kom. Szolg. Szerv. vezető:
Marad ilyen formában ez a szerződés?
Jónás Sándor polgármester:
Ez a szolgáltatónak a feladata, hogy szerződést köt, a szerződést megfogjuk kötni, benne
le lesz írva, hogy milyen formában.
Remenyik Sándor Kom. Szolg. Szerv. vezető:
Az önkormányzat átvállal valamennyit vagy nem lesz akkor döntés?
Jónás Sándor polgármester:
Az önkormányzat nem vállal át. Aki így megszavazza, hogy elkészítsük a szerződést és
Remenyik Sándor megköti a lakosokkal, kérem kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a szennyvízelvezetés tárgyában
kötendő szerződéstervezetet – 13 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodása mellett elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
42/2007.(III. 07.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szennyvízelvezetés
tárgyában – a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet és a lakosság közöttkötendő szerződéstervezetet elfogadja.
Képviselő-testület felkéri Remenyik
határidőben történő megkötésére.

Sándor

intézményvezetőt,

a

szerződések

Határidő: 2007. március 31.
Felelős: Remenyik Sándor Kom. Szolg. Szerv. intézményvezető
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d.)

A TISZACSEGE BUSZ KFT. önkormányzati tagságával kapcsolatos tájékoztató
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Jónás Sándor polgármester:
Tudomásomra jutott a közelmúltban, hogy van egy TISZACSEGE BUSZ Kft
0909008586 cégjegyzékszámú 4254 Nyíradony, Dózsa Gy. u. 1. szám alatti székhellyel
bíró, 3.000.000 Ft-os törzstőkével rendelkező társaság, melynek 51%-os tagja
Tiszacsege Város Önkormányzata. A társaságnak jelenleg nincs ügyvezetése, mert az
ügyvezető megbízatása 2007. január 16. napjával megszűnt. A társaságot a Hajdú-Bihar
Megyei Bíróság, mint cégbíróság 2002. február hónapban bejegyezte.
Megjegyezni kívánom, hogy irattárunkban nem lelhető fel olyan képviselő-testületi
határozat, amely döntött volna arról, hogy a társaságnak az önkormányzat tagja kíván
lenni. Úgy vélem, hogy az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény szerint a
Képviselő-testületnek erről döntést kellett volna hoznia, mivel 1.530.000 Ft törzsbetétet
kellett volna befizetnie.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy sem a pénzügyi irodán, sem a
polgármesteri hivatal más irodáinál nem található arról sem befizetési, sem átutalási
megbízás, hogy a törzsbetétet az önkormányzat valaha is befizette volna, könyveinkben
az nem szerepel.
A cégről nagyon hézagosan beszerzett iratok alapján azt a véleményt formálta
Tiszacsege Város Önkormányzata által megbízott könyvvizsgáló is, hogy az
önkormányzatnak szükségtelen és felesleges is ebben a Kft-ben tagként részt venni. A
fellelhető iratok szerint 2002 év óta – amióta elvileg a cég megalakult – taggyűlési
jegyzőkönyvet és határozatot nem találtunk.
Amennyiben úgy gondolja a Képviselő-testület, hogy ebbe nem kívánunk semmilyen
formában részt venni, mivel hiányosak ezek a dolgok, akkor bízzanak meg azzal, hogy a
testületi határozat alapján a Hajdú-Bihar megyei Cégbíróságot, az APEH Észak-alföldi
Régió igazgatóságát tájékoztassam arról, hogy mi ebből kilépünk, mert nem alakultunk
meg.
Jászai László PTKIB. tag:
A kisebbségi tulajdonos ki?
Jónás Sándor polgármester:
A kisebbségi tulajdonos Kovács Jánosné, ügyvezető Kovács János. Van egy Kovács
Busz Kft, de ez a Tiszacsege Busz Kft., aminek az önkormányzat 51%-ban tulajdonos,
49%-ban Kovács Jánosné.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Meg lehet ez a pénz, mert másképp nem jegyezték be, le kell kérni.
Jónás Sándor polgármester:
Ismertetem a Képviselő-testülettel a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés és a
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának írásos nyilatkozata alapján, mely szerint a
TISZACSEGE BUSZ Kft. 4254 Nyíradony, Dózsa Gy. u. 1. szám megalakulásának
feltételeit képező törzsbetét összegének első, illetve második részletét az Önkormányzat
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2002. december 31-ig és azt követően sem részben, sem teljes összegben nem fizette be,
megalakulásához működéséhez anyagi támogatást nem nyújtott, számlát nem egyenlített
ki.
A 2002. január 15. napján Debrecenben aláírt társasági szerződés VII. 4. pontja szerint:
„a határidő lejártát követő napon – teljesítés hiányában - a mulasztó tag tagsági
jogviszonya automatikusan megszűnik és az ügyvezetők erről a tényről kötelesek őt
értesíteni.”
Fentiekre tekintettel a TISZACSEGE BUSZ Kft. 2003. január 01. napjáig nem alakult
meg.
Képviselő-testület felhatalmazza Jónás Sándor polgármestert arra, hogy a fenti határozat
szellemében a szükséges intézkedéseket a társaság székhelyére és a maradt tag címére
való közléssel értesítse.
A testület határozatáról tájékoztassa a Hajdú-Bihar Megyei Bíróságot, mint
cégbíróságot, az APEH Észak-alföldi Régió Igazgatóságát, Hajdú-Bihar Megyei
Egészségbiztosítási Pénztár, Nyugdíjbiztosító Észak-alföldi Régiós Igazgatóságát,
valamint a társaság számlavezető pénzintézetét.
Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Sándor polgármester”
Kérésem, hogy lépjünk, meg kell szüntetni, mert meg sem alakult.
Bana Gábor PTKIB. tag:
Lehet egy olyan is, hogy a törzstőke nem lett befizetve, akkor még büntetés is jöhet
szóba, ezt minél hamarabb meg kell szüntetni.
Jónás Sándor polgármester:
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem kézfelnyújtással jelezni szíveskedjék.
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a TISZACSEGE BUSZ KFT.
önkormányzati tagságával kapcsolatosan elhangzott javaslatot – 14 fő igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
43/2007.(III. 07.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés és a
Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájának írásos nyilatkozata alapján, mely szerint a
TISZACSEGE BUSZ Kft. 4254 Nyíradony, Dózsa Gy. u. 1. szám megalakulásának
feltételeit képező törzsbetét összegének első, illetve második részletét az Önkormányzat
2002. december 31-ig és azt követően sem részben, sem teljes összegben nem fizette be,
megalakulásához működéséhez anyagi támogatást nem nyújtott, számlát nem egyenlített
ki.
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A 2002. január 15. napján Debrecenben aláírt társasági szerződés VII. 4. pontja szerint:
„a határidő lejártát követő napon – teljesítés hiányában - a mulasztó tag tagsági
jogviszonya automatikusan megszűnik és az ügyvezetők erről a tényről kötelesek őt
értesíteni.”
Fentiekre tekintettel a TISZACSEGE BUSZ Kft-nek az önkormányzat 2003. január 01.
napjáig, azt megelőzően és azután sem tagja.
Képviselő-testület felhatalmazza Jónás Sándor polgármestert arra, hogy a fenti határozat
szellemében a szükséges intézkedéseket a társaság székhelyére és a maradt tag címére
való közléssel értesítse.
A testület határozatáról tájékoztassa a Hajdú-Bihar Megyei Bíróságot, mint
cégbíróságot, az APEH Észak-alföldi Regionális Igazgatóságát, Hajdú-Bihar Megyei
Egészségbiztosítási Pénztárt, Észak-alföldi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságát,
valamint a társaság számlavezető pénzintézetét.
Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Sándor polgármester
e.)

Vízvizsgálatról tájékoztató
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Jónás Sándor polgármester:
Termálvíz, gyógyvíz, túl sok újjal nem tudok szolgálni. Megkaptuk az egyetemtől, de
nem tudom a testület elé hozni, mivel itt komoly pénzről van szó 6 millió Ft-ról, mint
említettem, sokkal részletesebb kidolgozást kaptam az egyetemtől, de ebbe még mindig
úgy gondolom, hogy nem szabad a testületnek belemenni, erre még időt kérnék és a
későbbiekben visszafogunk erre térni. Kérem, hogy ezt így fogadjátok el tőlem, nem
lezárt dolog, folyamatában van, de még egyenlőre nincs olyan állapotban, hogy ezt
testület elé lehessen hozni.
f.)

Vérvétel átkerülése a kistérségbe
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Jónás Sándor polgármester:
Balmazújvárosi Kistérséggel felvettem a kapcsolatot, az orvosokat és Iványi Doktor
Urat is rögtön tájékoztattuk erről, a kistérség átvállalta a vérvételt, tehát saját
kocsijukkal kijönnek és ugyan azon a napon, ugyan olyan formában leveszik a vért,
illetve olyanoknál, akik igénylik, hogy lakásukon vegyék le, azt is megtudja tenni.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Ma már nem ment ki.
Jónás Sándor polgármester:
Nem volt kint?
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Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Kint volt csak azt akarta, hogy mi szedjük össze és csak azért jött, hogy elvigye, ugyan
így volt Egyeken is. Tehát változott, a múlt héten még így volt, ahogy mondtad.
Jónás Sándor polgármester:
A mai napról én nem tudok, de utána fogok nézni.

g.)

Római Katolikus Egyház anyagi támogatás iránti kérésének ismertetése
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Jónás Sándor polgármester:
A Róma Katolikus Egyház plébánosa Panyi József azzal a kéréssel fordult az
önkormányzathoz, hogy műszakilag teljesen elavult az egyház épülete, műszaki
szakértővel megvizsgáltatta és a műszaki szakértő ezt alátámasztotta. 1.090 ezer Ft-os
költség jött ki, ő természetesen nem azt kérte, hogy az önkormányzat ezt vállalja fel,
hanem annyit kért, hogy egyharmad részét az önkormányzat, ha tudná segíteni, akkor
azt köszönettel venné, mivel a másik részt úgy gondolta, hogy a hívek adományából
oldja meg, illetve a harmadik részt a Püspök Úrtól fogja megkérni.
A korábbi években a református egyház is volt támogatva, a katólikus egyház nem,
ennek a településnek két történelmi egyháza van, én úgy gondolom, hogy ez 365 ezer
Ft-ot jelent, ez a költségvetésünkben nem szerepelt, mivel most került beadásra,
költségvetés módosítást kellene ehhez végrehajtani, amennyiben úgy gondolja a
képviselő-testület, hogy ezt támogatjuk, akkor a költségvetést módosítjuk és annak
megfelelően 365 ezer Ft támogatásról van szó. Akinek véleménye, javaslata van, kérem
tegye meg.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Nem tehetünk diszkriminatív intézkedéseket úgy gondolom, ha adtunk az egyik
egyháznak, akkor természetesen adni kell a másik egyháznak is. A szűkös anyagiakra
való tekintettel, van az átadott pénzeszközök között egy 1 millió Ft-os keret, amelyet
olyan megfontolásból alakítottunk ki, hogy évközben nem várt kiadásokra, tehát
pályázati önrész stb. biztosítására fordíthatjuk, ebből javasolnám, hogy
átcsoportosítással, költségvetési rendeletmódosításként következő testületi ülés
alkalmával módosítsuk meg és hozzuk meg ezt a döntést.
Jónás Sándor polgármester:
Olyan formában, ahogy Répási Lajos képviselő társam is elmondta, költségvetés
módosításával, hogyha hozzájárulunk a katolikus egyház 365 ezer Ft-os
pénzeszközéhez, akkor azt kérem, hogy kézfelnyújtással jelezni szíveskedjenek.
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Római Katolikus Egyház
anyagi támogatás kérését – 14 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
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44/2007.(III. 07.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Római Katolikus Egyház
anyagi támogatás iránti kérését, mely a templom villamos hálózatának felújítására
vonatkozik 365 ezer Ft támogatásban részesíti.
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat 2007. évi
költségvetéséről szóló 3/2007.(II. 15.) rendelet módosításának előkészítéséről
gondoskodjon. Felkéri továbbá, hogy döntéséről a kérelmezőt értesítse.
Határidő: folyamatos
Felelős: Jónás Sándor polgármester

h.)

Felhívás nemzeti ünnepeink méltó megünneplésére
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Jónás Sándor polgármester:
„Társaság a Kárpát-medence Magyarságáért” civil szervezet elnöke azzal a felhívással
fordul az ország mintegy 3200 Polgármesteréhez és Önkormányzatához, hogy a még
2007. március 15. előtt esedékes testületi ülésükön, határozatban kérjék fel településük
polgárait házaik fellobogózására.
A testületi határozat egy olyan felkérés, amely a polgárok önálló véleményalkotási jogát
nem korlátozza. A példamutatás érdekében fontosnak tartják, hogy a választott
önkormányzati képviselők, Nemzeti Ünnepeink előtt legalább két nappal, helyezzék ki
zászlóikat a házaikra.
Fentiekre tekintettel, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjenek:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a település polgárait arra,
hogy nemzeti ünnepeink méltó megünneplése érdekében, minden naptári év március
15.-én és október 23.-án, lobogózzák fel a házaikat.
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat közzétételéről
gondoskodjon.
Határidő: folyamatos
Felelős: Jónás Sándor polgármester”
Mindenki saját belátása szerint példaértékűen ünnepelje ezt az ünnepet, aki egyetért,
kérem kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – nemzeti ünnepeink méltó
megünneplésére vonatkozó felhívást – 14 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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45/2007.(III. 07.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a település polgárait, hogy
nemzeti ünnepeink méltó megünneplése érdekében, minden naptári év március 15.-én és
október 23.-án, lobogózzák fel a házaikat.
Képviselő-testület
gondoskodjon.

felkéri

a

polgármestert,

hogy

a

határozat

közzétételéről

Határidő: folyamatos
Felelős: Jónás Sándor polgármester
i.)

Március 15-i ünnepség programjának ismertetése
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Jónás Sándor polgármester:
Ezzel kapcsolatban a tévé nyilvánosságát is felhasználva ismertetni szeretném a március
15-i ünnepség programját: 10 órakor kezdődik a Művelődési Ház nagytermében, itt az
iskola fog ünnepi műsort adni, ami kb. 25-30 perc, ezután következik a Petőfi szobor
megkoszorúzása, kb. 10 perc, onnan átvonulás a március 15-i parkba, ott még vers,
ünnepi beszéd hangzik el, a férfi kórus is fellép, zárszóként koszorúzás követné ezt. A
részletes programot a hirdetőtáblákra is kifogjuk tenni.
j.)

Favorit Édesipari Dolgozók Egyesület üdülőjének megvásárlása
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Jónás Sándor polgármester:
A Favorit Édesipari Dolgozók Egyesületének üdülőjéről van szó, a strand mellett. Az
egyesület megkeresett bennünket, hogy amennyiben az önkormányzatnak az üdülőre
vételi szándéka van, azt értesítésük kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban
jelezzék. Nem akartam semmiféleképpen az időből kiszaladni. Levelet írtam, amibe
kértem egy személyes találkozást, vételi szándékunkat bejelentettem. Természetesen
mivel ár sincs megjelölve, ezért kértem egy személyes találkozót, ne zárjuk ki az
eshetőségét ennek és megfontolásra bocsátom a képviselő-testületi tagoknak is, hogy
ebben döntsünk most, hogy van-e erre szükségünk. Az én privát véleményem
elmondom, én semmiféleképpen nem hagynám ezt. Ezt az önkormányzatnak
mindenféleképpen meg kell szereznie, mondhatni azt, hogy ez egy stratégiai pont a
strand területén. Ebből későbbiekben bajunk és óriási problémánk származik, ha ezt a
lehetőséget elhagyjuk. Elhangzott több is, hogy ez korábban ingyen lett odaadva, ebből
volt változás, volt feljelentés, bírósági ügy, de ebbe ne is merüljünk bele. Új alapokra
helyezve a tulajdonlapot megvizsgáltam, nincs az önkormányzatnak tulajdona ebben,
tehát a földterületet ha ingyen is adta, nem tűnik ki a tulajdonlapból. Itt maximum annyi
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történhet, hogy személyesen felvesszük a kapcsolatot, tárgyalunk velük és utána a
képviselő-testületet, természetesen az idő szükségessége miatt egy rendkívüli testületi
ülést is összehívok amiatt, hogy ezt megtárgyaljuk, hogy jóváhagyja-e a testület az ő
általuk felajánlott, illetve a végleg kialkudott árat. Több üdülőjüket is értékesítik az
alsóőrsit, az mártaszentmiklósit stb. Én amellett vagyok, hogy ha a Képviselő-testület
megerősít abban, hogy fussunk egy kört még benne, az kérem kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – Favorit Édesipari Dolgozók
Egyesület üdülőjének megvásárlásával kapcsolatos tárgyalásokat – 14 fő igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
46/2007.(III. 07.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
Favorit Édesipari Dolgozók Egyesületével tárgyalásokat folytasson az Egyesület
tulajdonát képező, általuk értékesítésre felajánlott Tiszacsege területén lévő 2940/2
hrsz.-ú ingatlan vételárára vonatkozóan.
Határidő: folyamatos
Felelős: Jónás Sándor polgármester
Jónás Sándor polgármester:
Amit lehet elfogok követni annak érdekében, hogy ezt a legkedvezőbb módon
megtudjuk szerezni, akár eltudom érni, akár nem, az eredményt mindenféleképpen a
testület elé fogom hozni, elfogom mondani, ha szükségesnek találom, mert nem tudom
felvállalni a döntést egymagam, akkor rendkívüli testületi ülést összehívok, ennyit
megér ez a terület.

k.)

Sziréna Hírmondó Újság
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Jónás Sándor polgármester:
A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság megkeresett engem, kizárólag az iskolával
kapcsolatos, a Sziréna Újságról van szó. Mint ahogy a Kapitány Úr is mondta, az anyagi
nehézségek ott is bekövetkeztek. Amit eddig tudott biztosítani újságot az
önkormányzatnak, illetve az iskolának az ettől kezdve a múlt, ő kéri mindenféleképpen
azt, hogy amennyiben igényt tartunk erre az újságra, akkor abban az esetben egy darab
újság kb. 60 Ft-ba kerül, eddig 160 db újság érkezett Tiszacsegére. Farkasné Klárikával
Igazgató Asszonnyal egyeztettem ebben az ügyben az ő javaslata az és ezt én is
támogatom, hogy 50 darab újság, ha megjelenik az iskolában ez is elegendő és ezt az
önkormányzat mindenféleképpen vállalja fel.
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Jászai László kiment az ülésről.

Jelen van: 13 fő

Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Havonta?
Jónás Sándor polgármester:
Nem, ez időszakonként jelenik meg. Úgy gondolom, hogyha egy évben 5-ször, 6-szor
megjelenik ez 3.000 Ft/hó, ez nem fogja az önkormányzat költségvetését megingatni.
Aki ezzel egyetért olyan formában, hogy 50 db, akkor ez így működhet tovább.
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – Sziréna Hírmondó újság
támogatására tett javaslatot – 13 fő igen szavazattal (Jászai László nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
47/2007.(III. 07.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
a
Balmazújvárosi
Rendőrkapitányság megkeresésére úgy határoz, hogy a Tiszacsegei Általános
Művelődési Központ Fekete István Általános Iskolájában a Sziréna Hírmondó Újság
megjelenését - alkalomszerűen - 50 db példányszámban támogatja.
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Balmazújvárosi
Rendőrkapitányságot értesítse.
Határidő: folyamatos
Felelős: Jónás Sándor polgármester
l.)

Hortobágyon megrendezésre kerülő május 01-jei ünnepségen való részvétel
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Jónás Sándor polgármester:
Visszatérve az előző testületi ülésre, felolvastam akkor, hogy Hortobágyról
Polgármester Asszonytól kaptunk egy levelet, most is megrendezik a majálist május 01jén korábbi években volt amikor részt vett Tiszacsege, volt amikor nem. Kértem a
legutóbbi testületi ülésen, hogy a képviselő-testületi tagok gondolkozzanak rajta,
mondják el véleményeiket, hogy óhajtunk-e ezen részt venni. Ha igen, milyen formában,
mert a hortobágyi önkormányzat felé meg kell tenni a tájékoztatást. Átadom a
képviselő-testület tagjainak a szót mondják el ezzel kapcsolatban a véleményüket. Senki
nem gondolkozott rajta?
Akkor egyszerűsítjük, a Képviselő-testület hozzon döntést arról, hogy részt kíván-e
venni vagy nem, mert nekem tájékoztatnom kell a Polgármester Asszonyt.
Nagy Miklós kiment az ülésről, Jászai László visszaérkezett az ülésre.

Jelen van: 13 fő
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Jónás Sándor polgármester:
A kistérségbe tartozó önkormányzatok Egyek, Balmazújváros és Tiszacsege ingyen
részt vehet ezen, főzni szoktak, az énekkar nem tudom, hogy fellépett-e?
Pusztai Lászlóné Műv. Ház vezető:
A majorettel voltunk, meg az Őszirózsával, meg Remenyik Sándorék főztek vagy 5-en,
meg kiállítást vittünk. Most úgy gondoltuk, hogy itthon akarunk május 01-jét tartani.
Jónás Sándor polgármester:
A Műv. Ház vezető Asszony javaslatát, a Képviselő-testület elé bocsátanám,
amennyiben a Képviselő-testület úgy gondolja, hogy ne menjünk Hortobágyra, akkor ne
menjünk. Ha elfogadja azt, hogy itt helyben Tiszacsegén próbálkozzunk meg egy május
01-jével, ha erre szavaz a Képviselő-testület, akkor ennek a kidolgozására felkérem a
Műv. Ház vezető Asszonyát és természetesen a bizottsági elnököket is, hogy vonják
össze erejüket és nézzék meg, hogy milyen lehetőségünk van erre és a legközelebbi
képviselő-testületi ülésre hozzák be előterjesztésüket ezzel kapcsolatban és akkor még
mindig van időnk ezt eldönteni.
Jónás Sándor polgármester:
Megpróbálkozzunk-e idehaza olyan formában, hogy a bizottságok, a kultúrház, akár az
iskola is összefogva és ennek egy előterjesztését kérném a legközelebbi testületi ülésre.
Aki egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – május 01-jei ünnepség
megrendezését – 13 fő igen szavazattal (Nagy Miklós nem volt jelen a szavazásnál)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
48/2007.(III. 07.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy május 01-jei
ünnepséget rendez.
Képviselő-testület felkéri az Ügyrendi-, Oktatási-, Művelődési és Sport Bizottság
elnökét, a Pénzügyi-, Településfejlesztési-, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi
Bizottság elnökét, a Művelődési Ház vezetőjét, a Tiszacsegei Általános Művelődési
Központ Fekete István Általános Iskoláját, hogy a rendezvénytervezet kidolgozásáról
gondoskodjon és terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök
Répási Lajos PTKIB. elnök
Pusztai Lászlóné Műv. Ház vezető
Farkas Jánosné ÁMK. vezető
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m.) Egyebek
- Jónás Sándor polgármester:
Holnap tartjuk a nőnapot a Művelődési Házban 18 órai kezdettel a nyíregyházi színház
művészei előadást fognak előadni. A hölgyeket szeretettel meghívom.
- Jónás Sándor polgármester:
Tisza-parti lejárók rendezése ez is volt már az idén téma, a sok egyéb más munka miatt
ez nem került kellőképpen úgy kidolgozásra, hogy testület elé lehetett volna hozni. Ezt a
legközelebbi ülésre fogjuk előkészíteni.
- Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Egy örömhírt szeretnék bejelenteni, szeretnék gratulálni az Önkormányzat nevében a
tiszacsegei Szivárvány Tanodának, aki 2007. február 27-én Budapesten egy díjat vett át
az „Év projektje” címmel, mind a létrehozóinak, a működtetőinek gratulálunk. 105
pályázatból 5 pályázat nyert és ajánlják mindenkinek az országban, a Szempont nevű
televízió műsorban ma kerül bemutatásra.
- Kapus Lajos SZEIB. tag:
Tisztelt Testület! Nekem a Napló tiszacsegei különkiadásával kapcsolatban lenne.
Hiányosság van, a lakosság nem kapja meg mindenhol rendesen, a Csurgó utcáról
érkezett a legtöbb panasz és a Barna utcáról is jelentettek hiányosságokat, ha a
kézbesítők egy kicsit jobban odafigyelnének, tapasztaltunk olyat is, mi saját magunkon,
hogy kettőt is kaptunk, pedig szóltunk is, hogy mi már kaptunk és ugyan úgy
végigrakták az utcában még egyszer.
Jónás Sándor polgármester:
Folyamatában kísérem ezt az ügyet én is, levelet írtam a Hajdú Naplónak, azt hittem
még akkor, hogy kevesebbet nyomtattak le. Ők igazolták, hogy a 2200-at a
szerződésben foglaltak szerint lenyomtatták, de olyan nemes gesztust gyakoroltak, hogy
ennek ellenére még plusz 100 darabbal megfogják fejelni. Mint később kiderült nem is
jogtalan volt a méltatlankodásom a Hajdú Naplónál, illetve csak részben volt igaz, mert
a terjesztőket is ők nevezik meg, és terjesztési probléma volt. Volt olyan a Jászai
Lászlóék utcájában - hozzá fordulhatnak bizalommal - oda ötször is bedobták.
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Nagy Miklós visszaérkezett az ülésre.

Jelen van: 14 fő

Jászai László PTKIB. tag:
Ez két helyen volt, a Hatajon hármat kaptam.
Jónás Sándor polgármester:
Én kértem a Hajdú Naplót, hogy erre figyeljen már oda és próbálja ezt, mert nem a
darabszámmal van a probléma, hanem a terjesztéssel. Úgyhogy köszönöm szépen,
figyelemmel kísérjük és változatlanul csak azt mondom, hogy kérném ennek a
visszajelzését, hogy hogy zajlik.
- Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Amit már az előbb is említettem Polgármester Urnak, hogy tudomásomra jutott, hogy a
sorsa még nem dőlt el a Honvédüdülőnek, ezzel vegye már fel a kapcsolatot.
A másik 2002-ben be lett a víz is vizsgálva, hogy ennek is az összes papírját szedjük
már elő, hogy megtudjuk nézni, a víz ivókúrára alkalmas és milyen a minősítés, ki
végezte, milyen szempont alapján, ennek is nézzünk már utána. Ha véletlenül nincs
meg, akkor mondtam, hogy rövid időn belül zárt körben, de gondolom a későbbiekben
ez nyilvános lesz, vagy meg lehet rá kérni és gondolom neked hivatalosan is elküldik a
vizsgálatot.
Augusztusig megkellene hozni a döntést a Honvédüdülővel az önkormányzatnak. Nem
tudom, hogy jelen pillanatban a testület hogy döntött, hogy most ezzel foglalkozik? Nem
tudom mit örökölték meg ezzel kapcsolatban?
Jónás Sándor polgármester:
Ezzel kapcsolatban annyit örököltem meg, hogy a korábbi polgármester a Honvédelmi
miniszterhez levelet intézet, amelyben kérte a Honvédüdülőnek a méltányossági áron
való megvásárlását. Erre megjött a válasz, hogy visszaadták a Kincstári
Vagyonkezelőnek és egyenlőre nem áll birtokukban. Nem írásos hivatalos formában ez
az ügy nincs lezárva, én továbbléptem ebben, telefonon van biztató ígéret, de ez nem
publikus, hogy erről bármit is mondjak.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Érdekelné a testületet?
Jónás Sándor polgármester:
Feltételezem, mivel Tiszacsege területén van ez az üdülő. Abban az esetben, ha ingyen
vagy valami kevés összegért van, akkor mindenféleképpen kell, hogy érdekelje, nekem
ez a meglátásom, ha azt mondják, hogy 130 millió, arra én magam mondom azt, hogy
teljesen észvesztett dolog, mert azzal semmit nem lehet csinálni, tehát úgy már nem.
- Kobza Miklósné ÜOMSB. tag:
Zitával beszéltem telefonon a gyógyvíznek a palackozásával kapcsolatban.
Jónás Sándor polgármester:
Ivásra már alkalmas. Ha most mi akarnánk egy palackozó üzemet, ha lenne pénz, már
palackozhatnánk is.
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Kobza Miklósné ÜOMSB. tag:
Amikor beszéltem Kovács Doktorral, elmondtam a kísérletet, amit mondtál is Sándor,
azt mondta, hogy ez akkreditált nagyon komoly labor, akkor azt mondta, hogyha
legalább egy 80%-os, akkor nyerők vagyunk ezt minden további nélkül ki meri
jelenteni.
Jónás Sándor polgármester:
Az egyebekben jeleztem is, hogy nincs félretéve, de még nincs olyan állapotban, hogy
ezzel a testület elé idetudjak állni, és eldöntsük máris a jelenlegi információk alapján,
hogy elzárkózunk tőle, azt meg nem akarom.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Hol van az a papír, amin ez van rajta, hogy ivókúraként?
Jónás Sándor polgármester:
Nálam van. Nem ivókúra, az van, hogy palackozásra alkalmas.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Az is oda van írva, hogy belsőleg fogyasztható?
Jónás Sándor polgármester:
Ha palackozod, akkor feltételezem, hogy azért van.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Azért kérdezem, mert az én birtokomban olyan papír van, amin pont az ellenkezője van.
Jónás Sándor polgármester:
Palackozni lehet, de ezt még senki nem vállalja fel, hogy erre a címkére odaírja, hogy
erre és erre alkalmas. Ha te pszichésen bebeszéled magadnak, hogy neked fáj a gyomrod
és ebből megfogsz inni egy pohárral és te meggyógyulsz, mondhatod, hogy kísérleti
alany voltam és meggyógyultam. Még nincs ilyen orvosi vizsgálat.
Vincze László PTKIB. tag:
Megfelelő szűrőberendezés is szükséges hozzá, ha palackozunk.
Jónás Sándor polgármester:
A palackozás az technológiát igényel, nehogy valaki tényleg kimenjen és betegre igya
magát.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
A honvédüdülő kapcsán, azokon a tárgyalásokon részt vettem, annyi tartozik ránk, hogy
az az ajánlat, amit az értékbecslők megállapítottak, azt mi nem tudtuk elfogadni, ez 130
millió Ft-os összegről szólt és úgy rendelkezett az akkori rendelet, hogyha akkor nem
kell el, akkor újabb értékbecslést kell megállapítani. A Kincstári Vagyonkezelő kötötte
magát, megállapítottak egy újabb értékbecslést, ez 5 millió Ft-tal lett kevesebb, ez
változatlanul olyan ár, hogy ezt nem tudjuk. Most megvárjuk, amíg elérnek addig, hogy
ez nem fog érni az általunk ajánlott 35 millió Ft-tól többet, addig lerombolódik, lehet,
hogy ez a céljuk vele. Sajnos már az elmúlt, hogy ingyen ideadjanak valamit, de nem
sikerült ebben még előre lépni. Ennyi történt csak.
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- Nagy Miklós alpolgármester:
Egy kérelem van, a Cantare Kórus 2007. március 09-én pénteken este a Fő u. 42. szám
alatti épület nagytermében egy baráti összejövetelre egy vacsorát szeretne megrendezni,
szeretnék kérni, hogy a testület járuljon hozzá, hogy a termet igénybe vegyék erre a
célra, illetve egy kedvezményes díjat állapítsunk meg a kórus részére.
Jónás Sándor polgármester:
Telefonáltak is nekem, legutóbbi testületi ülésen én úgy emlékszem, hogy határozatot
hoztunk erről, hogy ki lehet adni és valamilyen formában bérletet veszünk érte. Én
beszéltem velük, én a magam nevében azt mondtam, hogy igen odaadom és 10 ezer Ft
jelképes összegért vehetik igénybe, ezt a kórusnak tájékoztatólag el is mondtam, ők ezt
elfogadták, köszönik szépen, ennyivel hozzájárulnak ők is az ottani közös költséghez. A
hivatal pénztárába kell befizetni ezt az összeget, számlát természetesen kapnak róla.
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

Füzesiné Nagy Zita
jegyző

Szeli Zoltán
jkv. hitelesítő

Vincze László
jkv. hitelesítő
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