
 

TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 

 

2007. április 18. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. április 18.-án 

du. 1300 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében – 
megtartott üléséről. 

 
 
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Meghívottak: mellékelt jelenléti ív szerint 
 
 

Jónás Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott 
vendégeket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 13 
fő képviselő jelen van. Szeli Zoltán később érkezik.  
 

 Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére Zsólyominé Gyenes Anikóra, 
valamint a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére Dr. Iványi Tibor, valamint Kobza 
Miklósné képviselőkre és a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok 
tárgyalására. 

 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Ügyrenddel kapcsolatban módosító indítványom lenne, mivel két ember Kaposváron 

várja a Képviselő-testület határozatát a gépvásárlás ügyében. Ezért szeretném, 
hogyha első napirendi pontként ezen túljutnánk, hogy tudjak nekik telefonálni, hogy 
milyen határozatot hozott a Képviselő-testület.  

 
 
 Képviselő-testület – a jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv-hitelesítők személyét, 

valamint a napirendi pontok tárgyalását a módosító javaslattal – 13 fő igen 
szavazattal (Szeli Zoltán nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta.  

 
 

NAPIRENDI PONTOK: 
 

 
1./ Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 
2./ Tiszacsege Város Önkormányzata 2006. évi zárszámadásáról szóló rendelet 

elfogadása 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 
3./ Tiszacsege Város Önkormányzata 2006. évi egyszerűsített beszámolójának 

elfogadása 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
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4./ Tiszacsege Város Önkormányzata 2007. évi közbeszerzési tervének elfogadása 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 
5./ 2006. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 
6./ Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

jóváhagyására 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 
7./ Polgármesteri jelentés 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 
8./ Különfélék  
 

 
1./ Napirendi pont 
 
 Gépjárművek vásárlása 
 Ea.: Nagy Miklós alpolgármester 
 /Szóbeli előterjesztés alapján./ 

 
 

Nagy Miklós alpolgármester: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülésen szó volt az EO földmunkagép 

megvásárlásáról, illetve a használt gépek eladásáról. Két ember ott van Kaposváron, 
megnézték ezt az EO gépet, sajnálatos módon úgy érzik, hogy műszaki állapota nem 
felel meg az elvárásoknak, hiába 990 ezer Ft + áfa. Gumikat kellene rá vásárolni, illetve 
a vezérműve is enged, 300-400 ezer Ft-ot rá kellene költeni, hogy használható legyen, 
bár a jármű le van vizsgáztatva és rendszámmal rendelkezik. Van azonban ugyan azon a 
telephelyen egy Jondir univerzális földmunkagép, ugyanolyan kanalas, tolólapos, ennek 
a műszaki állapota jó, kipróbálták, jó rajta a gumi, rendszámmal rendelkezik, műszaki 
engedélye van, emelőgép vizsgával rendelkezik, csak ennek az ára 2 millió Ft + áfa. 
Szeretném, ha most döntést hozna a Képviselő-testület,hogy mi legyen a további lépés, 
megvehetjük ezt a 2 millió Ft + áfás gépet, vagy hagyjuk mind a kettőt ott, és jöjjenek 
hazafele az emberek. Ebben szeretnék egy határozatot hozni. Véleményem szerint ezt a  
2 millió Ft + áfást kellene megvásárolni, mert a másik kettő is majd 1,5 millió Ft lesz, 
mire a műszaki állapota elfogadható lesz.  

 
Bana Gábor PTKIB. tag: 
 Ezek a gépek, amelyek a testületi ülésen fel lettek ajánlva megvételre, azoknak a 

vételára befolyt már, az értékesítése milyen stádiumban van? 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Még nem folyt be a vételára, az értékesítése sem történt meg, ugyanis volt akkor egy 

tehergépkocsi, eladásra felkínálva 960 + áfáért és az a kereskedő cég venné be ezt a két 
EO-t, de mivel még abban sem döntöttünk, egy cserét akarnánk végrehajtani, ezért 
annak az értékesítése még nem történt meg, tehát mindenféleképpen értékesítve lesz a 
két gép. Feltétlenül elfogjuk adni a két gépet, nincs is értelme, hogy megtartsuk.  
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Bana Gábor PTKIB. tag: 
 Gondolom ezeknek a gépeknek az eladását megfogjuk hirdetni licit jelleggel, hogy aki 

többet ad érte, természetesen az vigye el. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Nyílván meg lehet hirdetni, hogy aki többet ad érte, az viheti el a gépet.  
 
Bana Gábor PTKIB. tag: 
 Támogatom a javaslatot.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Hány éves a második, milyen típusú? 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Nem tudom megmondani hány éves, kb. 10 éves. Típusa jondir.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Köztudott, hogy a jondiroknak a javítási költsége sokszorosa. Én tegnap szereztem róla 

tudomást, hogy Budai Imréék mennek megnézni, én már akkor kérdeztem Remenyik 
Sándort, hogy biztos, hogy jól járunk-e, hogy oda elmegyünk megnézni, mert érezni 
lehet, higgyetek nekem, hogy ilyen ócska kacatokat már csak azért adnak le, mert a 
szivattyúja kivan, erőrésze, karok ki vannak kopva, amit már 1 millió Ft-ért adnak, 
annak nem örülök, hogy megvegyük. Tudom, hogy nagyon nehéz anyagi helyzetben van 
az önkormányzat, de el kellene azon gondolkozni, hogy elég sok univerzális munkagép 
van amire sokkal keskenyebb kanalat is tudnánk tenni, árokásó, profil kanál van hozzá, 
mint az enyém is. Hasonló kategóriájúak, amiben nem sok üzemóra van, már 6-7 millió 
Ft-ért meg lehet venni, hogy nem lenne-e érdemes lízingelni? Bízom benne, hogy 
lesznek Tiszacsegén olyan építési munkák, akkor bérbeadni, hogy kitermelje az árát, 
sokkal jobban járnánk, mert az idős jondirnak, ha bármi olyan műszaki baja lesz, 
nagyon nehéz a beszerzése, a jondir javítását, három komolyabb cég végzi, én nem 
mernék belevágni. Ha áll két hétig, pont akkor áll, amikor a legnagyobb szükség lenne 
rá, ilyenkor ócska nyugati gépet megvenni, én nem ajánlom. Sokkal jobban ajánlom a 
csehszlovákok által gyártott kis rakodógépet, aminek a kanál helyére lehet tenni az 
árokásókat. Aki látta Tóth Zoltánnak a házépítését, meg az árokásását, azon a pici 
udvaron, amilyen gyorsan mozgott és felrakták a volt háznak a romjait és amilyen 
gyönyörűen kiásta azzal a kis profil kanállal, én úgy érzem, hogy megkönnyítenénk a 
munkáját a tiszacsegei dolgozóknak, akik a vízműnél vagy egyéb más célra használnák, 
én jobban szeretném. Meg kellene nézni, hogy esetleg nincs-e ilyen, mert én nagyon 
félek ettől, én nem venném meg, nem is látom jónak egy ilyen régi jondirt megvenni az 
alkatrészellátás miatt. Én személy szerint nem ajánlom. Én jobban szeretném, ha inkább 
egy kisebb univerzális gépet vennénk, már régóta ezt szerettem volna, ezt javaslom 
személy szerint, döntsön a testület.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Aki egyetért azzal, hogy ezt a gépjárművet megvásároljuk, az kézfelnyújtással kérem, 

hogy jelezze.  
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Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – EO földmunkagép vásárlását 
990 ezer Ft + áfa összegben – 1 fő igen, 6 fő nem szavazattal, 6 fő tartózkodása mellett 
(Szeli Zoltán nem volt jelen a szavazásnál) nem fogadta el.   

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Az a meglátásom, hogy erre egy dolgot kellene, meghatározni egy pénzeszközt, hogy a 

Képviselő-testület mennyit szán arra, hogy ezt a gépet, vagy valamilyen gépet 
megvegyen és kiadni egy bizottságnak, aki elmegy, megnézi, és addig megy, míg nem 
talál azon a pénzen, ilyen gépjárművet.  

 Az lenne a javaslatom, hogy haladjunk ezzel a dologgal, egyúttal most döntsön a 
Testület arról, hogy milyen összeget állapít meg arra, hogy egy haszongépjárművet 
vásároljunk és akkor egy 3-4 fős bizottság addig megy, míg nem talál azon az áron ilyen 
géprjáművet.  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Több gépet is vásárolni kell, ezek a különfélékben újra napirendre kerülnek, együtt 

kellene. Mindenki az újat erőlteti, nincs ennek a településnek újra pénze, aki szegény, az 
nem szokott magának új autót venni, vagy vesz új autót és elviszi a lízingelő cég három 
hónap múlva, mert nem tudja fizetni a havi díjakat. Nagyon szép egy új jármű, én 
elismerem, de én borítékolom, hogy nem lesz erre a településnek pénze, aztán majd az 
önkormányzati képviselők úgy ásnak árkot, ahogy akarnak, majd odamennek és kiássák 
ők, nem pedig a polgármestert, meg az alpolgármestert állítják pellengérre, hogy a 
településen miért nem haladnak a munkálatok. Azért nem haladnak, mert nincs hozzá 
megfelelő gép vásárolva, újra meg nincs pénz. Az, hogy nincs újra pénz, azt meg 
gondolja át az aki 8-10 éve képviselő, hogy miért nincs újra pénze a képviselő-
testületnek, ezt neki kellene átgondolnia, nem nekem.   

 
Jónás Sándor polgármester: 
 A különfélékbe majd erre visszatérünk.  
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2.  Napirendi pont 
 

Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása 
Ea.: Jónás Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Kérem a bizottságok véleményét, van-e észrevételük, javaslatuk ezzel kapcsolatban? 
 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Mint a Tisztelt Testület tudja, 5. alkalommal kívánjuk módosítani a költségvetésünket, 

ez egyfajta korrekciós dolog, ezek a pénzek még most kerülnek elszámolásra (pályázati 
támogatások rendezése, belső átcsoportosítások) a végleges formát most kapják meg a 
költségvetésünkben, illetve korrekciós dolog, amelyek átvezetésre kerülnek. A lényege 
ez. Van egy jelentősebb tétel, amit az Általános Művelődési Központ zárolásaként 
előirányzat rendezés tárgyában nyújtott be,ezek kerültek beépítésre. A költségvetésünket 
közel 3,5 millió Ft-tal változtatja meg, mind a bevételi és kiadási oldalt, így ez közel 
1.422.000 ezer Ft-ban realizálódik. Javasoljuk elfogadásra.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Aki a rendelet módosítást elfogadja, kérem kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.  
 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az Önkormányzat 2006. évi 
költségvetéséről szóló rendelet módosítását – 12 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodása 
mellett (Szeli Zoltán nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi rendeletet 
alkotja: 

 
 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELÖ-TESTÜLETÉNEK 

 
7/2007.(IV.  19.)  RENDELETE7/2007.(IV. 19.) RENDELETE  

 
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI  
KÖLTSÉGVETÉSÉRÖL SZÓLÓ 

 
3/2006.(II. 09.)KT .SZ. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA 
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Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatról szóló módosított 1990. 
évi LXV. törvény 16.§ /1/ bekezdésében  és az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. 
Törvény 65.§ (1) biztosított jogkörében eljárva a  2006. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(II. 09.)KT. 
számú  rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 
 
 
 

1. § 
 
 
A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
" 3. § A képviselő-testület az önkormányzat 2006. évi költségvetésének bevételi  és kiadási főösszegét 
1.421.969 ezer Ft-ban, ezen belül  
 
 
a) a személyi juttatásokat        439.413 ezer Ft 

b) a munkaadót terhelő  járulékát       138.055 ezer Ft 

c) a dologi kiadását         310.451 ezer Ft 

d) a szociálpolitikai (ellátottak pénzbeli ) juttatását      172.613 ezer Ft 

e) a pénzeszköz átadását        104.629 ezer Ft 

f) a fejlesztési és felújítási  kiadásait       173.234 ezer Ft 

g) a fejlesztési célú hitel törlesztését         81.952 ezer Ft 

h) a céltartalékát                942 ezer Ft 

i)  az általános tartalékát               640 ezer Ft 

j) a működési célú hitelfelvételét         73.562 ezer Ft  

k) a fejlesztési célú hitelfelvételét           1.268 ezer Ft 
 
állapítja meg. 
 

2. § 
 
 
(1)  A Rendelet 4. §. (1), valamint (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(1) A 3. § - ban megállapított bevételi főösszeg jogcímei a (2)-(4) bekezdésekben foglaltak, és e 
Rendelet 1, 1/a, 1/b, 1/c, 1/d, 1/e, 1/f., 1/g számú mellékletei alapján állapítja meg a Képviselő-
testület.” 

 
„(2) A Magyar Köztársaság a 2006. évi költségvetésében állami hozzájárulás és támogatás, 
valamint átengedett, megosztott bevételek  címen  835.469 ezer  Ft-ot, állapított meg, a Rendelet 
1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően.” 

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

„ (5)/Intézmények bevételeit az  alábbiak szerint határozza meg a Képviselő-testület:                                                
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 „a.) Polgármesteri Hivatal működési célú saját bevétele 2006. évben 6.061 ezer Ft, fejlesztési 
célú bevétele 42.317ezer Ft, működési célra átvett pénzeszköze 71.969 ezer Ft, 
felhalmozási célra átvett pénzeszköze 118.111 ezer Ft. 

b.) A Tiszacsegei Általános Művelődési Központ saját bevétele 2006. évben 43.415 ezer Ft, 
működési célra átvett pénzeszköze 13.026 ezer Ft,  önkormányzati támogatása 2006. évben 
320.717 ezer Ft. 

3. § 
 
 
(1)  A Rendelet 5. §. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„(1) A 3.§-ban megállapított kiadási főösszeg felhasználási jogcímeit költségvetési szervenként a 
(2)-(5) bekezdésben foglaltak és e Rendelet 1,2, 2/a, 2/b, 2/c, 2/d, 2/e, 2/f,  3/a, 3/b, 3/c. 
számú mellékletei szerint állapítja meg a Képviselő-testület.” 

 
(2)  A Rendelet 5. §. (2), (5), (6), (7)  és  (8) bekezdései  helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

(2) A Polgármesteri Hivatal működési kiadásait feladatonként és azon belül       kiemelt 
előirányzatonként a Rendelet 2/a. számú melléklete szerint ,a költségvetési  
létszámkeretet  a 2006. évi költségvetési évre 79 főben - melyből közcélú foglalkoztatás 
35 fő - állapítja  meg a  Képviselő-testület. 

 
(5) A Tiszacsegei  Általános Művelődési Központ működési kiadásait 2006. évben 

szakfeladatonkénti bontásban, azon belül az egyes kiemelt előirányzatokat és a 
költségvetési létszámkeretet a rendelet 2/d, melléklete szerint állapítja meg a Képviselő-
testület.” 

 
               (6) A Polgármesteri Hivatal önkormányzatok igazgatási tevékenységének kiadásait 
                     2006.évre a 2/e számú melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület                

 (7) Az önkormányzat központosított kiadásait feladatonkénti bontásban a 3/a. és a 3/b. 
számú mellékletek szerint állapítja meg a Képviselő-testület. 

 
 (8) Az Önkormányzat fejlesztési és felújítási kiadásait a rendelet 3/c. számú melléklete 

szerinti célonként állapítja meg a Képviselő-testület. 
 
 

4.§. 
 
 
(1) Ez a Rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2006. évi költségvetésre     

vonatkozóan kell alkalmazni. 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
Tiszacsege, 2007. április 18. 
 
 
 
                             Jónás Sándor                                  Füzesiné Nagy Zita 
                   polgármester      jegyző 
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3. Napirendi pont 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 /Előterjesztés írásban mellékelve./ 
 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Kérem a bizottságok véleményét, van-e észrevételük, javaslatuk ezzel kapcsolatban? 
 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Tisztelt Testület! Bizottságunk tárgyalta ezt a napirendi pontot is. Nagyvonalakban 

fussuk át. Szó volt róla, hogy 5 alkalommal módosítottuk a rendeletünket. A tegnapi nap 
folyamán bizottságunk részleteiben tárgyalta. Már a tervezés során akkor is látszott, 
hogy azok a bevételek, állami támogatások nem nyújtanak fedezetet a kiadásainkra, 
hogy egyensúlyba hozzuk ezt, 131 millió Ft-os hiánnyal számoltunk, mindenképp 
valami rendeletet kellett arra alkotnunk, hogy ezt hogy fogjuk tudni biztosítani. Egyrészt 
hitelek formájában, önhiki pályázat benyújtásával, illetve zárolási módszerrel hidaltuk át 
ezt a hiányt, hogy a költségvetésünket egyensúlyba hozzuk, annyi hátulütője lett, hogy a 
zárolást nem mindegyik intézmény tudta teljesíteni. A részben önálló Kommunális 
Szolgáltató és az Egyesített Szociális Intézmény nem tudta prezentálni, a 
Közművelődési intézmény és a hivatal tudta. Évközben a fizetési nehézségek ellenére 
sikerült biztosítani az intézmények finanszírozását. A bevételek vonatkozásában sikerült 
aránylag a 100%-os szinthez közeli bevételi szintet produkálni az intézményeknek, a 
kiadásokkal kapcsolatosan szintén a tervezett szint közelében maradt. A bizottságunk 
tegnapi nap folyamán abban maradt, hogy ne veszélyeztesse az önhikis pályázatunkat az 
intézményi kihasználtsági szint százaléka, mindenképp célszerű főleg a bölcsőde 
vonatkozásában, hogy a kihasználtságot havi rendszerességgel ellenőrizzük és 
felügyeljük, mindenképp, ha úgy látjuk, hogy a kihasználtsági szint nem biztosított át 
kell gondolni ennek az intézménynek a működését, illetve a fenntartását. Elhangzott 
még az, hogy a kintlévőségünket célszerű volna minél maradéktalanabbul beszedni, 
illetve a fejlesztések önerejét az mindenképp biztosítani szükségeltetik.  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Néhány kérdésem volna. A Cigány Kisebbségi Önkormányzatnál van egy 431 ezer Ft-os 

túlfizetésünk a költségvetési tervezetben meghatározott 1 millió Ft-on felül, és én nem 
láttam egyetlen egy költségvetési rendeletet sem, ahol erre engedélyt adott volna a 
Képviselő-testület. Nem tudom, hogy erre a túlfizetésre ki adott engedélyt, milyen 
kifizetések voltak itt, vagy miket kellett kiegyenlíteni, ami 431 ezer Ft-tal meghaladta a 
keretet. A bölcsődével kapcsolatban nekem is az a megállapításom, hogy van egy 1.480 
ezer Ft-os visszafizetési kötelezettségünk, mert nincs meg a kihasználtság, azzal a 
feltétellel döntött úgy a Képviselő-testület a bölcsőde további működtetése mellett, hogy 
a kihasználtságra mindenképpen oda fognak figyelni, ennek meg kell lennie, hiszen így 
is jelentős összegbe kerül a településnek a bölcsőde üzemeltetése, tehát nyilvánvalóan 
legalább a kihasználtsági szintet mindenképpen próbálják megtartani az ott dolgozók, 
valamilyen módon követeljük meg a szülőktől, hogy abban az esetben, ha a gyereknek 
nincs semmi oka rá, nem beteg, akkor feltétlenül vigyék el a bölcsődébe. A Kommunális 
Szolgáltató Szervezetnél találtam még egy mondatot, hogy a szemétszállítás megszűnt 
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és a feladatmegszűnése miatt célszerű lett volna a szemétszállításban foglalkoztatott 
létszámot elküldeni és eszerint a dokumentum szerint ez nem történt meg, ami szintén 
hiba.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Most lesz folyamatban.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Azt hittem, hogy a szemétszállítást közcélú foglalkoztatottak végezték.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Azok is voltak.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Főleg a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal kapcsolatban szeretnék választ kapni. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Az a tavalyi évi telefonszámlából adódik.  
  
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető: 
 Tegnap a Cigány Kisebbségi Önkormányzat is tárgyalta a saját zárszámadását és 

korábban is már nagy vita volt az előző nyári választások előtti megnövekedett 
telefonszámla miatt és ellenőrzést fognak lefolytatni saját kisebbségi önkormányzatukon 
belül, hogy ez a többletkiadás megtérüljön, akár a települési önkormányzat bevételét 
fogja képezni, akár a saját költségvetésüknél jelent majd többletforrást, tehát 
kezdeményezték a felelősségre vonást, a túlköltekezés miatt. Itt főként a telefonszámla 
az, ami 400 ezer Ft-tal meghaladta a tervezettet és az energiafogyasztás. A Kisebbségi 
Önkormányzatnál külön utalványozás van, tehát saját költségvetési kereteiken belül 
gazdálkodhattak volna, de az elnök utalványozta a kiadásokat, az energiaszámlák, a 
telefonszámla közös a települési önkormányzattal, tehát nem elkülöníthető, amikor 
kiegyenlítésre került a mi telefonszámlánk, akkor az övékét is ki kellett fizetni. Tehát itt 
2007-ben fog ez a hiány realizálódni, ha a felelősségre vonás megtörténik. Határozatot 
hoztak ennek az intézkedésére.  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 A zárszámadási rendeletet csak úgy fogadom el, hogyha a 431 ezer Ft-ot a Kisebbségi 

Önkormányzat ebben az évben visszafizeti, illetve nem kerül nekik kifizetésre. Lehet 
ilyen határozati javaslatom ennek értelmében, hogy a zárszámadási rendelet elfogadásra 
kerüljön, ezzel a kiegészítéssel.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Én nem javaslom, abból kifolyólag is, hogyha támaszkodhatok a mondásodra, hogy a 

múltba ne tekintsünk. Én úgy tudom, hogy ez az önkormányzat újra lett választva és 
nem ugyanazokkal, ők is tudják ezeket a problémákat. Annyira ellehetetlenítjük a 
helyzetüket, hogy nem tudnak saját magukon sem segíteni, inkább más megoldáson 
törjük a fejünket. Ezt így konkrétan nem látom jónak, de a kezdeményezésnek, nagyon 
örülök neki, hogy ezeknek ennyire így utána nézünk és az Alpolgármester Úr is ezt így 
látja. Tehát az elvvel egyetértek, csak azzal nem, hogy ezt az új Kisebbségi 
Önkormányzatot ezzel sújtjuk, találjunk rá valami megoldást, szigorúbb feltételeket, ha 
tényleg ők ilyen könnyedén át tudták lépni ezt a keretösszeget, erre kell egy olyan 
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dolgot meghatározni, hogy még egyszer ezzel ne tudjanak így gazdálkodni, de úgy, 
hogy még pluszba ezzel sújtjuk őket, úgy érzem, hogy igazságtalanok lennénk velük 
szembe. 

 
Jászai László PTKIB. tag: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Én azt szeretném megkérdezni, hogy itt vannak helyi 

adóelmaradások, igaz, hogy ezek a számok göngyölítettek, de megkérdezném, hogy a 
gépjárműadónál nincs semmi lehetőség arra, hogy valamilyen formában ez behajtásra 
kerüljön? Elég jelentős elmaradások vannak a gépjárműadónál, mindenben, de ez 
különösen furcsa, mert ezekkel a járművekkel közlekednek. A gépjárműadó meg nem 
fizetését a rendőrség nem fogja nézni, arra valami más megoldást kell találni. 
Gondolom, hogyha a biztosításra, gázolajra, egyébre van pénz, akkor erre is lenni 
kellene.  

 
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag: 
 Tisztelt Testület! Átolvastam a zárszámadást az elejétől a végéig, egy fontos dolgot én 

nem találok a kiadások között. 2006. évben minket bíróság kétszer elítélt, Bodnár 
György alpolgármester illetményének nem megfelelő volta miatt. Kötelezett a pénz 
kifizetésére, valamint a perköltségek megfizetésére. Ez máshol nem volt téma, ezt a 
mocsokságot csak nekünk kellett elviselni. Nem volt téma ez Nyírábrányban, nem volt 
Polgáron, egy csomó példát tudnék sorolni, ahol nem ilyet állapított meg a testület és a 
Közigazgatási Hivatal nem lépett közbe. Kétszer elneszelt a bíróság minket és úgy 
tudtuk meg, hogy a második jogerős ítéletet megkaptuk. Azt sem tudtuk, hogy mikor 
volt az első bírósági tárgyalás és a második után kaptuk meg az ítéletet. Jó lett volna 
azért elmenni, megkérdezett volna a bíró minket is, mert mi voltunk itt a vádlottak, 
akárhogy vesszük is. Egyszerűen senki nem volt, Pál Zoltán bíró nem volt kíváncsi az 
önkormányzati képviselők véleményére. Bodnár György illetménye nem úgy lett 
megállapítva, hogy hasunkra ütöttünk, hanem az egész testület az alakuló ülésen így 
határozta meg. Lajos tett rá javaslatot, de nem a saját ötlete alapján, hanem megnéztük, 
hogy mi van, mit mondott az akkori polgármester, mit mondott Zsuzsa és Gyuri ezt 
akkor elfogadta, aláírásával aláírta. Akkor jött 2006 eleje, hogy Kerekes Edit ezt üzente, 
Kerekes Edit azt üzente, kétszer szavaztunk és mindannyiszor a testület úgy döntött, 
hogy nem. Mégis el lettünk ítélve. 2006-ban új választások lettek. El lehet olvasni, hogy 
Hajdúhadházon 2006. október 18-án mennyit szavazott meg az alpolgármesternek, 110 
ezer Ft-ot, Ebesen 60 ezer Ft-ot, Nyírábrányban 100 ezer Ft-ot, így döntöttek. Mi is úgy 
döntöttünk, a mi döntésünk rossz volt, ezeké meg nem volt rossz?  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 De ez nem mostanra vonatkozik? 
 
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag: 
 Nem. Van egy olyan dolog, ha lemond, de nyírábrányban nem mondott le, sőt azt írták, 

megkérdeztem, hogyha Kerekes Edit ragaszkodik ehhez, küldjön pénzt és odaadják 
neki. Ezt a levelet nem válaszolta meg senki, ezt csak nekünk kellett lenyelni, sehol 
máshol ez téma nem volt. Tessék nekem belevenni a zárszámadásba a kiadásba. 

 Gyurit is megkérdeztük, beszéltünk vele, nem ő kérte, hanem a polgármester kérte, 
Gyuri a szakállát belefúrta a pólójába és hallgatott. Azért nem mindegy, hogy valakit 
kétszer elítélnek, én életemben nem voltam se felperes, se alperes, most meg kétszer 
elítélnek tavaly, tehát nem mindegy.  
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Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Emlékszel rá Tibor, akkor is megszorító intézkedéseket hoztunk és emlékszel, annak 

kapcsán csökkentettük a tiszteletdíjat és Gyuri akkor nyújtotta ezt be, hogy nem 
hajlandó ebbe belemenni, hanem kéri a törvényben előírtat. A törvény akkor úgy 
rendelkezett, hogy 157 ezer Ft, ragaszkodott ahhoz attól a naptól kezdve, ezt nem 
fogadtuk mi el, ehhez mi nem járulunk hozzá, de a törvény az törvény és 
kényszeríttettek bennünket, de viszont akkor ezt ki kell neki fizetni.  

 
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag: 
 A törvény, az törvény és a bíróság is erre hivatkozott és a törvény 1994-es. 1994 és 1998 

között ki volt az alpolgármester? Jászai László. 1998 és 2002 között szintén Jászai 
László volt és rá nem vonatkozik a törvény, csak Bodnár Gyurira? Nem haragszom én 
Gyurira, de Te nem érdemelted volna meg? 

 
Jászai László PTKIB. tag: 
 Itt nem arról van szó. Ha valaki elfogadja, akkor elfogadja, de ha nem fogadja el, akkor 

odáig jut a dolog, ameddig jutott. A többi településen szerintem az alpolgármesterek 
elfogadták ezt, nem fellebbeztek, nem mentek a Közigazgatási Hivatalhoz, Gyuri ő ment 
és azért jutott ebbe a stádiumba.  

 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Az volt a rendelkezés, hogy írásban kell lemondani róla, hogy mennyit fog felvenni, ő 

erre nem volt hajlandó.  
 
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag: 
 Nyírábrányban nem mondott le az alpolgármester, azt mondta, nem érdekli az egész 

ügy.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Elolvastam ezt a testületi anyagot, akkor arról volt szó, hogy Bodnár Gyuri arra 

hivatkozott, hogy gyakran kell mennie kistérségi ülésre és tegnap is reggel nyolckor 
szólt neki a polgármester, hogy menni kell Újvárosra. Emiatt ő méltánytalannak tartja 
azt, hogy csökkentsék az ő illetményét, mert éppen akkoriban volt az, hogy a Képviselő-
testületi tagok lemondtak 10%-ról, ebből kezdődött el a vita és a harc, főleg Sanyi és 
Bodnár György Úr között és ebből lett az az anomália, mivel Bodnár György azt nem 
fogadta el. Ezért egy felülvizsgálati kérelmet adott be a bírósághoz, illetve a 
Közigazgatási Hivatalhoz, aminek az lett a vége, hogy utólag kifizettették a településsel 
a jogosan megállapított alsó határt közötti különbözetet. De ez is, hogy azt mondjam, 
hogy a múltba való visszatekintés, ami nem baj, mert véleményem szerint a múlt 
határozza meg a jelenünket és a jövőnket. Tehát én nem haragszom azért, hogyha a 
múltba tekintünk, nem olyan nagy baj az, mert a múltban elkövetett hibákból vagy jó 
cselekedetekből lehet tanulni, általában az okos ember az a saját kárán is tanul, aki nem 
annyira okos, az még a másén sem.  

 
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag: 
 Vincze Laci is kérlelte Gyurit, meg sokan.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Mindenki kérte, nyilván ha megnézem az önkormányzat akkori helyzetét vagy akár a 

mostanit is, ez tisztességtelen volt, most is azt mondom.  
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 A jegyzőkönyvből nem tudta az alpolgármester kiolvasni. Akkoriban egy bírósági 

állásfoglalás került elő, pont ilyen miatt, Kaposvár mellett egy kis faluban, ott az lett az 
állásfoglalás, ha ezt igényli, akkor ezt ki kell fizetni, mi tudtuk ezt, hogy Gyuri miért 
csinálja. Én csak azért akartam Gyurira emberileg hatni, én tudtam, hogy ezt a rendeletet 
a másodfokú bíróság megítélte és azért akartam emberileg odahatni Gyurira, hogy 
amikor alpolgármester lett, ezt így tudja megcsinálni.  

 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Visszakanyarodva a zárszámadási rendeletünkhöz, mert ezt kellene megalkotnunk. A 

Tisztelt Testület látja, hogy a működésünkben nagyon nagy zavarok vannak, meg 
voltak, elindultunk már ezen az úton az elmúlt testületi üléseken, valószínű, hogy ezek a 
lépések nem biztos, hogy elegek lesznek a teljes működésünk helyreállítására. Lehet 
Irodavezető Asszony rá fog arra térni, hogy az idén már megszigorították ennek a 
feltételeit, amennyiben a fejlesztési kiadásokból fogunk a működésbe pénzt tenni, abban 
az esetben csökkenteni fogják ezzel az összegnek a 30%-ával ezt a pénzt. Tehát 
mindenképp arra kényszerítenek bennünket, hogy a működésünket tegyük tisztába és a 
fejlesztésre fordítható pénzeket a fejlesztésre fordítsuk. Tehát mindenképp ezen az úton 
kell továbbhaladnunk.  

 
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető: 
 Elhangzott megjegyzés a helyi adókkal, gépjárműadóval kapcsolatban. Szeretném 

elmondani, mint ahogy az előterjesztésben is kitértem rá a helyi adók befizetésével 
kapcsolatban az adóbefizetési morálunk az nem romlik, egyre jobb, annak ellenére, hogy 
az adótételek emelkedtek. A korábbi évekről halmozódott fel olyan követelésünk, ha az 
értékvesztést elszámoljuk, akkor igen nagy értékvesztés elszámolására ad lehetőséget. A 
helyi adók vonatkozásában közel 14,5 millió Ft-os követelésünkből 9.700 ezer Ft 
értékvesztést kell elszámolnunk, mert az adókintlévőségünk azok több évre 
visszamenőleg halmozódtak már fel. Egy nettó módon számított helyi adókövetelés a 
14,5 millió Ft-ból közel 5 millió Ft, ami reálisan már most beszedhető, tehát nettó 
módon érvényesíthető. A gépjárműadó vonatkozásában is 6.200 ezer Ft kintlévőségünk 
van és az értékvesztés, amit a helyi adókkal hasonló módon elszámolhatnánk, 5.400 ezer 
Ft értékvesztést jelent. Itt is ugyanazok a végrehajtási eljárások folyamatban vannak, 
csak nem vezetnek eredményre, ezek gépjárműtulajdonban jelentkező hiányosságok, 
beazonosíthatatlan gépjárművek, mert a forgalmazása, adásvétele nem tisztázott, vagy 
olyan vállalkozások gépjárműveiről van szó, amely vállalkozások már megszűntek, 
tehát ezek azok a gépjárműadó hátralékok, amelyek ilyen magas összegre rúgnak.  

 
Hajduné dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Szilágyiné Zsuzsa észrevételéhez annyit teszek hozzá, hogy az Okmányiroda és az 

adóhatóság között együttműködés van, tehát a forgalomból való kivonás megtörténik 
akkor, ha ezeknek a tulajdoni viszonyai tisztázottak, ugyan így a kötelező gépjármű 
felelősségbiztosítás nem fizetése esetén is forgalomból történő kivonás zajlik. A két 
iroda között a kapcsolat megvan most már.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Aki a 2006. évi zárszámadásról szóló rendeletet elfogadja és támogatja, kérem 

kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.   
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Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – Tiszacsege Város 
Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetét – 12 fő igen, 1 fő 
nem szavazattal (Szeli Zoltán nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi 
rendeletet alkotja: 

 
 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI 
KÉPVISELÖ-TESTÜLETÉNEK 

 
 

08/2007.(IV.  19.)  sz.  RENDELETE08/2007.(IV. 19.) sz. RENDELETE  
 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI 
ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL 

  
 
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
módosított 1990. évi LXV. Törvény 16. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, 
figyelembe véve az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 82. §.-
ában foglaltakat is – az önkormányzat 2006. évi költségvetési gazdálkodásának 
végrehajtásáról – zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
(1) Az önkormányzat 2006. évi zárszámadásának bevételi főösszegét 1.320.128 ezer Ft-ban 

állapítja meg a Képviselő-testület a rendelet 1. számú melléklete szerint. 

 
(2) Az önkormányzat 2006. évi zárszámadásának kiadási főösszegét 1.323.579 ezer Ft-ban 

állapítja meg a Képviselő-testület e rendelet 1. számú melléklete szerint. 
 

2. § 
 
(1) Az önkormányzat intézményeinek saját bevételeit jogcím szerinti részletezésben az 

alábbiakban állapítja meg a Képviselő-testület: 
 

a.) Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának saját működési bevételeit 1/b. számú 
melléklete szerint 7.757 ezer Ft-ban, felhalmozási célú bevételeit 34.599 ezer Ft-
ban 

b.) A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet saját működési bevételei az 1/c. 
számú melléklet szerint 87.060 ezer Ft-ban, felhalmozási bevételeit 33.277 ezer Ft-
ban 

c.) A Tiszacsegei Általános Művelődési Központ saját működési bevételei az 1/d. 
számú melléklet szerint 45.959 ezer Ft-ban 

d.) Egyesített Szociális Intézmény saját működési bevételeit az 1/e. számú melléklet 
szerint 8.950 ezer Ft-ban. 
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(2) Az önkormányzat intézményeinek átvett pénzeszközeit az alábbiak szerint állapítja meg 

a Képviselő-testület:  
 

a.)  a Polgármesteri Hivatal átvett pénzeszközeit az 1/f számú melléklet szerint 
működési célra átvett pénzeszközöket 67.277 ezer Ft-ban, felhalmozási célra átvett 
pénzeszközöket 107.617 ezer Ft-ban  

 
b.)  a Tiszacsegei Általános Művelődési Központ működési célra átvett pénzeszközeit 

az 1/g számú melléklet szerint 13.023 ezer Ft-ban  
 
(3) A Cigány Kisebbségi Önkormányzat saját bevételeit és elszámolását a 2/f. számú 

melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 
6/2007.(IV. 17.) TVCKÖ. számú határozata alapján. 

 
3. § 

 
Az 1. §. (2) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg felhasználási jogcímeit a rendelet 2-
es és 3-as számú mellékletei alapján a következők szerint állapítja meg a Képviselő-testület: 

a.) Az önkormányzat hivatalának működési kiadásait a 2/a. számú melléklet szerint 
324.260 ezer Ft összegben, ezen belül a CKÖ. kiadásait 1.498 ezer Ft összegben, 
részleteiben a 2/e. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület, a 
Tiszacsege Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 6/2007. (IV. 17.)TVCKÖ. számú 
határozatának alapján. 

b.) A Polgármesteri Hivatal gazdálkodási jogkörébe tartozó Tiszacsege Kommunális 
Szolgáltató Szervezet működési kiadásait a 2/b. számú melléklet szerint 151.412 ezer 
Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület. 

c.) Az Egyesített Szociális Intézmény működési kiadásait a 2/c. számú melléklet szerint 
41.183 ezer Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület. 

d.) A Tiszacsegei Általános Művelődési Központ működési kiadásait a 2/d. számú 
melléklet szerint 368.566 ezer Ft összegben állapítja meg a Képviselő-testület. 

e.) Az Önkormányzat átadott pénzeszközeit a 3/a. számú melléklet szerint 21.657 ezer Ft-
ban állapítja meg a Képviselő-testület. 

f.) Az önkormányzat egyéb támogatások szociálpolitikai juttatások főösszegét 168.904 
ezer Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület a rendelet 3/b. számú melléklete szerint. 

g.) Az Önkormányzat igazgatási tevékenységének működési kiadásait és a 
foglalkoztatottak létszámát a 2/e. számú melléklet szerint 187.005 ezer Ft-tal, 
létszámát 33 fővel állapítja meg a Képviselő-testület. 
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4. § 
 
 

Az önkormányzat fejlesztési célú kiadásait a rendelet 3/c. mellékletei alapján a következők 
szerint állapítja meg a Képviselő-testület: 

 
a.) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának felújítási kiadásai 38.105 ezer Ft, 

fejlesztési kiadásai 129.272 ezer Ft összegben állapítja meg a Képviselő-testület. 

b.) A Tiszacsegei Általános Művelődési Központ felújítási kiadásait 118 ezer Ft, 
fejlesztési célú kiadásait 1.286 ezer Ft összegben állapítja meg a Képviselő-
testület. 

 
 

5. § 
 
 

Az Önkormányzat normatív állami hozzájárulásának elszámolását a 4/a. számú melléklet 
szerint, a normatív kötött felhasználású támogatásának elszámolását a 4/b., a központosított 
állami támogatását a 4/c. számú melléklet és az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő 
helyi önkormányzatok támogatásának elszámolását a 4/d., 4/e. számú melléklet szerint 
állapítja meg a Képviselő-testület. 

 

6. § 

 
Az Önkormányzat pénzmaradványát -9.695 ezer Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület az 
alábbiak szerint: 

 

a.) Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának pénzmaradványa -19.944 ezer Ft, a 
rendelet 6/a. számú melléklete szerint. 

b.) A Tiszacsegei Általános Művelődési Központ pénzmaradványa 10.249 ezer Ft, a 
rendelet 6/b. számú melléklete szerint. 

c.) A Tiszacsegei Általános Művelődési Központ 2006. évi pénzmaradványának teljes 
összegét elvonja a Képviselő-testület az önkormányzati hiány csökkentése 
érdekében. 

 

7. § 
 

Az önkormányzat vagyonkimutatását a 7. sz. melléklet tartalmazza. 
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8. § 
 

Az önkormányzat vagyonának alakulását 2006. december 31.-i állapot szerint az 5. számú 
melléklet tartalmazza. 

 

9. § 
 

 

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 

Tiszacsege, 2007. április 18. 

 

 

 

 

    Jónás Sándor           Füzesiné Nagy Zita 

                polgármester                                          jegyző 
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4.  Napirendi pont 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata 2006. évi egyszerűsített beszámolójának elfogadása 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 /Előterjesztés írásban mellékelve./ 
 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Felkérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy hozzászólását megtenni szíveskedjen.  
 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Javasolják elfogadásra. 
 
Farkas Lajos könyvvizsgáló: 
 Azt javaslom, hogy legközelebb ezt a két napirendet egyben kell tárgyalni. Logikusan a 

beszámoló adataiból készült a zárszámadás. Itt végül is a tényadatoknak az 
elfogadásáról vagy nem elfogadásáról  van szó. Itt utólag minősíteni cselekvéseket lehet, 
de az a kérdés, hogy a tényadat az valóságos vagy nem valóságos. Ez reprezentálja az 
elmúlt évet. Biztos volt módjuk elolvasni a jelentésemet, amit leírtam, annak a záró 
gondolatsorát ismételném csak meg, mely szerint én ezt a beszámolót és zárszámadást a 
Nemzeti Könyvvizsgálati sztenderdeknek megfelelően felülvizsgáltam, az ehhez 
kapcsolódó részletező kimutatások, úgy a beszámoló, mint a zárszámadás adataival 
szinkronban vannak. Ez a beszámoló adatsor és a zárszámadás adatsora is alkalmas arra, 
hogy Önöket és bárkit, aki bele akar tekinteni a beszámolóba, vagy a zárszámadásba a 
valóságnak megfelelően tájékoztassa, ezért én ezt a beszámolót és a zárszámadást is 
egyben minősítés nélküli záradékkal láttam el és nyilvánvalóan ennek megfelelően 
elfogadásra javasoltam.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Aki a könyvvizsgálói jelentést az elhangzott kiegészítéssel elfogadja, kérem 

kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.  
 
  

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a könyvvizsgálói jelentést – 12 
fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodása mellett (Szeli Zoltán nem volt jelen a szavazásnál) 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
 

71/2007.(IV. 18.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete – a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. Törvény 92/A. §. (1) és (2) bekezdésében foglaltak, a Magyar 
Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény, valamint az 
államháztartás szervezetei és beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 249/2000.(XII. 24.) Korm. rendelet figyelembevételével 
Tiszacsege Város 2006. évi egyszerűsített éves beszámolójának és zárszámadási 
rendelettervezetének könyvvizsgálatáról szóló jelentést elfogadja.  
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A Képviselő-testület elrendeli a könyvvizsgáló által hitelesítő záradékkal ellátott 
egyszerűsített beszámoló közzétételét és felkéri a jegyzőt, hogy intézkedését a 
beszámoló közzétételéről és az Állami Számvevőszék felé történő benyújtásáról tegye 
meg. 

 
Határidő:   2007. június 30. 
Felelős:     Füzesiné Nagy Zita jegyző 
Ellenőrzéséért:   Jónás Sándor polgármester 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Aki az egyszerűsített beszámolót elfogadja, kérem kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.  
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – Tiszacsege Város 
Önkormányzat 2006. évi egyszerűsített beszámolóját – 12 fő igen szavazattal, 1 fő 
tartózkodása mellett (Szeli Zoltán nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:  

 
 

72/2007.(IV. 18.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 92/A. (1) és (2) bekezdésében foglaltak, valamint az 
államháztartás szervezetei és beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 249/2000.(XII. 24.) Kormányrendelet figyelembe vételével – 
Tiszacsege Város Önkormányzat egyszerűsített beszámolóját az alábbiak szerint fogadja 
el: 

 
1.  A 2006. évi gazdálkodásról szóló egyszerűsített mérleget az 1. számú melléklet 

szerint. Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 2. számú melléklet szerint.  
 Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást a 3. számú melléklet szerint.  
 
2. A Képviselő-testület kéri a könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített 

beszámoló közzétételét és felkéri a jegyzőt, hogy intézkedését a beszámoló 
közzétételére és az Állami Számvevőszék felé történő továbbítására tegye meg.  

 
 

Határidő:  2007. június 30.  
Felelős. Füzesiné Nagy Zita jegyző 
Ellenőrzéséért: Jónás Sándor    polgármester 
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Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető: 
 Az elhangzott napirendi pontokhoz kapcsolódóan az önhiki pályázat beadásához külön 

határozatban is el kell fogadni az önkormányzat pénzmaradványát és ezt a határozati 
javaslatot, ami mind a beszámolóban, mind az egyszerűsített beszámolóban már 
szerepel, felolvasnám.  
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a módosított 217/1998.(XII. 30.) 
Korm. rendelet 66. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat pénzmaradványát az 
alábbiak szerint hagyja jóvá: 
1. Az önkormányzat 2006. évi helyesbített pénzmaradványa:  - 5.770 ezer Ft 
 Befizetés többlet támogatás miatt:      - 3.925 ezer Ft 
 Az önkormányzat 2006. évi pénzmaradványa:    - 9.695 ezer Ft  
2. Az önkormányzat 2006. évi pénzmaradványa:    - 9. 695 ezer Ft 
 Korábbi évek önkormányzati pénzmaradványa:    0 ezer Ft 
 Felhasználható pénzmaradvány:      0 ezer Ft 
 Feladattal terhelt pénzmaradvány:      0 ezer Ft 

- felhalmozási célra:       0 ezer Ft 
- működési célra:        0 ezer Ft 

3. A Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak 2006. évben pénzmaradványa nem 
keletkezett. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Jónás Sándor polgármester” 

 
 
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető: 

Ezt a határozatot elfogadás után az önhiki pályázat mellékleteként be kell csatolni.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Javaslat, észrevétel, van-e ezzel kapcsolatban? Mivel nincs, aki egyetért az elhangzott 

határozati javaslattal, kérem kézfelnyújtással jelezni szíveskedjék.  
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az önkormányzat 
pénzmaradványát – 13 fő igen szavazattal (Szeli Zoltán nem volt jelen a szavazásnál) 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
 

73/2007.(IV. 18.) KT. számú HATÁROZAT: 
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a módosított 217/1998.(XII. 30.) Korm. 
rendelet 66. § (2) bekezdése alapján az önkormányzat pénzmaradványát az alábbiak szerint 
hagyja jóvá: 
 
 
1. Az önkormányzat 2006. évi helyesbített pénzmaradványa:   - 5.770 ezer Ft 
 Befizetés többlet támogatás miatt:      - 3.925 ezer Ft 
  
 Az önkormányzat 2006. évi pénzmaradványa:     - 9.695 ezer Ft  
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2. Az önkormányzat 2006. évi pénzmaradványa:     - 9. 695 ezer Ft 
 Korábbi évek önkormányzati pénzmaradványa:                0 ezer Ft 
 Felhasználható pénzmaradvány:       0 ezer Ft 
 Feladattal terhelt pénzmaradvány:      0 ezer Ft 
  - felhalmozási célra:        0 ezer Ft 
  - működési célra:        0 ezer Ft 
 
 
3. A Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak 2006. évben pénzmaradványa nem keletkezett. 
 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Jónás Sándor polgármester 
 
 
 
5.  Napirendi pont 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata 2007. évi közbeszerzési tervének elfogadása 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 /Előterjesztés írásban mellékelve./ 
 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 A bizottságok megtárgyalták, észrevétel, javaslat?  
 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Tisztelt Testület! Bizottságunk a tegnapi nap folyamán megtárgyalta ezt a napirendi 

pontot. Mint tudja a Tisztelt testület április 15-ig kell ezt a tervet elkészíteni és több 
alkalommal is módosítani, nyílván amikor közbeszerzésre kerülnek különböző 
pályázatok. Ennek apropóját adta pont az elmúlt 4 pályázat, ami itt részletezve is van a 
határozati javaslatban. Ezeket a múlt testületi ülésen tárgyaltuk, ezzel kell ezt a 
közbeszerzési tervet megalkotnunk és nyilván az év folyamán több esetben is 
módosítani, ha különböző pályázatokat nyújtunk be, amelyek nem szerepelnek 
előzetesen ezekben a tervekben. Ezt 5 évig kell megőrizni és módosítani, ha 
szükségeltetik. Javasoljuk ilyen formában történő elfogadását. Itt egyedül talán a 
sportpálya létesítésénél az önerő mértéke 5%-os, de ezt természetesen a Balmazújvárosi 
Kistérség fogja biztosítani, tehát részünkről ez az 5% önerő sem jelenik meg.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Aki a 2007. évi közbeszerzési terv elfogadásával egyetért, kérem kézfelnyújtással 

jelezni szíveskedjen.  
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – Tiszacsege Város 
Önkormányzata 2007. évi közbeszerzési tervét – 13 fő igen szavazattal (Szeli Zoltán 
nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
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74/2007.(IV. 18.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2003. évi 
CXXIX. törvény 5.§-a és Tiszacsege Város Önkormányzatának a 94/2004. (VIII.25.) KT. 
számú határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzat 8. pontja alapján Tiszacsege Város 
Önkormányzata 2007. évi közbeszerzési tervét az alábbi tartalommal hagyja jóvá: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata 
2007. évi Közbeszerzési Terv 

 
I. 
 

1. Tervezett közbeszerzés:  

- tárgya:  Tiszaközi út építése  

- mennyisége:  I.szakasz: 1781 fm, II.szakasz: 2145 fm, III. szakasz: 887 fm 

- típusa: építési beruházás 

2. A tervezett közbeszerzés várható időpontjai: 

- hirdetmény, felhívás feladásának várható ideje: pályázat kiírására még nem 

került sor, ezért ismeretlen 

- teljesítés várható ideje:  pályázat kiírására még nem került sor, ezért 

ismeretlen 

3. A közbeszerzés becsült értéke:  200.000.000- Forint 

4. Alkalmazandó eljárás-típus: 

- értékhatár szerint : nemzeti értékhatár szerinti eljárás 

- eljárás-típus szerint: általános eljárás 

5. A tervezett közbeszerzés fedezetéül szolgáló pénzeszközök forrása: 

Forrás Mérték (%) 
Önerő 5 
SAPARD támogatás 95 

 
6. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: igen 

 21

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA   



 

TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 

 

2007. április 18. 

II. 

1. Tervezett közbeszerzés:  

- tárgya:  Közfürdő korszerűsítése Tiszacsege Strandfürdő 

- mennyisége:  2 db Termál medence vízhidrológiai technológia megvalósítása 

- típusa: építési beruházás 

2. A tervezett közbeszerzés várható időpontjai: 

- hirdetmény, felhívás feladásának várható ideje: 2007. május 25 

- teljesítés várható ideje:  2007. június 25 

3. A közbeszerzés becsült értéke:  46.428.000- Forint 

4. Alkalmazandó eljárás-típus: 

- értékhatár szerint : nemzeti értékhatár alatti 

- eljárás-típus szerint: közbeszerzési értesítőben hirdetmény 

5. A tervezett közbeszerzés fedezetéül szolgáló pénzeszközök forrása: 

Forrás Mérték (%) 
Önerő 10 
TEKI támogatás 90 

 

6. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: Nem 
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III. 

 

1. Tervezett közbeszerzés:  

- tárgya:  Meglévő szilárdburkolatú utak felújítása 

- mennyisége:  2699,73 f m  útburkolat  felújítása 

- típusa: építési beruházás 

2. A tervezett közbeszerzés várható időpontjai: 

- hirdetmény, felhívás feladásának várható ideje: 2007. május 25. 

- teljesítés várható ideje:  2007. június 25. 

3. A közbeszerzés becsült értéke:  43.114.000- Forint 

4. Alkalmazandó eljárás-típus: 

- értékhatár szerint : nemzeti értékhatár alatti 

- eljárás-típus szerint: közbeszerzési értesítőben hirdetmény 

5. A tervezett közbeszerzés fedezetéül szolgáló pénzeszközök forrása: 

Forrás Mérték (%) 
Önerő 42 
TEUT támogatás 58 

 

6. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: Nem 
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IV. 

1. Tervezett közbeszerzés:  

- tárgya:  Sportpálya létesítése 

- mennyisége:  6000 m2 pázsit felület kialakítása 

- típusa: építési beruházás 

2. A tervezett közbeszerzés várható időpontjai: 

- hirdetmény, felhívás feladásának várható ideje: 2007. május 25. 

- teljesítés várható ideje:  2007. június 25. 

3. A közbeszerzés becsült értéke:  20.626.000- Forint 

4. Alkalmazandó eljárás-típus: 

- értékhatár szerint : nemzeti értékhatár alatti 

- eljárás-típus szerint: közbeszerzési értesítőben hirdetmény 

5. A tervezett közbeszerzés fedezetéül szolgáló pénzeszközök forrása: 

Forrás Mérték (%) 
Önerő 5 
LEKI támogatás 95 

 
6. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: Nem 

 
 
Határidő: folyamatos, illetve 2007. december 31. 
Felelős: polgármester 
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6.  Napirendi pont 
 
 

2006. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 /Előterjesztés írásban mellékelve./ 
 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Bizottság tárgyalta, észrevétele, javaslata? 
 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Tisztelt Testület! Bizottságunk tárgyalta és olyan megállapításra jutottunk, hogy nagyon 

jó ez a belsőellenőrzési vizsgálat, nagyon sok olyan dolgot látnak benne a Tisztelt 
Testületi tagok, amiket már megfogalmaztunk, illetve már meg is valósítottunk, szinte 
visszaköszönnek mindazok a javaslatok, állásfoglalások, amelyeket az elmúlt 
időszakban tettünk. Külön kiemelném annak a lényegét, amit hasznosítani 
szándékozunk, vagy figyelmébe ajánlunk a Tisztelt Testületnek, az étkeztetés 
vonatkozásában a konyháknak a felülvizsgálata, átértékelése működtetésének a 
változtatása, ezzel a jövőben mindenképp foglalkozik a belső ellenőr is. Azt a javaslatot 
kérjük megfontolni, illetve arra a döntésre jutottunk, hogy a végrehajtásban legyen a 
testület konzekvens, illetve következetes, tartsuk be a javaslatokat. Mindenképp 
utóellenőrzést javaslunk elvégezni ennek kapcsán, hogy ezeknek a javaslatoknak a 
végrehajtása milyen módon történik. Javasoljuk elfogadásra.  

 
Bana Gábor PTKIB. tag: 
 Annyit szeretnék, amit az előttem szóló Képviselő Társam előadott, hogy nagy 

hangsúlyt kell fektetni ezeknek a dolgoknak az ellenőrzésére, nehogy úgy járjunk, hogy 
megelégedve mindenki bepakolja a fiók aljába és minden megy a régi kerékvágásba, ha 
már azt megbecsüljük, hogy ezen ennyi ember dolgozott, akkor legyünk annyira 
következetesek, hogy az ellenőrzését is végrehajtjuk ennek a dolognak.  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Egy apró ellentmondásra hívnám fel a figyelmet, a Kommunális Szolgáltató 

Szervezetnél a gépjármű fogyasztására, a Fiat Ducatonál ez egy norma fogyasztás, 
megtett kilométer és az elfogyasztott üzemanyag hányadosa. A Fiat Ducatonál 
elképzelhető, hogy volna mit keresni, bár én úgy gondolom, hogy folyamatosan a 
településen közlekedik és ezért lesz a fajlagos fogyasztása túlságosan magas, hisz az 
átlagfogyasztást, amit a normák előírnak, azt vegyes fogyasztásnál tüntetik fel, nyilván 
országúton is közlekednie kell. A másik pedig a mercedesszel kapcsolatos, ami 
gondolom temetéskor lépésben közlekedik, akár 30 litert is fogyaszthat 100 km-en, tehát 
elég nehéz lesz kijönni a normából, itt azért az ellenőrzésnél oda kellene figyelni arra is, 
hogy egyáltalán a normafogyasztást valamilyen módon be kellene állítani, mert ezek a 
járművek sohasem fogják az előírt normát teljesíteni.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
  Aki egyetért a belső ellenőrzési jelentéssel, kérem kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.  
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Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – 2006. évi összefoglaló belső 
ellenőrzési jelentést – 13 fő igen szavazattal (Szeli Zoltán nem volt jelen a szavazásnál) 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
 

75/2007.(IV. 18.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2006. évi összefoglaló belső 
ellenőrzési jelentést elfogadja.  
 
A jelentés a határozat mellékletét képezi.  
 
Határidő: folyamatos 
Végrehajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester 
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7.  Napirendi pont 
 

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyására 

 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: 
 Bizonyára többen észrevették, hogy hiányzik a 2-es számú melléklet, a Hivatal 

feladatainak és hatásköreinek jegyzéke, ennek elkészítése folyamatban van, ketten 
dolgozunk rajta, közel 100 oldalas anyag lesz, de szeretnénk egy teljes körű hatásköri 
jegyzéket összeállítani, ami pontosan meghatározza az egyes feladatok végrehajtásával 
kapcsolatban alkalmazandó jogszabályokat. Legközelebbi testületi ülésre pótolni fogjuk 
ezt is, nem szerettük volna, ha félig készen kerül a testület elé, de azt sem, hogyha 
emiatt egy hónappal később hagyja jóvá a Testület az SZMSZ-t. Egy olyan változás van 
a jelenlegi állapothoz képest, ami említésre méltó, de ez sem befolyásolja lényegesen a 
működést, ez inkább megnevezésbeli változást jelent, a Gyámhivatal és a Szociális iroda 
eddig külön szervezeti egységként működött, május 01-jétől Gyámhivatal és Szociális 
Iroda néven egy szervezeti egységként szeretnénk működtetni. Nálunk elsősorban 
feladatmegosztás szempontjából van jelentősége a szervezeti egységeknek, így napi 
gyakorlatban nem fog nagy változást jelenteni.  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 A 34. b.) pontja az ebédidő, én mint munkaadó elég érdekesnek tartom, hogy a félórás 

ebédidőt ilyen tág határok között szabják meg, ez ellenőrizhetetlen, hogy ki mikor megy 
el és mikor jön vissza. Én úgy gondolom, hogy Zita nem tudja azt ellenőrizni, hogy 
most ha 12.15-kor ment el, akkor 12.45-re vissza ér-e. Mi egy szolgáltatást végzünk 12 
órakor nem eshet ki a toll senkinek a kezéből, és nem lehet elküldeni az ügyfelet, 
gondolom 3-4 emberre vonatkozik ez úgy általában, a többi az nyugodtan elmehet, 
12.30-kor visszajön. Akkor később nem ér bennünket az a támadási felület, hogy mit 
keresett 12.45-kor vagy 13 óra előtt 5 perccel a boltban. 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ilyen szinten lehet módosítani, ha egy tárgyalás nem fejeződik be 12 órára, ma is volt 

erre példa.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Nyílván nem mindenki tudja ezt betartani, de szerintem azért általában a zöme eltud 

menni pontosan.  
 
Füzesiné Nagy Zita jegyző: 
 Egyetértek azzal, hogy határozzuk meg 12.00 és 12.30 között. 
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Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Egy kérésem lenne. Kicsivel többet szeretnék tudni az önkormányzati főtanácsadó 

szerepéről.  
 
Füzesiné Nagy Zita jegyző: 
 Sajátos jogállású köztisztviselő. A köztisztviselők fölött a munkáltatói jogot általában fő 

szabály szerint a jegyző gyakorolja, illetve van polgármester úrnak is munkáltatói joga. 
Az önkormányzati főtanácsadó fölött a munkáltatói jogot csak a polgármester 
gyakorolja.  

 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 A szerepéről is egy kicsit bővebben, mert ilyen még nem volt eddig az 

önkormányzatnál, hogy önkormányzati főtanácsadó, tehát erről nem tudunk.   
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Az én munkámhoz szükséges.  
 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Egy állandó fő lesz? 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Most egyenlőre úgy néz ki, ameddig úgy érzem, hogy szükségét látom, addig igen.  
 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Már be is van töltve? 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Be. Aki egyetért a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatával, kérem 

kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.  
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatát – 12 fő igen, 1 fő nem szavazattal (Szeli Zoltán 
nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
 

76/2007.(IV. 18.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. Törvény 38. § (1) bekezdése, továbbá az államháztartás működési 
rendjéről szóló 217/1998.(XII. 30.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdésében 
meghatározottak figyelembe vételével a Tiszacsege Város Polgármesteri Hivatala (a 
továbbiakban: Hivatal) Szervezeti és Működési Szabályzatát (a továbbiakban: SZMSZ) 
az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
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TISZACSEGE VÁROS  

 POLGÁRMESTERI HIVATALA  

 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI  

SZABÁLYZATA 
 

 

 

Hatályos: 2007. május 1. napjától 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A HIVATAL JOGÁLLÁSA ÉS IRÁNYÍTÁSA 
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1.) A Hivatal elnevezése:  Tiszacsege Város   Polgármesteri Hivatala  
2.) A Hivatal rövidített elnevezése: Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal 
3.) A Hivatal székhelye:  4066. Tiszacsege, Kossuth u. 5.  
4.) A Hivatal telephelyei: 

a) 4066. Tiszacsege, Fő u 29. 
b) 4066. Tiszacsege, Fő u  42. 

5.) A Hivatal működési területe:  
a) Tiszacsege város közigazgatási területe. A  kiemelt építési ügyek 

tekintetében – jogszabály rendelkezés  alapján –  Újszentmargitára is 
kiterjed. 

b) A háziorvosi ügyeleti ellátás tekintetében Egyekre és Újszentmargitára is 
kiterjed.  

6.) A Hivatal jogállása:  

A  Hivatal jogi személy, Tiszacsege Város  Önkormányzata  Képviselő-testületének 
szerve (egységes hivatala), melyet a Képviselő-testület az önkormányzat működésével, 
valamint az államigazgatási ügyek döntésre való szakszerű előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok ellátására hozott létre.  

A Hivatal  önálló költségvetési szerv. Működéséhez szükséges előirányzatokat, 
működési, fenntartási költségeit az önkormányzat az éves költségvetésében biztosítja.  

 
7.) A Hivatal felügyeleti szervei: 

 
A  Hivatal  

a) általános felügyeleti szerve: Tiszacsege Város  Önkormányzata Képviselő-
testülete  

b) törvényességi felügyeleti szerve: Észak-alföldi Regionális Közigazgatási 
Hivatal 

 
8.) A  Hivatal képviselete: 

 
A  Hivatalt a jegyző vagy az általa megbízott személy képviseli.  

9.) A Hivatal számlavezető pénzintézete:  OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt.  

 

10.) A Hivatal költségvetésének végrehajtására szolgáló számlaszám: 11738170-
15373443-00000000 

 

11.) A Hivatal azonosító számjelei :  
a) KSH-száma:      15373443751132109 
b)  Tb-törzsszám:   11942-5 
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12.) A Hivatal alapító okiratának kelte, száma: 2004. 12.22., 135/2004.(XII.22.) KT. 
számú határozat    

 
13.) A  Hivatal alaptevékenysége(  TEÁOR ):    

- Általános közigazgatás (75.11) 
- Közigazgatást kiegészítő szolgáltatás (75.14) 

14.) A Hivatal szakfeladatainak megnevezése ( száma) : 

- Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás  ( parkgondozás ) – 014 034 – 
- Helyi közutak, hidak, alagutak létesítés   és felújítása – 452 025 –  
- Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése,   fenntartása – 631 211 – 
- Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása   - 701 015 – 
- Önkormányzatok igazgatási tevékenysége   – 751 153 – 
- Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége – 751 164 –  
- Országgyűlési képviselőválasztással   kapcsolatos feladatok végrehajtása -751 175 – 
- Önkormányzati képviselőválasztással   kapcsolatos feladatok végrehajtása - 751 186 
- Máshová nem sorolható szervek tevékenysége  (önkéntes tűzoltó szervezet 
működtetése)   – 751 692 –  
- Önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő  szolgálatai (közhasznú foglalkoztatás)     
-751 757 – 
- Közvilágítási feladatok – 751 878 – 

- Önkormányzatok elszámolásai  - 751 922 – 

- Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolása – 751 966 –  
- Házi orvosi szolgáltatás (alapellátás,  készenléti ügyelet) – 851 219 – 
   Feladatmutató:  szolgáltatások száma: 1 db 
- Központi orvosi ügyelet működtetése   – 851 219 –  
- Kiegészítő alapellátási szolgáltatások (kislabor)  - 851 231 - 
- Fogorvosi ellátás – 851 286 – 

- Védőnői szolgálat – 851 297 – 

- Anya-, gyermek- és csecsemővédelem   - 851 912 - 
- Állategészségügyi tevékenység - 852 018 -  

- Rendszeres pénzbeli ellátások –853 279- 

- Eseti pénzbeli ellátások – 853 280 – 

- Családi ünnepek szervezése  - 930 921 – 

15.) A Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

16.) A Hivatalhoz rendelt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:  
a) Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató Szervezet ( 4066. Tiszacsege, Fő u. 

2/f.) 
b) Tiszacsegei Városi Bölcsőde ( 4066. Tiszacsege, Csokonai u. 7) 
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A HIVATAL IRÁNYÍTÁSA ÉS VEZETÉSE  

17.) A Hivatal egységes szervezet.   
18.) A Hivatalt a polgármester a Képviselő-testület döntései szerint és saját önkormányzati 
jogkörében irányítja, ezen belül 

- a jegyző javaslatainak figyelembevételével meghatározza a Hivatal 
feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések 
előkészítésében és végrehajtásában,  

- a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a 
Hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint 
ügyfélfogadási rendjének meghatározására, 

- a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét. 
19.) A polgármestert távolléte esetén  a társadalmi megbízatású alpolgármester helyettesíti. A 
polgármester maga határozza meg a társadalmi megbízatású alpolgármester részére átadott 
ügyek körét.  

20.) A jegyző vezeti a Hivatalt, e feladatkörében: 
- a hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a kiadmányozás rendjét, 
- döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó 

államigazgatási ügyeket, 
- dönt a polgármester által részére átadott hatósági ügyekben, 
- tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület, valamint a 

bizottságok ülésén,  
- dönt a hatáskörébe utalt ügyekben, 
- képviseli a Hivatalt más külső szervekkel való kapcsolatokban, 
- összehangolja és értékeli a hivatal szervezeti egységeinek munkáját, 
- évente  legalább egy alkalommal beszámol a képviselő-testületnek a 

Hivatal tevékenységéről, 
- gondoskodik a képviselő-testület önkormányzati döntéseinek a 

hivatal munkájában való érvényesítéséről, 
- gondoskodik a számviteli rend és a belső ellenőrzés 

megszervezéséről, 
- intézkedik a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői 

ellenőrzés hatékonyságáról és fejlesztéséről, 
- gondoskodik a Hivatal belső működését célzó szabályzatok 

kiadásáért. 
21.) Az aljegyző  a jegyző által meghatározott körben : 

- a jegyző távollétében általános helyettesként működik, 
-  a hatáskörébe utalt ügyekben kapcsolatot tart külső szervezetekkel, a 

jegyző felhatalmazása alapján képviseli a Hivatalt, 
-  rendszeresen tájékoztatja a hivatalvezetést a rá bízott szakterület 

tevékenységéről, 
- szükség esetén javaslatot tesz az általa irányított szakterület 

tevékenységének fejlesztésére, a hatáskörébe adott témákban 
szabályozás kezdeményezésére, előterjesztések készítésére. 
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22.) A munkáltatói jogok gyakorlása: 
 

a) A polgármester gyakorolja az önkormányzati (fő)tanácsadó felett a 
munkáltatói jogokat. A polgármester gyakorolja a jegyző, valamint az 
önkormányzat valamennyi intézményvezetője és az önkormányzattal 
közalkalmazotti jogviszonyban állók esetében  az ún. egyéb munkáltatói 
jogokat. 

 
b) A jegyző gyakorolja az aljegyző és a Polgármesteri Hivatal valamennyi 

köztisztviselője, ügykezelője és fizikai alkalmazottja felett a munkáltatói 
jogokat. Az aljegyző esetében a kinevezés, felmentés, fegyelmi felelősségre 
vonás joga a Képviselő-testületet illeti meg.  

 
c) Az önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban állók esetében a 

kinevezés és felmentés, a fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés 
kiszabása és az állásból való felfüggesztés a képviselő-testület kizárólagos 
hatáskörébe tartozik, az egyéb munkáltatói jogokat a polgármester 
gyakorolja. 

 

A HIVATAL BELSŐ SZERVEZETI TAGOZÓDÁSA ÉS MŰKÖDÉSE 

23.) A Hivatal belső szervezeti tagozódása  

a)    A Hivatal munkaszervezési, munkamegosztási szempontból az alábbi belső 
szervezeti egységekre tagozódik:   

- titkársági iroda, 
- költségvetési és pénzügyi iroda, 
- műszaki és településfejlesztési iroda, 
- gyámhivatal és szociális iroda, 
- okmányiroda. 

b) A Hivatal létszámát a képviselő-testület határozza meg a Hivatal alapító 
okiratában. Az egységes Hivatal szervezeti egységei dolgozóinak létszámát 
az aktuális feladatok figyelembevételével a jegyző állapítja meg. 

c) A belső szervezeti egység közvetlen irányítását az irodavezetők végzik. A 
titkársági iroda esetében a jegyző, a gyámhivatal és szociális iroda, valamint 
az okmányiroda  esetében az aljegyző látja el az irodavezetői feladatokat. 

d) Az irodák egymással mellérendeltségi viszonyban állnak és kötelesek 
együttműködni a feladatok ellátásában.  

e) Az irodák a más szervezeti egységekkel való együttműködés keretében 
- a hatáskörükbe tartozó kérdésekben megkeresésre szakmai véleményt 

nyilvánítanak, 
- az intézkedéseikről emlékeztető vagy más irat megküldésével, 

illetőleg  szóban kölcsönösen tájékoztatják egymást mindazokról az 
adatokról és információkról, amelyek a többi szervezeti egységre 
háruló feladatok végrehajtása érdekében szükségesek.  

f) A szervezeti egységekben az ügyintézők és az ügykezelők látják el a 
köztisztviselői feladatokat.   
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24.) Az irodavezető általános feladatai:  
a) felelős az iroda egészészének munkájáért, annak szakszerű, jogszerű 

működéséért, 
b) felelős az iroda feladatkörébe tartozó, illetve esetenként kapott/jelentkező 

feladatok/utasítások szakszerű döntés-előkészítéséért, s határidőben történő 
végrehajtásáért, 

c) gyakorolja a polgármester és a jegyző által meghatározott körben a 
kiadmányozási jogot, 

d) előkészíti a feladatkörébe tartozó testületi előterjesztéseket, 
e) köteles részt venni a képviselő-testület ülésén, meghívás alapján a bizottsági 

üléseken, akadályoztatása esetén helyettesítésről gondoskodni,  
f) kapcsolatot tart az iroda működését elősegítő külső szervekkel,  
g) közreműködik az intézmények irányításával kapcsolatos döntések, 

intézkedések előkészítésében, a végrehajtás megszervezésében, 
h) gondoskodik a vezetése alatt működő egység, a hivatal ügyfélfogadási és 

munkarendjére vonatkozó szabályok hatályosulásáról, a munkafegyelem 
betartásáról,  

i) felelős az irodák közötti folyamatos tájékoztatás, illetve 
információáramlásért, az egységes polgármesteri hivatal munkáját elősegítő, 
az egyes irodák együttműködését biztosító kapcsolattartásért. 

25.) Az ügyintézők és az ügykezelők  általános feladatai: 
a) a feladatkörébe utalt és számára a munkaköri leírásban megfogalmazott 

ügyek intézéséért, a munkaköri leírásban rögzített feladatok maradéktalan és 
határidőre történő végrehajtásáért felelős, 

b) gondoskodik a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, az aljegyző, 
továbbá az irodavezető által meghatározott eseti feladatok végrehajtásáról, 

c)  felelős a döntések előkészítéséért, a szakmai utasítások végrehajtásáért, 
d)  köteles betartani a Hivatal szabályzatait.  

26.) Fizikai alkalmazottak: 

A fizikai alkalmazottak  a Hivatal karbantartását, tisztítását, működését elősegítő feladatokat 
látnak el. Az e körbe tartozó munkavállalók (informatikus, gépkocsivezető,  takarítók) a 
titkársághoz, mint szervezeti egységhez tartoznak és tevékenységüket a jegyző irányítja.  

27.) A közalkalmazottak 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi közszolgáltatások ellátására 
foglalkoztat közalkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalókat: 

- háziorvosi ellátás ( 1997. évi CLV.  Tv. 152.§ (1) bek.) 
- háziorvosi ügyeleti ellátás (( 1997. évi CLV.  Tv. 152.§ (1) bek.) 
- védőnői ellátás ( 1997. évi CLV.  Tv. 152.§ (1) bek.) 
- önkormányzati ellátó, kisegítő szolgáltatás. 
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A HIVATAL FELADATAI 

 

28.) A Hivatal feladatai elsősorban  
- előkészíti az önkormányzati testületi szervek (képviselő-testület, 

bizottságok) döntéseit, és végrehajtja azokat a polgármester irányítása 
és a jegyző vezetése mellett, 

- ellátja az önkormányzati testületi szervekhez kapcsolódó 
adminisztrációs feladatokat, a belső munkaszervezési, igazgatási 
teendőket, 

- az önkormányzat számára hatáskört megállapító jogszabályok 
végrehajtásaként államigazgatási feladatokat látnak el, döntésre 
előkészítik az államigazgatási ügyeket és gondoskodnak azok 
végrehajtásáról, 

- ellátja a kisebbségi önkormányzatok működésével kapcsolatos 
feladatokat.  

 

29.) A Hivatal feladatai a képviselő-testület működésével kapcsolatban  
a) a képviselő-testület rendeleteinek, határozatainak végrehajtása, 
b) a képviselő-testületi előterjesztések elkészítése, 
c) az önkormányzati képviselők  kérdései kivizsgálása és azokra a vonatkozó 

hatályos jogszabályok szerint válaszadás, 
d) az önkormányzati képviselőnek a munkájához szükséges tájékoztatás és 

ügyviteli közreműködés biztosítása, 
e) a képviselő-testület működésének adminisztratív előkészítése, technikai 

biztosítása. 

 

30.) A Hivatal feladatai a képviselő-testület bizottságainak, és a város kisebbségi 
önkormányzatának működésével kapcsolatban: 

a) a bizottságok  és kisebbségi önkormányzat működéséhez szükséges 
tájékoztatás megadása, 

b) a képviselő-testület bizottságai és  a kisebbségi önkormányzat működésének 
elősegítése, s e működéshez kapcsolódó ügyviteli (adminisztratív) igények 
kielégítése, 

c) a bizottsági és a kisebbségi önkormányzati előterjesztések elkészítése. 

 

31.) A Hivatal államigazgatási feladatai körében köteles a képviselő-testület, a 
polgármester és a jegyző államigazgatási (hatósági) hatásköreit a közigazgatási eljárásról és 
szolgáltatásokról szóló, valamint a vonatkozó anyagi jogszabályok előírásainak megfelelően 
előkészíteni, gyakorolni, illetve kiadmányozni.  
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32.) A Hivatalnak az ügyintézés során törekedni kell:  
a) az anyagi és az eljárási jogszabályok maradéktalan érvényre juttatására, 
b) a hatékony, humánus és gyors ügyintézésre, az ügyintézési határidők 

betartására, 
c) az ügyintézés színvonalának emelésére, az ügyintézés jogszabályi kereteken 

belül történő egyszerűsítésére, 
d) az ügyfelek szóbeli és írásbeli kultúrált felvilágosítására,  
e) a gyakrabban előforduló közigazgatási ügyekben az ügyfelek ügyintézési 

felkészültségét, tájékoztatását írásban is elősegítő szórólapok, irat- és 
nyomtatványminták stb. biztosítására. 

 

33.) Belső ellenőrzés 

A Hivatal nem rendelkezik belső ellenőrzési egységgel, ezt a feladatot a Balmazújvárosi  
Kistérség Többcélú  Társulás látja el külön  megállapodás alapján.   

 
 

34.) A Polgármesteri Hivatal napi munkaidő beosztása és ügyfélfogadási rendje 
 

a) A köztisztviselők munkaideje heti 40 óra, amely hétfőtől-csütörtökig 7.30 
órától 16.00 óráig, pénteken 7.30 órától 13.30 óráig tart. 

 

b) Az ebédidőt 12.00 és 12.300 óra között lehet igénybe venni 30 perc 
időtartamban. 

 
c) A munkavállalók és egyéb jogviszonyban foglalkoztatottak munkaidejét a 

jegyző és a polgármester a kinevezésben, illetve a jogviszonyt létesítő 
okiratban határozzák meg. 

 
d) A hivatal köztisztviselőire vonatkozó általános ügyfélfogadási rend: 

- Hétfő  8.00- 12.00 óráig 
- Kedd  nincs ügyfélfogadás 
- Szerda            13.00-16.00 óráig 
- Csütörtök            8.00- 12.00 óráig 
- Péntek            8.00-12.00 óráig 

 
e) Az előző ponttól eltérően a polgármester és  a jegyző ügyfélfogadási rendje: 

 
- Polgármester  hétfőn 8.00-12.00 óráig 
- Jegyző              hétfőn és csütörtökön 8.00-12.00 óráig 

 
f) A munkaidő az a.) pontban  foglaltnál kevesebb is lehet (részmunkaidő), 

ebben az esetben az egyébként járó illetményt arányosan csökkenteni kell.  
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35.) Bélyegzőhasználat 

a) A Hivatal által használt bélyegzők : 

a.a.) a Hivatal körbélyegzői : középen tartalmazzák a Magyar 
Köztársaság címerét, körben a „ Tiszacsege Város Polgármesteri 
Hivatala” feliratot és a bélyegző sorszámát, 

a.b.) a polgármester körbélyegzője: középen tartalmazza a Magyar 
Köztársaság címerét, külső körben a „ Tiszacsege Város 
Önkormányzatának” , belső körben pedig a „polgármestere” feliratot , 

a.c.) a jegyző körbélyegzője: középen tartalmazza a Magyar Köztársaság 
címerét, külső körben a „ Tiszacsege Város Önkormányzatának” , belső 
körben pedig a „jegyzője” feliratot , 

a.d.) a jegyző, mint helyi választási iroda vezetője által használt 
körbélyegző: középen tartalmazza a Magyar Köztársaság címerét, körben 
a „ Helyi Választási Iroda vezetője ”  és a „Tiszacsege”   feliratot , 

a.e.) az anyakönyvvezető körbélyegzője: középen tartalmazza a Magyar 
Köztársaság címerét, külső körben az „ Anyakönyvvezető ” és a „Jajdú-
Bihar megye” feliratot, belső körben pedig a „Tiszacsege” feliratot , 

a.f.) az okmányiroda körbélyegzői: középen tartalmazzák a Magyar 
Köztársaság címerét, külső körben a „ Tiszacsege Város Polgármesteri 
Hivatala ” feliratot és a bélyegző sorszámát, belső körben pedig a 
„okmányiroda” feliratot , 

a.g.) az okmányiroda, mint közlekedési igazgatási hatóság 
körbélyegzője: középen tartalmazza a Magyar Köztársaság címerét, külső 
körben a „ Közlekedési Igazgatási Hatóság ”  és a „K4415”  feliratot , 

a.h.) a gyámhivatal  körbélyegzői: középen tartalmazzák a Magyar 
Köztársaság címerét, külső körben a „ Tiszacsege Város Polgármesteri 
Hivatala ” feliratot és a bélyegző sorszámát, belső körben pedig a 
„gyámhivatala” feliratot , 

a.i.) a Hivatal fejbélyegzői: téglalap alakúak, rajta a „ Tiszacsege Város 
Polgármesteri Hivatala” és a „4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. „ felirattal , 
valamint a bélyegző sorszámával, 

a.j.) a gyámhivatal fejbélyegzője: téglalap alakúa, rajta a „ Tiszacsege 
Város Polgármesteri Hivatala Gyámhivatala ” és a „4066 Tiszacsege, 
Kossuth u. 5. „ felirattal, 

a.k.) az okmányiroda  fejbélyegzője: téglalap alakú, rajta a „ Tiszacsege 
Város Polgármesteri Hivatala Okmányiroda ” és a „4066 Tiszacsege, 
Kossuth u. 5. „ felirattal, 
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a.l.) a Költségvetési és Pénzügyi iroda által használt fejbélyegzők:  
téglalap alakúak, rajta a „ Tiszacsege Város Polgármesteri Hivatala” és a 
„4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. „ felirattal , továbbá tartalmazzák a 
számlaszámot, az adószámot és a  bélyegző sorszámát. 

b) A polgármester körbélyegzőjének használatára csak a polgármester, a jegyző 
körbélyegzőjének és az a.d.) pontban leírt bélyegzőnek a használatára csak a 
jegyző jogosult. 

c) Az a.a.) pontban meghatározott körbélyegző használatára minden 
köztisztviselő jogosult a munkaköre ellátásához. 

d) Egyéb bélyegző használatára az azon megjelölt szervezeti egység 
köztisztviselője jogosult a munkaköre ellátása során. 

e) A bélyegzőkről a titkársági iroda nyilvántartást vezet, amely a bélyegző 
lenyomata mellett az azt használó  köztisztviselő aláírását is tartalmazza. 

f) A bélyegző használatára feljogosított személy köteles annak biztonságos 
őrzéséről gondoskodni és megóvni az illetéktelen használat lehetőségétől. 

 
36.) A kiadmányozás rendje  

                  A kiadmányozási rendet külön utasítás határozza meg.  

37.) Ügyiratkezelés 

A Hivatali ügyiratkezelés rendjét külön szabályzat tartalmazza.  
 

38.) A kisebbségi önkormányzatok működésével összefüggő hivatali feladatok 
 

a) A hivatal köteles segíteni a városban működő helyi kisebbségi önkormányzat 
munkáját. 

 
b) A kisebbségi önkormányzat működésének segítésével összefüggő feladatok 

koordinálását, szervezését, a kisebbségi önkormányzat szervezeti és 
működési szabályzatának, illetve igény esetén más határozatainak a 
kihirdetésével kapcsolatos feladatokat a Titkársági iroda látja el.  

 
c) A Hivatal ügyintézői  – a feladat- és hatáskörükbe tartozó ügyekben – 

kötelesek a kisebbségi önkormányzatok munkáját segíteni, a kisebbségi 
önkormányzat tagjait soron kívül fogadni és részükre a szükséges 
felvilágosítást, szakmai tájékoztatást, segítséget megadni.  

 
d) A kisebbségi önkormányzat költségvetésével, gazdálkodásával, 

vagyonjuttatásával kapcsolatos feladatok előkészítését és  végrehajtását a 
Költségvetési és Pénzügyi iroda  külön  megállapodásban meghatározottak 
szerint látja el.  

 
39.) A  Hivatal gazdálkodása 

a) A  helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve, önálló 
gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szerv.  
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b) A Hivatal, mint költségvetési szerv éves költségvetés alapján az 

államháztartási törvényben, a helyi önkormányzati törvényben és más 
vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételek mellett gazdálkodik, és 
készíti el beszámolóját. A költségvetési gazdálkodás a bevételi előirányzatok 
teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának 
jogosultságát foglalja magában. A Hivatal a jóváhagyott bevételi 
előirányzatain belül – beleértve a létszámkeretet is – köteles gazdálkodni.  

 
MELLÉKLETEK ÉS FÜGGELÉKEK 

 
40.) A szervezeti és működési szabályzat az alábbi mellékletekkel rendelkezik: 

 
a) 1. számú melléklet :A  Hivatal szervezeti ábrája 
b) 2. számú melléklet: a Hivatal által ellátott feladatok és hatáskörök jegyzéke 
c) 3. számú melléklet: Ügyrend Tiszacsege Város Polgármesteri Hivatala 

gazdasági szervezetének gazdálkodással összefüggő feladataira 
d) 4. számú melléklet: Kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, 

érvényesítés rendjének szabályozása 
e) 5. számú melléklet: Pénzkezelési szabályzat 
f) 6. számú melléklet: A vagyonnyilatkozat- tételi kötelezettséggel járó 

munkakörök jegyzéke 
g) 7. számú melléklet : Önkormányzati főtanácsadó 
h) 8. számú melléklet: Képzettségi pótlékra jogosító munkakörök jegyzéke 
i) 9. számú melléklet: FEUVE  

 
41.) A szervezeti és működési szabályzathoz az alábbi függelékek tartoznak: 
- A Hivatal alapító okirata 

 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

42.) A szervezeti és működési szabályzat 2007. május 1. napján lép hatályba.  

Tiszacsege, 2007. április 11. 
 

Füzesiné Nagy Zita 
jegyző 

Jónás Sándor 
polgármester 

 
 

JÓVÁHAGYÓ ZÁRADÉK 

43.) A szervezeti és működési szabályzatot Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a 76/2007.(IV.18.) számú határozatával jóváhagyta. 

Tiszacsege, 2007. április 27. 
Jónás Sándor 
polgármester 
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8.  Napirendi pont 
 

Polgármesteri jelentés 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 /Előterjesztés írásban mellékelve./ 
 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 A Duna Televíziótól meghívást kaptam a reggeli adásba, ahol Tiszacsege 

idegenforgalmáról és jövőjéről egyenes adásban beszélgetés zajlott. A másik, látogatást 
tettem Budapesten Túrós András Országos Polgárőr Parancsnoknál, tanácsokat kértem a 
polgárőrséggel, illetve a jövővel kapcsolatban. 

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Túrós Úrral mikor találkoztál? 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Egy-két hete, múlt héten valamikor. Aki a polgármesteri jelentést elfogadja, kérem 

kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.  
 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármesteri jelentést  – 12 
fő igen, 1 fő nem szavazattal (Szeli Zoltán nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:  
 
 

77/2007.(IV. 18.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést az 
elhangzott kiegészítésekkel elfogadja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Jónás Sándor polgármester 
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Szilágyi Sándor kiment az ülésről.     Jelen van: 12 fő 

 
 
 

8./ Napirendi pont 
 
 Különfélék. 

 
 

a.) Tiszaparti lejárók 
Ea.: Jónás Sándor polgármester 
/Szóbeli előterjesztés alapján./ 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Több levelet kaptam, többek között tudom, hogy nem új keletű dolgokról van szó. 

Amikor a szezon kezdődik, mindig visszatérünk rá, szeretnék erre pontot tenni, kérem a 
Tisztelt Képviselő-testületet, hogy ebben támogasson. A Tisza-part közös lejárójával 
kapcsolatban, ez nagyon régtől állandó témaként szerepelt, ez volt már bírósági szakban, 
több minden történt, de végleges döntés a mai napig nincs. Tudjuk azt, hogy három 
lejáró van, ebből kettő problémás, két magánszeméllyel. Az lenne a kérésem a Tisztelt 
Képviselők felé, hogy felvettem az ügyvédúrral a kapcsolatot, tájékoztattam mindarról, 
ami eddig történt, áttanulmányozta az anyagot, amennyiben úgy dönt a Képviselő-
testület, hogy engem megbíz azzal, hogy ebbe rövid időn belül kész tényekkel 
szolgáljak a Képviselő-testületnek és lezárjuk ezt az állandó vitát és valamilyen 
formában erre lehetőség is nyílik, hogy megjelöljük, hogy állandó jelleggel azt 
fenntudjuk tartani és az önkormányzat tulajdonát képezi. Ha egyetértetek vele, hogy ezt 
az ügyet véghezvigyem rövid határidőn belül, én vállalom, hogy elindítom azonnal, 
aztán természetesen, ha perre kell menni, az eltolódhat, de azon leszek, hogy ez minél 
előbb befejeződjön. Aki ebben támogat és megbíz engem ezzel a feladattal, én ezt 
teljesíteni fogom. Aki ezzel egyetért, kérem jelezze.  

 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Tisza-parti lejárókkal 
kapcsolatos tájékoztatót – 12 fő igen szavazattal (Szeli Zoltán és Szilágyi Sándor nem 
volt jelen a szavazásnál) elfogadta.  
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b.) Szociális intézmény létesítéséről tájékoztató 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 /Szóbeli előterjesztés alapján./ 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Úgy néz ki, hogy ez az év nem túlságosan akar sikerülni, a múlt évben, mint mindenki 

tudja, egy hajdúböszörményi cég megvette ezt a földterületet azzal a szándékkal, hogy 
öregek otthonát épít, mostanra ott tartunk, hogy nehézségei támadtak, illetve a bank 
bizonyos keretét tudja csak megfinanszírozni, mint a múlt testületi ülésen is mondtam, 
megpróbálunk utána járni, hogy milyen lehetőséget tudnánk, hogy segítsünk ennek a 
külsős cégnek. Sajnos csak saját kárunkon tudnánk segíteni, adna a bank nekünk is a 
fennmaradó hiányzó részre pénzt, csak ez azzal a veszéllyel jár, ha valamilyen 
pályázatnál nyerésre állunk és önerő szükségeltetik, akkor ezt veszélyeztetjük. Kérem a 
Képviselőket, hogy ki hogy látja ezt az egészet, hogy érdemes ezzel nekünk foglalkozni, 
mivel ezt egy vállalkozó vette meg ezt a földterületet? Az öregek otthona létesítésével 
érdemes, azzal kell foglalkoznunk, ezt mindannyian tudjuk. Nekünk pénzünk nincs, 
örömmel vettük, hogy ezek jöttek, nem lezárni akarom, csak ezt az ügyet, hogy ilyen 
formában, a későbbiek folyamán ne kerüljön újra napirendre, hogy most tudunk adni 
pénzt, nem tudunk adni, ők nem bírják vállalni. Kérem, mi a véleményetek.  

 
Vincze László PTKIB. tag: 
 Tisztelt Testület! A véleményem az, hogy várni kell rá nekünk, mi nem szállhatunk 

bele, a másik, hogy az nem csak öregotthon, nehogy tévesen menjen ki a településre, 
hanem pszichiátriai rész is lenne benne, az volna a fő benne, nem az öregotthon. Sokan 
megkérdezték, hogy mi lesz az öregotthonnal, meg mennyi ember fér el benne. Az úgy 
jött akkor ide, hogy 30%-a öregotthon, tehát nem csak kimondottan öregotthonról van 
szó. Én is azt javaslom, hogy ne menjünk bele, mert nekünk kell az a fedezet a 
továbbiakban bármire, ne vessük a gondolatot el. A másik kötöttük őket, hogy ekkora 
meg kell építeni, haladékot tudunk nekik adni, abban, hogy foglalkozzanak a kérdéssel 
tovább, nem vesszük vissza a területet tőlük.  

 
Szilágyi Sándor visszaérkezett az ülésre.     Jelen van: 13 fő 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 A lakosságot is tájékoztatom, hogy május 04-én a kultúrházban 18.00 órakor lakossági 

fórumot tartunk, ott is ha a szociális otthonnal valamilyen észrevétel, javaslat van, ott is 
előállhatnak, illetve engem többen megkerestek azok közül, akik igénybe szeretnénk ezt 
venni és ők fel is ajánlották a lakásukat is, hogy ilyen esetleg segít-e, nem tudom, ezeket 
is meg kellene nézni, adjuk meg a lehetőséget természetesen a továbbiakban.  

  
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Mindenképp én is azt mondom, hogy támogassuk őket, legalábbis erkölcsiekben, mert 

anyagaikban nem nagyon tudjuk, nyilván az ő érdekük is, meg a miénk is, mert ez egy 
ellátatlan feladat részünkről, hogy ezt megoldjuk, beleölték a pénzüket a 
telekvásárlásba, közel 10 millió Ft-ot kifizettek érte. Az ő céljuk is az, hogy ez minél 
hamarabb működőképes legyen, nekünk meg megoldaná ezt a feladatunkat, de igazából 
mi nem állunk úgy, hogy anyagilag is tudjuk őket támogatni. Esetleg azt lehet, hogy 
adjunk haladékot, hogy amikorra tudják prezentálni ezt, akkora készítsék el.  
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Bana Gábor PTKIB. tag: 
 Nem igazán vagyok tájékozott, hogy ez a vállalkozó, aki ezt a telket megvette, ennek 

hol csúszott el a vállalkozása? A pénzügyi finanszírozásában vagy hol állt meg? 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Neki működő vállalkozása van, pontosan ebben a tevékenységben, ő itt is szeretett volna 

egyet csinálni, ezt a földterületet saját pénzén megvásárolta, emellett 30 millió Ft 
tőkével rendelkezik, ő abban bízott, a tervrajz is itt van, elég komoly könnyűszerkezetes 
épületet akart ide felépíteni, ennek a költsége meghaladja azt a lehetőséget, amit a bank 
vállalni tud finanszírozásban.  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Egyébként azt hozzá kell tenni, hogy jogszabályi változás is történt, illetve az állam 

jelentősen megvonta a finanszírozását, ezeknek az öregek otthonának, és a bank 
kockázatosnak tartotta, hogy a továbbiakban ezt a beruházást megfinanszírozza, mert 
nyilván az állam minden egyes területen elvonja a juttatásokat, a finanszírozásokat, 
emiatt a bankok egyre kevésbé mennek bele ilyen vállalkozások finanszírozásába. 

 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Finanszírozásban nagyon érdekes helyzet van, meg kell igényelni előző évben a 

finanszírozást a következő évre, ha nincs működési engedélye arra az évre, akkor nem 
tudja megigényelni.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Nem vesszük le napirendi pontról, de az önkormányzat nem tud pénzt befektetni a 

beruházásba és kezességet nem tud efelett vállalni.  
 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – Szociális intézmény létesítésére 
vonatkozó javaslatot – 12 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodása mellett (Szeli Zoltán 
nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
 

78/2007.(IV. 18.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a szociális 

intézmény létesítésével kapcsolatos beruházás megvalósítását az önkormányzat anyagi 
helyzete miatt nem tudja felvállalni, így kezességet sem tud vállalni.  

 
 Képviselő-testület az idősek bentlakásos otthonának megvalósítását továbbra is tervei 

közt szerepelteti. 
 
 Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről az érintetteket értesítse.  
 
 Határidő: folyamatos 
 Felelős: Jónás Sándor polgármester 
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c.)  Segélykifizetések 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 /Szóbeli előterjesztés alapján./ 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Tájékoztatásként szeretném mondani. Gondolkoznunk kellene valamilyen formában a 

segélyeknek a fizetéséről. Iszonyú sok pénz ebben a nehéz gazdasági helyzetben, napi 
rendszerességgel, jogos, jogtalan, nehéz megállapítani, jönnek és kérik a segélyeket. 
Kérném szépen a Tisztelt Képviselőket, én azt javasolnám, hogy a szociális bizottság 
talán egy kicsit többet vegyen már ebben részt és azokat a segélyeket, amiket nagyon 
muszáj, azokat tegyük meg, amit nem arra próbáljunk más megoldást találni. 
Rendszeresen előfordul, hogy gyógyszerekre hivatkozva kérik a segélyt, akiknek már 
nincs bent szinte pénzük. Ebben sikerült megállapodni a gyógyszertárral és kifogjuk 
tudni adni a gyógyszert, tehát nem adunk készpénzt, hanem a gyógyszertár kifogja adni 
a rászorulóknak a gyógyszerét és minden hónapban az ő segélyéből fogjuk ezt 
törleszteni. Ez is egy lépés arra, hogy valamilyen formában visszaszorítsuk ezeket a 
dolgokat.  

 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Nem tudom milyen segélyeket említ a Polgármester Úr, mert a Bizottság nem ad 

semmilyen segélyt, mi adunk első lakáshoz jutók támogatását, méltányossági ápolási 
díjat és lakásfenntartási támogatást. Ezek mind olyanok, kivéve a méltányosságit, 
amelyek pénzkorlátok közé vannak szorítva, tehát itt nem tudunk méltányosságot 
gyakorolni, én úgy tudtam eddig, hogy semmilyen segélyből nem lehet letiltani pénzt, 
tehát fel kell venni a segélyezettnek azt az összeget. Én azért szólok, hogy nehogy 
törvénytelenséget kövessünk el, vagy a bizottságot vigyük olyan helyzetbe, hogy 
kellemetlensége legyen belőle. Javítsatok ki, hogyha nem így van.  

 
Hajduné dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Igazat mondasz. 
 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Ezért nem tudom elképzelni, hogy hogy fogjuk behajtani a gyógyszerköltséget a 

betegen. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Akkor olyan formában, hogy kiváltom én a gyógyszert és odaadom, mert valami 

megoldást kell erre találni.  
 
Hajduné dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Erre az a megoldásunk van, most amit itt helyben kidolgoztunk a Családsegítő 

Szolgálattal együttműködünk, tehát természetbeni formában kapja meg az illető az 
ellátást. Ha gyógyszerről van szó, van receptje az illetőnek, a családsegítős hölgy 
átkíséri az illetőt, megvásárolják a gyógyszert és akkor az az illető annyi átmeneti 
segélyt kap - összegszerűen kapja egyébként az átmeneti segélyt - amennyibe a 
gyógyszere került. Ez nem törvénytelen így, mert végül is pénzben kap segélyt, csak 
annyit, amennyibe a gyógyszere került és tényleg arra költötte.  
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Tóth Imre SZEIB. elnök: 
Ezt milyen segélynek neveznéd? 

 
Hajduné dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Ez benne van a helyi rendeletünkben.  
 
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag: 
 Már megint másra hivatkozok. Újszentmargitán ez úgy megy, ha ott helyettesítek, 

hogyha felírom a gyógyszert és a relikvensnek nincs pénze kiváltani, akkor egy külön 
papíron leigazolom, hogy mi ami feltétlenül fontos és mi az, ami várhat. Ami 
leglényegesebb, ezzel elmegy a polgármesteri hivatalba, ott kap egy cédulát, hogy a 
fedezet biztosítva és a patika kiadja, a gyógyszertár és a hivatal lerendezi a dolgot, 
rendkívüli segély formájában.  

 
Hajduné dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Nálunk átmeneti a segély a neve, ugyan ez a forma, csak minden település más-másképp 

oldja ezt meg. Az ilyen rendkívüli krízishelyzeteket, mi így oldjuk meg, más település 
hasonlóan próbálkozik.  

 
Vincze László PTKIB. tag: 

Egy rendeletben meg lehet határozni, hogy a rendkívüli segélyt mire adom. . 
 
Füzesiné Nagy Zita jegyző: 
 Azt nem lehet meghatározni, hogy a rendkívüli segélyt mire adom.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Nehéz ügy ez a segélydolog, mert köztudott, hogy az ország gazdasági helyzete 

folyamatosan esik lefele, mert nyilván egyre több lesz az ellátottak köre. Mindamellett 
rosszak a szociális törvények is és nem biztos, hogy a Képviselő-testület követ el hibát, 
hanem nyilván a jogalkotók követnek el hibát, hisz olyanok is részesülnek valamilyen 
juttatásban, akiknek köztudott, hogy nem kellene vagy nem járna, az életvitelük az 
általuk leigazolt jövedelemmel egyáltalán nincs arányban, erre volt már példa Imre is 
tudja nagyon jól. Valamikor 2003-ban Répási Lajos PB. elnök tett is erre egy 
előterjesztést, hogy a Képviselő-testület vegye el a Szociális Bizottságtól a 
felülvizsgálatok, illetve elbírálások jogát és a Képviselő-testület zárt ülésen bírálja el, 
mert így hamarabb és jobban kibukik, hogy ki az aki úgy igényel valamilyen ellátást, 
hogy közben a jövedelme valószínűleg egyáltalán nincs arányban az életvitelével, 8-10 
milliós autóval közlekedik, közben lakásfenntartási támogatást kér. Szeretném azt 
hozzátenni, hogy egy megoldást látok, hogy a Bizottság, illetve a Szociális Igazgatási 
Iroda vegye komolyabban ezeket a jövedelemigazolásokat és ezeket a nyilatkozatokat. 
Ma bárki bejöhet és úgy kérhet lakásfenntartási támogatást, hogy nyilatkozik, hogy 
nincs jövedelme, és senki nem nézni meg, hogy valóban nincs jövedelme, vagy valóban 
nem-e dolgozik valahol. A jövedelemigazolásokat is le lehet kontrolálni, fel lehet hívni 
azt a céget, hogy azok az adatok megfelelnek-e a valóságnak. Ellenőrzéseket szabad 
végezni, ott kibuknak, hogy kik azok, akik esetleg olyan nyilatkozatot tesznek, ami nem 
felel meg a valóságnak. Volt arra példa, tudjátok nagyon jól, még én kértem bizottsági 
ülésen, nem igaz, hogy nincs jövedelme, mert tudom, hogy munkanélküli járadékban 
részesül, közel 60 ezer Ft-ot kapott, és ez akkor derült ki, amikor felhívásomra fel lett 
híva a Munkaügyi Központ Polgáron. Nyílván, ha ez nem történik meg, akkor átsiklik a 
dolgok között. Én úgy érzem, hogy az irodának kell komolyabban venni és nagyobb 
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szigorúbb ellenőrzéseket lefolytatni ebben az ügyben. Magának a bizottságnak is 
megvan az ellenőrzési jogköre, ha feltételezik, hogy nincs a jövedelem az életvitellel 
arányban, akkor a szükséges lépéseket meg kell tenni.  

 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Valóban vannak olyan milliót érő autókkal járó segélyezettek, akiket Nagy Miklós 

említ, de a bizottság hatásköre ott már kimerül, amikor az APEH-tól hoz egy olyan 
APEH igazolást, hogy előző évben mennyi volt a jövedelme.  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Akkor nyugodtan gyere hozzám és én kérek az APEH-tól vagyonvizsgálatot és az 

APEH-nek is van felettes szerve.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ezzel foglalkozni kell, ezt felvetésnek szántam.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 

Nem a rászorulókkal van probléma, hanem azokkal, akik felvannak háborodva egy 6 
ezer Ft-os kommunális adón, de azért minden további nélkül örülnek annak, hogy 
havonta 10 ezer Ft lakásfenntartási támogatást kapnak, ami évi 120 ezer Ft, de fel van 
háborodva, hogy miért kell neki 6 ezer Ft-ot kifizetni.  

 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Egyrészt ez így van. 2003-ban, amikor Lajos felvetette ezt, hogy hozzuk ide a testület 

elé, akkor is azt mondtam, hogy semmi akadálya, de egy bizottsági ülésen 60-80 
kérelmet is el kell bírálni, akkor hosszabbak lesznek, vagy kezdjük korábban a testületi 
üléseket, én nem zárkózom el ez elől sem.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Én csak gondolatot akartam ébreszteni az egészre, hogy mindenki foglalkozzon a 

kérdéssel, mert tényleg egy kicsit jobban oda kell ezekre is figyelni.  
 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Valóban ez érződik, hogy már nagyon régóta próbáljátok a szociális ellátásokat és 

ellátottakat vizsgálni. Elkezdődött a méltányossági közgyógy vizsgálata, valóban 
kiderült, hogy vannak akik jogtalanul vették fel. A bizottság is elvégzett 
környezettanulmányokat, kimentünk, megnéztük, volt amikor rácáfolt arra, jöttek az 
információk, hogy semmi baja, sétál, biciklizik, előfordul, de nem jellemző. Nehéz egy 
ilyen dologban, ennyi kérelemnél. Például méltányossági közgyógynál is 90 fölött van a 
ellátottak száma, akarva akaratlan becsúszhat 5-10, de ez nem jellemző, de így nem 
lehet általánosítani. Nyílván megpróbáljuk kiszűrni még továbbra is, aki jogtalanul veszi 
fel, de a bizottságnak is korlátok közé vannak szorítva a lehetőségei. Ott van mindig az 
Aljegyző Asszony, ő is látja azt, hogy törvényes módon próbáljuk ezeket végrehajtani.  

 
Hajduné dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 A szociális törvényt a legutóbbi alkalommal is nagyon megszigorították. A 

méltányossági közgyógynál olyan magas egy főre jutó jövedelemhatárt határoztunk 
meg, hogy nagyon sokan nem férnek bele emiatt a jövedelemhatár miatt, pont a 
közgyógynál az ellenkezője jön elő. Itt nem a közgyógyra, meg a méltányossági 
közgyógyra, hanem tényleg inkább az átmeneti segélyre kell jobban odafigyelni, hogy 
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milyen, amit mondott Alpolgármester Úr is, hogy a kiadási szintjét esetlegesen 
megnézni és összehasonlítani esetlegesen a jövedelmi szintjével.  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Nyílván nem akarom a testülethez visszahozni ezt a dolgot, csak említettem, hogy 

milyen sokat foglalkozott ezzel a Képviselő-testület az elmúlt 4 évben is, mert akkor is 
folyamatosan volt, hogy minden évben növekedik a szociális kiadás, valamikor még 130 
millióval kezdtük 2002-ben, ma már 192 milliónál tartunk, nem infláció arányos a 
növekedés, hanem ettől sokkal jobban eltúlzott arányban növekednek ezek a költségek, 
amit szociális kiadásra kell fordítanunk. Az pedig, hogy az ellenőrzést szigorítanunk 
kell, már elnézést, ez az én személyes tapasztalatom, ne haragudj Imre, eddig nem 
voltak ezek következetesek. Ha le volt téve a jövedelemigazolás az asztalra, 
elfogadtátok, nem kell azt elfogadni, utána lehet annak nézni. 

 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Ha a tiedet elfogadjuk, akkor a másikét is csak el kell fogadnunk.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Ne fogadd el, nyugodtan hívd fel a böszörményi központot, mert én is jártam már úgy, 

hogy aláírta két kolléganő a jövedelemigazolást, meg lebélyegezték, ott sem voltam a 
jövedelemigazolásnál, mert bélyegzője van, hozzáfér, jártam már így. Tehát nem olyan 
biztos az, hogy az a jövedelemigazolás azt az összeget tartalmazza.  

 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 De mi bízunk benned, meg a többiben is bízunk, aki odahozza.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Erről nem kell szavazni most, ez egy vitaébresztő volt, amit esetleg bizottsági üléseken 

is ki lehet szélesíteni, meg napirenden lehet ez, gondolkozzunk rajta. 
 
 
 

d.)  Külterületi ingatlan értékesítés 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 /Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Az önkormányzat ingatlanját akarja megvenni Ifj. Barbócz Gábor, mindenki megkapta 

az anyagot. Tudva lévő, hogy 170 ezer Ft-ot ajánlott fel, az önkormányzat 
vagyonleltárában 437 ezer Ft bruttó értéken szerepel.  

 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Tisztelt Testület! Tegnapi nap folyamán tárgyaltuk ezt a napirendi pontot, nem zárkózik 

el a bizottság az értékesítés elől, csak nyilván itt a könyvszerinti értéket vegyük alapul, 
ha hajlandó megvásárolni, akkor adjuk el.  
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Jászai László PTKIB. tag: 
 Elmondanám, hogy hol van a terület, mert aki esetleg nem ismeri annyira. Balogh 

Imrének a fóliája ahol van, azzal átelemben, 1,7 ha, 18,16 ark. Van benne egy lapos, 
nádas rész.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Döntsünk arról, hogy ragaszkodunk a könyvszerinti értékhez, aki ezzel egyetért, az 

kézfelnyújtással jelezze.  
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – külterületi ingatlan értékesítését 
– 11 fő igen, 2 fő nem szavazattal (Szeli Zoltán nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta 
és az alábbi határozatot hozta:  

 
 

79/2007.(IV. 18.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
  
 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelembe véve az 1990. évi 

LXV. tv. 1. §. (69 bek. b.), 80. § (1) bekezdését az önkormányzat tulajdonát képező 
0902/20 hrsz-ú, 1 ha 7465 m2 nagyságú 18,16 ark. értékű, külterületi fekvésű 
„szántó” művelési ágú ingatlant  

 
é r t é k e s í t i  

 
Kérelmező: Ifj. Barbócz Gábor  

Tiszacsege, Zátony II. u. 13. szám alatti lakos részére.  
 

Képviselő-testület az eladási árat az önkormányzat vagyonleltárában meghatározott 
könyvszerinti értéken határozza meg 437.000 Ft, azaz négyszázharminchétezer Ft 
összegben. 

 
 Képviselő-testület felhatalmazza Füzesiné Nagy Zita jegyzőt, hogy értékesítés esetén a 

16/2002.(II. 18.) Korm. rendelet 1. §-ban előírt kifüggesztési kötelezettséggel 
kapcsolatban eljárjon.  

 Észrevétel hiányában Jónás Sándor polgármestert az adás-vételi szerződés 
megkötésével.   

 
 Határidő: 2007. június 30. 

Végrehajtásért felelős:   Füzesiné Nagy Zita jegyző 
    Jónás Sándor polgármester 
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Illés János egyéb elfoglaltsága miatt nem érkezik vissza az ülésre.  Jelen van: 11 fő 
 

 
 
e.)  Belvízkárosult ingatlanok felajánlása az önkormányzat részére 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 

/Előterjesztés írásban mellékelve./ 
 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 A bizottság tárgyalta, felkérem Répási Lajost a PTKIB. elnökét, hogy terjessze elő. 
 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Tisztelt Testület! Egy kicsit elébe mentünk a dolgoknak a múltkori zárt ülés kapcsán, ezt 

a döntést előtte kellett volna meghoznunk. Négy ingatlant ajánlottak fel a 
belvízkárosultak, akik új lakást, vagy használt lakást vásárolnak és felajánlották az 
önkormányzat részére, amennyiben az önkormányzat nem fogadja el, úgy az állam 
részére kell felajánlani ingyenesen. A bizottság javasolja, emlékszik a testület, a múltkor 
úgy döntöttünk, hogy járjuk először körbe, mert költségek jelentkeznek, mindenképp 
célszerű, hogy amit tudunk, értékesítsük ebből az ingatlanból. Egy ilyen ingatlan van, 
amelyre volt két jelentkező, akik ebben  az állapotban hajlandóak megvásárolni, a másik 
háromra nincs és nem is mutatkozik hajlandóság. Úgy javasolnánk ezt az előterjesztést, 
hogy ezt az egy ingatlant (konkrétan a Zrínyi utca 27. szám alatti  ingatlanról beszélek) 
fogadja el az önkormányzat, a másik háromról nem tudom, hogy hogy döntünk benne. 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ennek az a veszélye, hogy mi van akkor, ha visszaadja a Magyar Államnak és az 

visszaadja nekünk a labdát és nekünk kell őrizni.  
 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Szinte biztos vagyok benne, ez előre borítékolható, hogy átfogják adni. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Összefoglalva a Zrínyi utca 27. szám alatti ingatlant fogadjuk el, és a másik három 

pedig marad egyenlőre az önkormányzatnál és keresünk valami lehetőséget arra, hogy 
hogyan tudjuk a későbbiekben hasznosítani. Aki ilyen formában egyetért ezzel, az 
kérem, hogy jelezze.  

 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – Belvízkárosult ingatlanok 
elfogadása – 11 fő igen szavazattal (Szeli Zoltán, Illés János, valamint Dr. Iványi Tibor 
nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
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80/2007.(IV. 18.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
belvízkárosultak által felajánlott  
 

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

 
szám alatti ingatlanokat elfogadja. 

 
Képviselő-testület megbízza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, ezen 
belül a szerződés megkötésével, a belvízkárosult épületek bontási engedélyének 
beszerzésével, az épületek elbontásával, földhivatali ingatlan-nyilvántartásban történő 
átvezetésével, valamint az építési telek rendbetételével az értékesítésig.  
 
Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy döntéséről az érintetteket értesítse.  
 
Határidő. 2007. május 30.  
Végrehajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester 

 
 
 

f.)  Gépjárművek vásárlása 
 Ea.: Nagy Miklós alpolgármester 
 /Szóbeli előterjesztés alapján./ 

 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Az elmúlt testületi ülésen már a Brill Kft. ajánlatát látta mindenki a halottszállító 

járművel kapcsolatban, de akkor is adtam egy használt halottszállító járműre 
mindenkinek egy papírt, a használt az lett volna 2,5 millió Ft áfával együtt. Az új pedig, 
amit a Brill Kft. ad, 3.960 ezer Ft + áfa, ez azt jelenti, hogy 4.700 ezer Ft áfával együtt, 
illetve ehhez még van egy átalakítási költség, az 890 + áfa, illetve 60 ezer Ft-os 
vizsgaköltség, az azt jelenti, hogy közel 6 millió Ft lenne az új jármű ára. A 
halottszállító egy évben 20-szor 25-ször bemegy Debrecenbe, szerintem nem fut olyan 
sok kilométert, hogy feltétlenül újat kellene venni. Van egy komplett használt jármű, 
még egyetlen egy dolgot lehetne megnézni, hogy 5 évnél idősebb zárt járművet lehetne 
vásárolni és ezt levizsgáztatni, átalakíttatni, nyilván az átalakítás költsége az a 890 ezer 
Ft + áfa, illetve 60 ezer Ft plusz áfa az fix. Ami érdekes lehet az a regisztrációs adó, 
mert a halottszállító gépkocsi az személygépkocsi és regisztrációs adót kell fizetni 
utána, ebben az ajánlatban benne van a regisztrációs adó is. Tehát gyakorlatilag az 
eladási árat szerepeltette a Brill Kft, ha 5 évnél idősebb járművet veszünk, azután nem 
kell megfizetnünk a regisztrációs adót, csak át kell minősítetni személygépkocsinak, 
mert ezek zárt tehergépkocsik. Teher nem maradhat, mert a halottszállító gépkocsinak 
személygépkocsi minősítést kell adni, a KPM úgy vizsgáztatja le. Ha 5 évnél fiatalabbat 
vásárolunk használtat és átalakítatjuk, akkor a regisztrációs adót be kell fizetni. Át 
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kellene azt gondolni, hogy költsünk-e közel áfával együtt 6 millió Ft-ot, beszéljünk 
nettó 5 millióról, annyi lenne az új és nettó 2 millió lenne a használt. 

 Van még egy másik a Porsche Interautónak is van egy ajánlata, ez hasonló az előzőhöz 
maga a gépkocsi ára 60 ezer Ft-tal olcsóbb, mint a Brill Kft-é, 3.900 ezer Ft + áfa, 
viszont az átalakítás az érdekes, mert az meg jóval drágább, ugyanis ott már 880 lenne 
az átalakítás és 250 ezer Ft lenne az engedélyeztetés, összesen 1.130 + áfa lenne az 
átalakítása, az előző 950 ezer Ft-tal szemben ez 180 ezer Ft-tal drágább lenne. 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ott ajánlották a feketegyöngyház metálfényezését, ennek a gépkocsinak és talán az 

növelte.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Maga a gépjármű ugyanolyan, csak a berendezése valamiért a Porsche Autónak 

drágább, mint a Brill Kft-nél.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Benzines vagy diesel? 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Diesel, 1,9 Pdti wolksvagen transporterről beszélünk. Arról volt szó, hogy két autóra 

kérünk ajánlatot, hogy kérek teherautóra is, hogy kedvezményes lesz-e, vagy milyen 
kedvezményt kapunk. Kértem teherautóra 853 ezer Ft kedvezményt adna, így az ára a 
kisteherautónak, amely hosszúplatós alumínium oldalfalakkal, 3.800 ezer Ft + áfa, 
egyébként 4.641 ezer Ft + áfa az ára, és 3.800 ezer Ft-ért adná, mert ad 853 ezer Ft 
kedvezményt, ha mind a két autót megvesszük, nyílván ez a kedvezmény akkor él, ha a 
platósat is ugyanonnan vesszük.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Négy kerék meghajtásos.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Nem sima, közönséges kisteherautó, szürkésfehér a színe, a kárpit középszürke benne, 

szürkésfehér fényezése van, három személyes, tehát a vezető mellett két darab személy 
utazhat. Ettől jobbat nem kaptam. Ez a Brillé. A Porshe-é is hasonló, az 3.900 ezer Ft-
ért adja, gyakorlatilag 100 ezer Ft-tal drágábban adja a kisteherautót is, mint a Brill.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 A használtnál azt kell megnézni, hogy ne legyen a temetkezési kocsi kasznija rohadva. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 A használtnál, amit mutatnak róla, azt mondják, hogy a karosszériája a gépkocsinak 

kifogástalan jó állapotú.  Van benne 175 ezer km, egy diesel autónál a 175 ezer km nem 
sok. Azért tartanám megmondom őszintén kicsit luxusnak halottas autóból újat venni, 
mert keveset megy nálunk és az idő csak telik. Ennek is az a baj, hogy a kaszni lerohad 
az autóról. A legnagyobb probléma, hogy temetéskor le kell mosni, ezt állandóan 
mossák, ez a mosóvíztől szétrohad. Megtudjuk úgy gátolni, hogy annak levennénk a 
rendszámát, belül az szállítaná a halottakat, az tiszta maradna, emennél meg nem baj, ha 
egy kicsit piszkos a közúti forgalomban, tehát nem lenne annyit mosva, súrolva. 
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Azért is meg kellene venni ezt a kisteherautót, mert a temetésnél a rengeteg virágot 

mikor szállítják, az már úgy megnyújtja főleg télen, tehát ki kell küldeni és a virágot 
vinni vele, hogy egyszerre menjen le a temetés, mint Debrecenben, ahogy máshol is 
megoldják, tehát nagyon kellene egy kisteherautó alkalom szerint, 100 alkalomból 20-
nál igényelnék.  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 A teherautóhoz még hozzátartozik, hogy a 3.800 ezer Ft-os teherautóhoz, hogy volt 

használthoz is ajánlatunk, amit mondtam, hogy 960 ezer Ft lenne és akkor azt mondtuk, 
hogy az sajnos 15 éves. Még szét lehet nézni esetleg a KIÁ-nál is. Alapvetően a 
Képviselő-testület kezében van a döntés. Azt azért csak meg kell jegyeznem, hogy új 
gépekről beszélünk, akár a kisteherautónál, akár a halottaskocsinál, akár az árokásónál 
és nagyon sok pénz. Nem tudom, hogy az önkormányzat költségvetése, hogy fogja majd 
ezeket kinyögni, még akkor is, ha lízingeljük őket. Azt is meg kell határozni, hogy  
mennyit fizetnénk be, hány évre akarjuk lízingelni. Úgy gondolom, hogy egy 20%-ot 
fizetnénk be maximum, 10%-ot mindenképpen kérnek.  

 
Kobza Miklósné ÜOMSB. tag: 
 Most fognak módosítani a rendeleten, 20%-ot be kell fizetni.  
 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 6 éves futamidőre. 
 
Jászai László PTKIB. tag: 
 Átnéztem a használt autónak az ajánlatát, nekem az a véleményem, tekintettel arra, hogy 

ilyen magasak az újnak a költségei, hogy ezt kell megvenni. Ez át van alakítva, egy kész 
járműről van szó, az a futásteljesítmény ennél a típusnál nem egy nagy futásteljesítmény 
és a célnak tökéletesen megfelel, nekem az a véleményem, hogy ezt kell megvenni. 

 
Bana Gábor PTKIB. tag: 
 Egyetértek Jászai Képviselő Társammal, elég szűkös anyagi helyzete van az 

önkormányzatnak, szerintem az itteni paraméterek alapján ez a gépjármű tökéletesen 
megfelel a célnak, úgyhogy javaslom megvásárlásra.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Én is emellett döntenék, azzal a feltétellel, hogyha elmentek Miklós, akkor rögtön egy 

szervizet csinálni rajta, mert nem lehet tudni teljes egészében, mert én elhiszem, amit 
leírnak és nincs okom kételkedni, de mégis, hogy egy teljes szerviz revíziót nézzenek 
rajta, mindenütt olajcserét. Az adatok alapján ez nekünk sokkal alkalmasabb erre a célra. 
Ha még 5 évig itt lesz nálunk, nem túl sokat mennek. Nem tudom 30 ezer km-t ment-e 
ez a mostani? 

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Elhibáztam a dolgot, utána kellett volna nézni, elfelejtettem megnézni. 
 
Jászai László PTKIB. tag: 
 Ez ekként is dolgozott végig?  
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Nagy Miklós alpolgármester: 
 Ez szerintem nem halottat szállított, véleményem szerint koporsókat szállított 

elsősorban, de halottak szállítására is alkalmas volt. A futásteljesítményből én úgy 
gondolom, hogy ezt nem halott szállításra használták. Ez a cég, a Mécses Kft, kegyeletei 
tárgyak szállításával foglalkozott. De még mindig ott a másik két jármű, arra azért 
felhívnám a figyelmet, amennyiben a használt halottszállítót vesszük meg, úgy a 853 
ezer Ft-os kedvezmény nem jár a kisteherautóra.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Együtt lenne jó a kettőt, de ha nem lehet összehozni.  
 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Ha egy helyről vennénk kettőt, akkor több kedvezményt lehetne érvényesíteni. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Egyről vagy kettőről döntünk? Mert kettő lenne a célszerű, de ha úgy gondolja a 

Képviselő-testület, hogy egyet, akkor valamelyikben döntsünk.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Én azt javasolnám, hogy kettőt és használtat. Az amit az előbb mutattál, az a dobozos, 

az tökéletesen megfelel, ha tényleg úgy néz ki, mint ahogy le van írva, mert nagyon kell 
egy ilyen kis használt teherautó vagy én is azt mondom, hogy csukjuk be a boltot. 
Ameddig bírjuk húzzuk, de csak arra használják a kisteherautót, meg kell fogni, hogy 
tényleg takarékosan üzemeljen, erre nagyon oda kell figyelni, de nagyon kell egy 
kisteherautó. Nem lehet itt, hogy ne hordja ki a szemetet, ezt vagy azt hozni, 
munkaeszköz nélkül meg dolgozni sem lehet. Én legalábbis azt mondom, hogy 
viszonylag hasonlót kellene találni, mint ez, és kettőt, de használtat.  

 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Én is amellett vagyok, amit Jászai László mondott, hogy ezt a használtat nézzük meg, ha 

pénteken Polgármester Úrék mennek ezért a járművért. Azt mondom, hogy határozzunk 
meg egy körülbelüli összeget, amiben ők gondolkozhatnak és nézzenek egy platós autót 
mellé.  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Debrecenben van KIA autóknak kereskedés, ott árulnak használt KIA-kat, állítólag 3-4 

éveseket adnak 1,5 millió Ft-ért, alkatrész ellátása, szervize megoldott, de nyilván egy 
KIA nem wolksvagen.  

 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Megbízunk benneteket és járjatok el.  
 
 
Dr. Iványi Tibor visszaérkezett az ülésre.     Jelen van: 12 fő 
 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Szerintem a továbbiakban akkor a keretösszegről kellene beszélni. Még itt van a 

rakodógép kérdése is, abban is egy újszerűbb állapotút kellene.  
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 A rakodógépnél kicsit fontosabb a minőség, mert azok kényes dolgok. Vagy tudod, 

hogy kitől veszed és tényleg tudja az ember, hogy 5 éve ott van és megkímélt állapotban 
van, mert a rakodónál egyszer felfőzi az olajat, utána az egésszel, a tömítésekkel, 
szivattyúval csak a kínlódás van.  

 
Vincze László PTKIB. tag: 
 Kisteherautóban billencsgép nincs? Azzal is meg lehetne takarítani. Mert képzeljük el, 

felpakolja a gép a platóra, utána kiviszi a szemetesbe, menjen vele két ember, 2 óra 
hossza, mert le kell lapátolni. Azt is bele kell kalkulálni valahol.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 A hibaforrása is több.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Meg kellene nézni, most a német hadsereg igaz 10 éves kocsikat, terepjárókat, 

haszongépjárműveket értékesít Budaörsön, esetleg ilyen árokásó nincs-e véletlen azok 
között is, ha arra jártok meg lehetne nézni, mert azok tényleg nagyon jó állapotúak, 
90%-a mercedes, meg minőségi eszközöket árulnak és tényleg elfogadható áron. 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Kérdezzük meg Zsuzsát, hogy mennyi keret van, vagy egyáltalán milyen formában 

tudunk, mert a testület megszabja, hogy milyen keretösszegen belül lehet, az még nem 
biztos, hogy elegendő. 

 
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető: 
 Én úgy gondolom tényleg tisztában van a testület vele, hogy nincs rá pénzünk, ezt 

hitelből kell megoldani és el kellene dönteni, ha már megvan egy keretösszeg, hogy 
lízing vagy egyszerű hitelfelvétel, mert a hitelfelvételeknek kedvezőbb a kamatozása. 
Lehet, hogy akár a takarékszövetkezetnél, akár az OTP-nél a számlavezetőnél 
kedvezőbb fejlesztési hitelt lehetne felvenni, de ezt meg kell nézni, meg tisztázni 
kellene, hogy milyen összegről van szó és úgy kérni ajánlatot, hogy hitel vagy lízing.  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Akkor azt mondod, hogy inkább tendáljunk afelé, hogy úgy nyilatkozzunk, hogy 

készpénzben megvásároljuk és az ehhez szükséges pénzforrást, te fejlesztési hitelként 
felveszed valamelyik bankból, mert kedvezőbb lesz a kamatozás és a hiteltörlesztési 
feltétel, mintha lízingelnénk. Azt szeretném megkérdezni, hogy mennyi legyen az az 
összeg? Mert akkor mi is úgy tárgyalunk, meg te is úgy tárgyalsz a bankkal. Ez áfával 
együtt 2,5 millió Ft, számoljunk úgy, hogy a másik is 2,5 millió Ft. 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 5 milliós határt szabjunk. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Elnézést szerintem 10 millió Ft-on alul semmire nem megyünk. Épp azt akartam 

elsorolni, hogy a halottszállító 2,5 millió áfával, a másik megint 2,5 millió áfával, ez 
már 5 millió, az a jó állapotú rakodógép simán 5 millió, akkor az már 10 millió Ft, én 
úgy gondolom.  
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Jászai László PTKIB. tag: 
 Az áfát az önkormányzat visszatudja igényelni. 
 
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető: 
 Igen, attól függ, hogy kifogja megvásárolni, ha a Kommunális Szolgáltató, akkor 

visszaigényelhető az áfa.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 De a halottszállítónál nem.  
 
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető: 
 Ott is, az is áfás. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 A személygépkocsi áfáját miért lehet visszaigényelni? A halottszállítónál nem lehet azt 

úgy kell levizsgáztatnunk is, másképp nem fogadják el.  
 
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető: 
 Azt tudom, hogy a személygépkocsi után nem lehet, csak mint halottszállító és át van 

alakítva, nem tudom, hogy a forgalmijában mi szerepel. 
 
 Nagy Miklós alpolgármester: 
 Személyszállító. 
 
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető: 
 Akkor nem lehet.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Maradjunk a keretösszegnél, Zsuzsa mondja meg, hogy mi az az összeghatár, amin belül 

gondolkozhat a Képviselő-testület? 
 
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető: 
 Egy 10 millió Ft-os fejlesztési hitelfelvételre kérünk ajánlatot a Takarékszövetkezettől, 

és a futamidőt úgy gondolom, hogy ne legyen terhelve a költségvetés, minél hosszabb 
legyen, hogy az évest ne terhelje. Most tényleg ne választási ciklusban gondolkodjunk, 
hanem legyen 5-6 év, ahogy az kedvezőbb feltételekkel adják. Ha ez nem fog menni, 
akkor a lízing marad, aminek valószínű a kamata magasabb.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Az biztos, hogy magasabb. Tehát ez a megoldás szerintem mindenféleképpen 

kedvezőbb. Ha a testület azzal egyetért, hogy szánjunk rá 10 millió Ft-ot hosszabb 
futamidejű törlesztő részlettel, akkor menjünk tovább. A három járműnek a 
megvásárlására 10 millió Ft keretösszeget.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 10 millió + áfa, mert a kisgépnél áfa van.  
 
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető: 
 Nem, áfával együtt 10 millió Ft, mert ha az eladási árat nézzük akkor a 2,5 millió Ft az 

áfával van.  
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Nagy Miklós alpolgármester: 
 Áfával van, 1.950 ezer Ft + áfa, 2.350 ezer Ft.  
 
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető: 
 Úgy számoltam, hogy 2,5+2,5+5 millió Ft-ot, azért gondoltam, hogy 10 millió Ft legyen 

a hitel.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Bruttó 10 millió Ft áfával együtt, aki ezzel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezni 

szíveskedjen.  
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – gépjárművek vásárlásához 
történő hitelfelvételt – 12 fő igen szavazattal (Illés János, Szeli Zoltán nem volt jelen a 
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
 

81/2007.(IV. 18.) KT. számú HATÁROZAT: 
. 
 

Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 10 millió forint 
összegű éven túli fejlesztési hitel felvételét kezdeményezi a számlavezető hitelintézettől 
az alábbi gépjárművek:  
 

- halottszállító gépjármű, 
- földmunkagép, valamint 
- kisteherautó 

 
vásárlásához. 
 
Képviselő-testület vállalja, hogy a felvett hitel összegét a hitel ütemezésének 
megfelelően határidőben visszafizeti, az esedékesség évében költségvetési rendeletében 
megtervezi a tőke és kamatfizetési kötelezettséget. A hitel visszafizetés jogi biztosítéka 
a tárgyévi helyi adóbevételek engedményezése.  
 
Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy a hitel felvétele nem esik törvényi korlátozás alá 
(1990. évi LXV. Tv. 88. §-a). 
 
Képviselő-testület felkéri Jónás Sándor polgármestert, hogy a hitelszerződés megkötés 
érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
 
Határidő: folyamatos  
Végrehajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester 
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Nagy Miklós alpolgármester: 
 Határozati javaslatban legyen már benne az is, hogy milyen járműre kaptunk 

felhatalmazást, nehogy véletlenül mást vegyünk.  
 
Jászai László PTKIB. tag: 
 A rakodógéppel kapcsolatban egyetértettem a Szilágyi Úrral, amikor én is nem 

szavaztam meg a jondir rakodógépet, tehát nem egy elterjedt rakodógép 
Magyarországon, nagyon kevés darabszám van belőle. Sőt tudtommal a Jondir leállt a 
rakodógépek gyártásával, a Kite is átvette a JSB rakodógépek forgalmazását. Én azt 
javasolnám, hogy egy ilyen gép (ez egy angol gyártmány), nagyon megbízható, minden 
csatornaépítésnél építőipari cég általában ezeket a gépeket alkalmazza, erős is. Ne 
gyenge legyen, hogy adott esetben betonos vagy útburkolatos helyen ne tudja felbontani 
a csővezetéket, mert itt az is előfordulhat, tehát ilyenben kellene gondolkozni.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Pénteken a két másik autót nézzük, mikor oda kerül a sor úgyis megfogjuk majd nézni.  
 
 
Dr. Iványi Tibor kiment az ülésről.      Jelen van: 11 fő  
 
 
 

g.) Polgárőrség elnökválasztása 
Ea.: Nagy Miklós alpolgármester 
/Szóbeli előterjesztés alapján./ 

 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 A másik témám ami lenne, az kellemetlenebb. Megkerestek többen a polgárőrséggel 

kapcsolatban, hogy mi lesz már a polgárőrség elnökválasztásával, mert ígéretet tettél 
arra, hogy 3 hónapon belül választások lesznek, sokan arra hivatkoznak, hogy be van 
jegyezve ez a polgárőr szövetség. A bírósági bejegyzés szerint 3 évente kell tisztújító 
gyűlést tartani, de az elmúlt 5 évben nem volt, és ha jól meggondolom, akkor jelenleg 
illegálisan működik, mintha már nem is lenne.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Azt tudni kell, hogy sajnos elhalálozás miatt új elnök választást írtak ki, és elnökségi 

tagokat is és régió felelősöket is újakat választottak. Van összefüggés a kettő között, 
mert támogatást (mivel az önkormányzatra sem lehet mindent áthárítani) innen is 
kapunk 360 ezer Ft-ot jelen pillanatban és azért kellett megvárni. Nem teljesen így van, 
hogy 3 évente, mert volt választás, csak az az igazság, hogy akkor nem intéztük teljesen 
szabályosan, ahogy kellett volna, de jelen pillanatban kaptam egy papírt az ügyészségről 
is, nincs naprakész, hogy mikor fogjuk ezt megválasztani. Van jelen pillanatban is 
vezetősége, még akkor is, ha Te ezt megkérdőjelezed. A vezetőség választást most 
szerettük volna 21-ére, de rendőrségi nap van és munka nap is, ezért kérlek szépen erre a 
választásra nem sikerült úgy összehozni a dolgokat, ezért összeül majd a vezetőség és 
kifogja tűzni, hogy a polgárőrség teljesen mindennek megfeleljen. Dr. Konyhás Istvánt 
megkerestem a polgárőrség megyei elnökségi tagját és alelnök Urat, Ő már 15 ilyen 
polgárőrségnek a jogi oldalát rendezte. Én megkértem rá, hogy vegye fel a kapcsolatot 
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az ügyészséggel, úgy tudom, hogy a megyei főügyész-helyetteshez tartozik ez 
közvetlenül, felvette a kapcsolatot és jelen pillanatban a működési szabályzatunkat 
kidolgozza, illetve már nagy része meg is van, hogy teljesen törvényesen és a 
szabályoknak megfelelően működjünk, tehát ebben léptünk. Annyit tudni kell, biztos 
mondtam már, hogy a régió, ami Balmazújvároson belül a kistérséghez tartozik 
(Újszentmargita, Hortobágy, Tiszacsege, Egyek, Balmazújváros) az elnökségbe engem 
javasoltak, a megyei közgyűlés fel is vett és jelen pillanatban a régiónak én vagyok az 
elnökségi tagja, és vezetője a régiónak. Ezen túl még jobban odafogok figyelni, hogy itt 
Tiszacsegén a polgárőrség jól működjön. Annyit tudni kell, hogy én kértem engedélyt, 
hogy jelen pillanatban is járhatunk szolgálatba, tehetjük a tevékenységünket, annak 
ellenére, hogy most már a papírmunkát is elkezdtük intézni. Nagyon sok szolgálatot 
adtak az idén a polgárőr társaim az utolsó két hónapban önzetlenül, pénz nélkül, 
(éjszakánként van erre természetesen igény) nagyon sokat dolgoznak, Lévai Vilibald 
által megszervezett dolgokat. Azt szeretném a lakosoknak is elmondani, hogy aki még 
úgy érzi, hogy a közbiztonság megelőzéséért még szeretne tenni az jelentkezzen nálam, 
Tóth Imrénél, Lévai Vilinél, Péntek Jánosnál és Simon Sándornál, hogyha polgárőr 
szeretne nálunk lenni. Hamarosan a választást kifogjuk írni és ezeket megfogjuk tartani. 
Annyit még elszeretnék mondani, hogy a megyei elnökségnél külön együttműködési 
szerződést kötöttünk a Vám- és Pénzügyőrséggel és a Pénzügyőrség és a megyei 
Polgárőrség összekötő referenseként is a megyei elnökség engem választott meg. Tehát 
hál’ istennek a polgárőrségbe elég jól sikerült beleásni magamat és a tiszacsegei 
polgárőrséget is összefogjuk hozni. Ezzel kapcsolatban Polgármester Úr fent volt 
tábornok úrnál Túrós Úrnál, miket beszélt meg nem tudom, hogyha megosztanád velünk 
Sándor, akkor azt megköszönném. Én most is azt mondom, hogy jelen pillanatban a 
polgárőrségen belül a fegyelmet, rendet még jobban szigorítani fogjuk, de soha a 
tiszacsegei polgárőrséggel olyan személyes probléma nem volt, ami miatt rosszul 
döntöttünk volna, hogy ezekkel a polgárőrökkel kelljen dolgozni. Nem kellemetlen ez 
egyáltalán. Az az igazság, hogy teszi a polgárőrség a dolgát, köszönet nekik, tényleg 
önzetlenül nagyon komoly órákat teljesítenek, annak ellenére jelen pillanatban, hogy 
annak is utána jártam, hogy gépjárművel nem rendelkezünk, két éve nagyon rossz 
állapotú Nívát kaptunk eleve, azt amennyire tudta a polgárőrség felújította, de két évvel 
ezelőtt olyan szintre esett már vissza, hogy arra a Nívára már nem szabad költeni. Jelen 
pillanatban beszéltem az országos vezetéssel, onnan is ígéretet kaptam a múltkor voltam 
fent Bence tábornok Úrnál a pénzügyőrségnek a bűnügyi igazgatójánál, személyesen ő 
is megígérte, hogy odafognak figyelni Tiszacsegére, ha bár ilyet nem szívesen mond az 
ember, de meggyőződésem, hogy a nyár folyamán egy jó minőségű gépjárművet 
megfogunk kapni, erre komoly ígéretet kaptunk. Elindult, mozgunk, én úgy érzem, hogy 
ezzel a polgárőrséggel Tiszacsegén különösebben gond idáig sem volt. Én azt tudom 
mondani köszönet nekik és aki akar még lenni azt nagyon szívesen várjuk sorainkba és a 
vezetőséggel eldöntjük, hogy felvegyük vagy nem.  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Szerintem nem az ügyészségre kell menni és kivizsgáltatni azt, hogy miért nem volt 

elnökségi választás, hanem elnökségi választást kell tartani, ahogyan az alapszabályban 
benne van, ha 3 évente, akkor 3 évente kell elnökségi választást tartani. Én úgy 
gondolom, hogy demokratikusabb és lojálisabb lett volna a településsel, ha a megyei 
elnökségi választás előtt tartasz egy helyi elnökségi választást és majd az képviseli 
Tiszacsege városát, akit a tagság megválasztott, hogy képviselheti a megyei elnökségnél 
a tiszacsegei polgárőrséget. Sanyi ne haragudj, de én úgy gondolom, hogy ezt te a saját 
politikai kapcsolataid kiépítésére használod, ezt a polgárőrséget, nem másra.  
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Dr. Iványi Tibor visszaérkezett az ülésre.      Jelen van: 12 fő 
 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Ezt visszautasítom.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Visszautasíthatod.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Mielőtt ez vitába fulladna. Én Sanyitól hallottam azt, hogy megyei pozíciót betöltött, én 

kívánom, hogy ezt csinálja. Én viszont akkor azt kérem, hogy a jelenlegi polgárőr 
helyiségnek 24 órában belül adja át a kulcsát. Meghatalmazom Nagy Miklós 
alpolgármestert, hogy szervezzen egy polgárőrséget. Természetesen azzal párhuzamosan 
amelyiket te akarod Sanyi csinálni az nyugodtan mehet tovább és feladatod marad a 
megyeiben is, ha akarsz itt ebben ténykedsz, az önkormányzat viszont a pénzt arra fogja 
adni, amit az önkormányzat ez után fog megválasztani.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Ebbe beleszólhattok, de így belenyúlni a polgárőrség munkájába, nagyon helytelen 

Sándor.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jogilag nincs polgárőrségünk, tehát az alapszabályban rögzített dolgoknak nem feleltek 

meg, nem tartottak tisztújító gyűléseket, ez sehol nincs 10 éve működik a polgárőrség, 
nincs is miről beszélni  tulajdonképpen. Azért kérem Alpolgármester urat, hogy egy 
polgárőrséget szervezzen meg Tiszacsegén, záros határidőn belül és az lesz. Ez a másik, 
amit Sanyinál működtetnek attól mehet.   

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Azért nem értelek, mert jelen pillanatban működnek. Nagyon komoly órákat dolgoznak 

Tiszacsegén a polgárőrök. Sándor azért egyet vegyél már tudomásul, hogy egyenlőre 
alapvetően nem a polgármesternek és az alpolgármesternek lenne ez a feladata, de 
köszönjük a segítséget. Egyet azért fogadj el, még azt nem is mondtam, hogy ráadásul 
országos küldött vagyok és én is jól ismerem Túrós Urat és Szatmári Urat is és most volt 
a küldött értekezletünk, meg fél évvel ezelőtt eleve megmondták, hogy egy településen 
egy polgárőrség legyen.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Az önkormányzat azt fogja támogatni, amelyiknek látja a működőképességét. Ez nem 

működik, 10 évet kapott arra, hogy működjön.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Jó nem működik. Mivel ez egyesület, ezért az ügyészség felügyeli és három évente 

mindig felügyeli és ezt az ügyészség is kifogásolta, de attól függetlenül a működésünket 
tovább engedte és mondta, hogy pótoljuk ezeket. Erre én megtettem a lépéseket a 
polgárőrség jogászánál, tehát ezért nem értem.  
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Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Megmondom őszintén meg vagyok döbbenve, hogy ennyire aktívan és agresszíven 

beavatkozik az önkormányzat a Polgármester Úr és az Alpolgármester Úr egy szervezet 
életébe.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Felelősséggel tartozom a pénzért.  
 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Valóban 21-ére volt kiírva a polgárőr gyűlés, nem vettük észre, hogy ez szombati napra 

és munkanapra esik, egy héttel eltoltuk, szerintem meg kellene várni, hogy ott mi 
történik és utána ahogy látjátok. 

 
Bana Gábor PTKIB. tag: 
 Egyetértek Tóth Imre képviselő társammal, az, hogy elmaradt egy választás, szerintem 

nem egy eget rengető dolog, véleményem szerint.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Három.  
 
Bana Gábor PTKIB. tag: 
 Azt mondom, adjuk meg az esélyt, tartsák meg záros határidőn belül és ha nem lesz 

megtartva és nem lesz érdemi döntés ebben, akkor tegyük át ennek a dolgait. De úgy 
gondolom, hogy az elmúlt időszakban végzett munka azért annyit megérne még, hogy 
egy esélyt adjunk nekik.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Tíz évig kapták az esélyt Gabi, az önkormányzat vagyonáért én felelek, én olyanba 

fogom adni az önkormányzat támogatási összegét és emellett természetesen még fogok 
hozzá intézni is, hogy ezt a polgárőrséget feltudjuk lendíteni, kocsit szeretnénk minél 
előbb biztosítani. Nincs semmi akadálya annak, hogy két polgárőrség működjön, az 
önkormányzat a támogatását egyhez adja.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 De van, egyenlőre fogadd el, a megye sem kívánja, hogy két polgárőrség legyen, meg a 

tiszacsegeiek sem kívánják. Én azt mondtam, hogy egy forintot nem herdáltunk el, ezek 
az emberek, akik voltak szolgálatban tisztelettel voltak szolgálatban, azért nem értem, 
hogy ilyeneket ki mertek felelősséggel jelenteni, hogy nem működött a polgárőrség. 
Működött a polgárőrség és elszámoltunk az önkormányzat felé mindig. Jegyzőnő nem 
jelezte sose felém, hogy úgy érezték volna, hogy a pénzzel bármiféle gond lenne, vagy 
nem úgy számoltunk volna el, ahogy kell. Arra költöttük mindig amire tényleg célszerű 
volt, nem túl nagy összegek ezek. Azért nem értem, hogy tényleg ilyen erőteljesen, 
erőszakkal beleszóltok a polgárőrségnek a munkájába, független az önkormányzattól 
Sándor. A pénzzel eltudunk számolni és el is fogunk számolni. Gépjárművet ígértek 
ennek a kis polgárőrségnek. Azért nem értem Sándor, arról beszélj akkor légy szíves, 
hogy mit mondott Túrós Úr, amikor találkoztatok.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Az nem tartozik ide, az magánmegbeszélés volt.  
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Ide tartozik, amikor a lakosok előtt elmondod.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Az nem ezzel az üggyel kapcsolatban volt. A magánbeszélgetésemet nem mondom el.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Te jelentetted be az előző két testületivel ezelőtt, hogy te Túrós Úrhoz mégy a 

polgárőrséggel kapcsolatban. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Mert egy funkciót tölt be Magyarországon és úgy gondoltam, ha elmegyek, akkor azt 

ugyan úgy jelzem, Te kifogásoltad, hogy az eltelt időszak alatt, a ciklus időszak alatt 
nem számolok be, hogy hol jártam, beszámoltam, ennyi volt, de nem a polgárőrséggel 
kapcsolatos dolgokról volt szó.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Én most is azt mondom, hogy másképp látom.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Másképp látni lehet, világos. 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Egyet is értek veled, csak a falu javát szolgálja.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 A városért gondolom. 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Egyetlen egyszer, tudod, hogy képviselő is vagyok és azt is tudtad, hogy azért a 

polgárőrség nem véletlen kapta meg ezeket a feladatokat. Nem hiszed el Sándor, azt 
mondanád egyszer, hogy Sándor gyere már be a polgárőrséggel kapcsolatban, mert van 
elvárásom, vagy elképzelésem, Sándor azért ne haragudjál.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 De mi el is várjuk azt, hogy a megyén keresztül segítsed az itteni polgárőrséget, hát 

hogyne.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 De miért nem szóltál, hogy gyere nézzük már meg, hogy miket csináltok, nagyon sokat 

dolgoztak az utolsó három hétben a polgárőrök, inkább köszönd meg nekik.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Én csak azt tartom sérelmesnek, hogy az elnökségi választás nem a megyei elnökségi 

választás előtt volt, mert ez így lett volna tisztességes. Én úgy gondolom, hogy én csak 
úgy tudom a nevemet adni valamihez, hogyha az úgy működik. Ha van egy megyei 
elnökségi választás, odarendelnek engem, egy olyan tiszacsegei küldöttet, akinek hosszú 
időre legalizálva és biztosítva van a pozíciója, posztja a helyi polgárőrségnél.  
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Nagyon rosszul mondod.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Sanyit tételezzük fel, hogy nem választják meg sem ott, sem itt polgárőr parancsnoknak, 

akkor milyen alapon?  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Elmondom Miklós. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Sanyi én olyan türelmesen végighallgattam a litániádat, légy szíves te is hallgass meg 

engem. Én úgy gondolom, akkor lett volna igazán tisztességes, hogyha ez előtte 
megtörténik. De azért felhívom a figyelmedet Imre arra, hogy mi elmentünk egy 
polgárőrgyűlésre januárban és ott már kértük a polgárőr szövetségtől - és Sanyi is ott 
volt -, hogy a tisztújító választás történjen meg záros határidőn belül, akkor arra ígéretet 
adott, hogy ez egy-két hónapon belül meglesz.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Ott is elmondtam ezt.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Én most is ahhoz tartom magamat, nem vagyunk agresszívek Imre ne haragudj, nyílván 

nem kell itt neveket mondani, de vannak polgárőrök, akik szeretnének egy jobban 
működő polgárőrséget Tiszacsegén. Te nem így látod. Én sem szeretnék belefolyni, már 
előre kijelentem.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Már belefolytál. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Jó akkor belefolytam. Én soha nem vállalok pozíciót sem ebben, sem az új 

polgárőrségben, legfeljebb csak a megszervezését segítem, semmi nem akarok benne 
lenni, csak legfeljebb a megszervezésében vagyok hajlandó segíteni, koordinálni, hogy 
megfelelő támogatókat kapjon, illetve hogy legyen megfelelő létszáma a 
polgárőrségnek.  

 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Én nem akarom folytatni a vitát. Miklós emberek között vagy. Ez közel 40 ember, 

egyértelmű, hogy 40 ember nem egy fele megy. Most te támogatsz egy olyan csoportot, 
akinek valami miatt nem tetszik ez, vagy nem tetszik az, vagy nem tetszik az a 
működési rend, ahogy eddig működött, ezt belül is meg lehet oldani, ebbe nem kell az 
önkormányzatnak beleavatkoznia ilyen módon.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Nem avatkozunk bele.  
 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 De beleavatkoztok, mert a pénzt megvonjátok.  
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Jónás Sándor polgármester: 
 Nem, figyelj. Az önkormányzat, én most megbíztam az alpolgármester urat, hogy 

szervezzen egy új polgárőrséget. Az önkormányzat annak idején egy háromoldalú 
szerződést kötött az ingatlanra is, ami a rendőrség udvarán van, amiben az áll, hogy ez 
oda van adva a polgárőrségnek, úgy hogy bérletet nem kell fizetni, ezt használhatja. 
Nagy Miklós alpolgármester Úr megtudja szervezni a polgárőrséget, ezt a helyet én 
most azért kértem, hogy 24 órán belül a kulcsot adja át a volt polgárőr parancsnok, 
működhet az is, ha akar, de itt meg kell szervezni egy új polgárőrséget. Ennyi. 

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Abban a szerencsés helyzetben vagyok Miklós, hogy alapvetően 5 település választott 

meg, elmondtam.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Az rendben van, azzal nincs gond. 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Hagy mondjam el. Egyek, Tiszacsege, Margita, Balmazújváros, Hortobágy, ezek közül 

engem javasoltak, de ha Tiszacsege nem, akkor 4:1-re engem választottak meg, engem 
javasoltak küldöttnek is. Ezért nem értem én Miklós ezeket a személyeskedéseket, de 
telik az idő. Én azt mondom Sándor, hogy szervezze meg a polgárőrséget. Nincs köze 
így az önkormányzatnak ehhez, amit te mondtál. Én nagyon sajnálom ezt a magatartást, 
amit tanúsítottál, köszönet ezeknek az embereknek is akik dolgoztak. Az irodát nem 
vettük különösebben igénybe, tehát nagy szükségünk nincs rá, de jó volt ott 
meghúzódni. Én nagyon sajnálom, hogy ezzel a rendelkezéseddel, mondjuk 24 óra alatt 
nem tudom átadni, mert ezért ez nem ilyen egyszerű. De kérlek szépen záros határidőn 
belül átfogjuk adni a kulcsot. Nálam nincs, ha ez esetleg még külön érdekel, mert én 
soha nem vettem így igénybe.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Sanyi abba olyan bútorok vannak, ami az önkormányzat tulajdonát képezi, a műanyag 

székek és az asztal, ami annak idején a Szabadidő Parkba lett vásárolva.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Azt Tóth Imre képviselő társamék szerezték, értéktelen székek, de örülök, hogy ennyire 

figyelmesek vagytok. Átfogjuk adni meghatározott időn belül, ez nem 24 óra. Azért nem 
értelek téged Sándor, mert durván beleavatkozol a dolgokba, felhívod a megyei elnököt, 
hogy te nem javasolsz engem polgárőrnek, meg ezeket amit Miklós elmond, hogy File 
Ferencet 8 éve nyakon vertem. Egyszerűen Sándor te olyanokat engedel meg magadnak, 
amit nem tehetnél.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ez most már nem ide tartozik, lezártuk a polgárőrséget. 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Hogyne tartozna ide, miért nem mondhatjuk el.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Az már nem ide tartozik, hogy én hol járok, kivel beszélek.  
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Hogyne lenne köze a településhez Sándor. Felhívod a megyei elnököt Sándor, 

bejelentkezel hozzá és utána fel sem hívod - tegnap tíz órára - hogy nem megyek el, ez 
biztos, hogy így igaz. Én azt mondom továbbra is, hogy lehet beszélni, hívd fel 
nyugodtan Szatmárit is kérd a segítségét, majd meglátjuk, hogy a megyei vezetés is 
mennyire örül, hogy két polgárőrség lesz Tiszacsegén, amit ti erőltettek. Egyszerűen 
észbontó Sándor amit csinálsz.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Azért kell hagyni ezt, hogy a megye is megítélje. Lépjünk tovább.  
 
 
- Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Hartmann Sándor megkeresett valamelyik nap, hogy a Tisza gát és Tisza között ami 

merőlegesen megy befelé út, annak a közepén árvízkor levonulás után elég komoly 
károkat tesz az útban. Azt kérte, hogy nézzünk utána, hogy mit lehetne az úttal kezdeni, 
mert gyorsan az az út tönkre fog menni és személykocsival nem lehet majd bejárni. 
Hartmann Úr is kérte, hogy 15 napon belül írásban válaszoljatok már, vagy ha most 
tudsz, akkor most, hogy ezzel kapcsolatban tudunk-e valamit lépni.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Azt én is láttam, hogy a víz alámosott. Ezt pénzért építették és nem oly régen, 

megfogjuk vizsgálni, hogy mit tudunk, ha nagyon minimális összegért a védelmét 
megtudjuk oldani, akkor megoldjuk, de elsősorban Tiszacsege belterületén föld utcák 
vannak, de ez még legalább aszfaltos. Ezt tudomásul veszem, erre majd válaszolni 
fogunk.  

 
 
- Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Nem a rendkívüli ülésen, hanem az előző ülésen a fürdővel kapcsolatban vetődtek fel 

dolgok, meg a megnyitásával kapcsolatban a vízforgatóval együttesen a hidraulikai 
rendszereket ki kell alakítani és felvetődött, hogy egy bizottságot alakítottatok. Én 
nagyon örülök neki, hogy végre idáig eljutottunk, bár túl sok munkájának nem nagyon 
kellene lenni a bizottságnak, mert itt mindenki tudja, hogy ki a felelős, miért úgy 
csinálták. Ajánlom a bizottságnak, hogy Kardos Úrral vegye fel a kapcsolatot, teljes 
anyaga van ezzel kapcsolatban. Fel is állt Kardos József és elmondta, hogy két terv is 
készült, két dokumentáció, én is nagyon ellene voltam és akkoriban nem voltatok erre 
régi képviselő társaim vevők, mert elmondtuk azt, hogy nem jól van. Elmentünk 
Sárospatakra és megnéztük ott a fürdőt, hogy megcsinálják 10-12 ezer Ft-ért, 
megnéztem a számlát sajnos 25 ezer Ft-ért csinálták meg ezt a gumis változatot, akkor is 
elmondtam, hogy nem kellene hagyni ezeket, mert teljesen borzasztó, akkor 
belemagyaráztak korlátokat, meg egyebeket. Ez akkoriban itt is felmerült ezzel 
kapcsolatban, hogy nagyon komoly anyagot tud az önkormányzat kérni Kardos Úrtól.  

 
 
Dr. Iványi Tibor kiment az ülésről.     Jelen van: 11 fő 
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Amikor a fürdőátadásra invitáltál bennünket Polgármester Úr, hogy a képviselőknek is 

örülnél, ha részt vennének a műszaki átadásban. Én azt kértem, a novemberi testületi 
ülésben van benne, hogy természetes, de Te meg biztosítsd a fürdőnek azokat a 
dokumentációit, hogy ez hiteles legyen ennek a fürdőnek a műszaki átvétele, átadása, 
illetve garanciális problémáknak a javítása, sajnos Te ezzel a kérésemmel nem 
foglalkoztál és semmilyen olyan iratanyagot, amihez képest áttudtuk volna venni, nem 
tetted meg ezt, de nincs ezzel különösebb probléma. Attól függetlenül én kértem, csak 
hogy ezekre is azért lehetett volna, ha tényleg annyira akarsz nekem segíteni, ezekben a 
dolgokban és nem azért, hogy a többi képviselővel egyet értek vagy nem, mert ezt 
akkoriban is megjegyezted, hogy én mindig ellene szólok.  

 
 
Dr. Iványi Tibor visszaérkezett az ülésre.     Jelen van: 12 fő  
 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Sajnos most rá kell döbbeni az új képviselők gondolom ezt átélik, de a régieknek is, 

hogy abban, amit elmondtunk 99%-ban teljesen igazunk volt, az aggódásunk Kardos 
Úrral teljesen jogos volt, mert jelen pillanatban nem csak a fürdő, hanem elmondtam 
már a múltkor is, de leintettél, hogy a szennyvíz, ami a Tiszához megy kifele, azt is 
ajánlom a figyelmedbe. Tisztelt Képviselő Társaim azt higgyétek el nekem, hogy azzal 
fogunk szembesülni, hogy ott is átfogják venni, ha ez nem működik, mert valaki átvette, 
arra megint pénzeszközök kellene, hogy beinvesztáljuk, hogy működőképessé tegyük. A 
járdára is 19 millió Ft-ot költöttünk tavaly Sándor, valahol ezeknek a járdáknak is a 
karbantartására, vagy szinten tartására is most megint költségeket kell tenni, mert akkor 
bennünket nem teljesen úgy érdekelt, hogy a járdát 19 millió Ft-ért tényleg annyit 
építettek meg. Én akkor is kértem az akkori Polgármester Úrtól, hogy egy felelőst 
nevezzünk ki, aki mindennap megírja, hogy hány méter hosszan, milyen alapra teszik rá 
a járdákat. Ezeket ajánlom, ha nem is a területfejlesztési bizottság, de higgyétek el, hogy 
fontos a területfejlesztési bizottság, amit akkor még felkészületlenségedben 
megszüntettél.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Nem lett megszüntetve, össze lett vonva.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Be lett építve. A jövő tekintetében is, nem a személyeskedésekre, higgyétek el, hogy 

még rosszabb állapotban van az önkormányzat és település, mint amennyire még 
hisszük. Még mindig jönnek olyan dolgok, amit esetleg csak te tudsz Sándor. Én azt is 
kértem tőled, hogy amikor átveszed ezeket a dolgokat, akkor valahol egyszer tartanánk 
egy testületi ülést, hogy tudná a képviselő-testület, hogy milyen szinten vagyunk, hogy 
hogy tudunk elrugaszkodni. Közben döntünk a pénzügyi helyzetről, közben nem tudjuk, 
hogy itt veszítettünk nagyon sok milliókat, közben hozzányúlunk az iskolához, ahol 
emberi értékek sérülnek. Hozzá kell ahhoz is nyúlni, csak először ehhez kellett volna, 
nagyságrenddel több pénzt veszítettünk el, és most azokon az embereken, én is úgy 
érzem Sándor, ne haragudj és ezt nyíltan felmerem vállalni és ezért bármelyikőtök 
ítéljen el, ezeket a sebeket így felszakítani, ahogy a testület is viselkedett az iskolával.  
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Jónás Sándor polgármester: 
 Ebbe ne is menjünk bele, mert ez megint egy másik téma, itt sem voltál azon a testületi 

ülésen.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Igazad van Sándor, de attól most elmondhatom. Miért nem mondhatom el a 

véleményemet Sándor? Mert Debrecenben voltam. Most is, ha megnézitek a mai nap 
kellett volna menni, nagyon komoly témát tárgyalt a megyei Önkormányzat. Befejezem 
a fürdőt.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Fürdő be van fejezve.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 

Ezzel kapcsolatban azt kérem a bizottságtól, hogy Kardos Urat keresse meg, teljes 
anyag van nála.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 A bizottság meg van jelölve, az a bizottság feladata, hogy megkeresi Kardos Urat és 

figyelembe veszi az ő támogatását és segítségét.  
 
 
- Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 

Én kint jártam ma a fürdőterületén is, én úgy érzem, hogy a fürdő vezetője sem kapja 
meg azokat a támogatásokat, amit azért, hogy a fürdő jobban nézzen ki kellene neki. Én 
arra kérlek Polgármester Úr, hogy tegye meg a Pénzügyi Bizottság, amit megtett a 
Területfejlesztési Bizottság, hogy tavasszal körbe ment az intézményeken és javaslatot 
tett. Nem vagyunk előrehaladott állapotban a fürdővel.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Nem voltunk kint, ez így igaz. De mi tenni akarunk érte, és ha kint jártál, meg kellett 

állapítanod, hogy ami soha nem volt eddig a tó körül, ki van takarítva, le lett gallyazva.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Meg kivágtuk a fákat. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Meg kivágtuk a zöld hajtásokat, ami nem odavaló és a parkosítás folyamatosan folyik, a 

héten lehet, hogy a virágokat is kiültetik Krisztiék, itt van rendelkezésükre áll. Itt nem 
kell bejárkálni, nem kell feleslegesen mászkálni, tenni kell, mi teszünk Sanyi.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Én azt mondom, hogy azért hidd el Sándor, nagyon sokat jelent kimenni, mert a 

képviselőknek is volna jó ötlete, mert azért még nagyon sok munka van a fürdőben.  
 
Jónás Sándor polgármester: 

Klárika szólt, hogy kell a virágláda, mert ültetik, azonnal én vittem a saját kocsimmal. 
Sanyi nem sétálgatunk, tesszük a dolgunkat, végezzük.  
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Örülök neki, jó, legyen látszatja is. Azért akartam a kisteherautót is, hogy elég sok 

szemét van bent a fürdőn, hogy az kihordásra kerüljön, vagy a kistraktorral hordják ki. 
Sándor nem lenne rossz, ha időközönként azért a bizottság szerepét - Lajos írd akkor fel 
- a területfejlesztésről többet beszéljünk, mert azért csak van miről.  

 
 
- Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Még egy kérésem lenne a Kábeltelevízióval kapcsolatban is, nem tudom, hogy miért állt 

meg, vagy mik az információk? Bozsó Úr megkért, hogy tájékozódjak, hogy miért állt 
meg az építkezés is.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Kié, vagy milyen építkezés? 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 A kábeltelevíziónak az építkezése. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 De melyik? 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 A tiszacsegei, a Helio-Sprint Bt-é? Mondtam neki, hogy nem mint képviselőnek a 

feladata, de mint csegei lakosnak én is azt mondom, hogyha tényleg olyan miatt akadt 
el, amiben segíteni lehetne, hogy végre legyen már szélessávú internet és jobb minőségű 
legyen a Bt. szolgáltatása, tegyen már meg ez az önkormányzat, amit csak tudunk, hogy 
előrébb lépjünk, mert nagyon hiányzik a szélessávú internet a faluból. Úgy tudom, hogy 
Bozsó Úr tett ajánlatot, hogy segítené ezt a dolgot, hogyha így van, segítsük már, hogy 
valami legyen ebben a városban.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Én nem akartam ezzel foglalkozni, mert nagyon úgy tűnik, ha én most a Bozsó Úr 

kábeltévéjéről beszélek, akkor ellenszenvből. Nem, ez sem ellenszenvből, a 
tárgyilagosságot szeretném és a tiszacsegei lakosok érdekeit képviselem. Szeretném 
elmondani, mert nálam is megálltak a lakosok, amikor a közelmúltban majdnem egy-két 
napig egész Tiszacsege területén nem működött a kábeltévé, azóta is több helyen rosszul 
működik, hangyásan, szemcsésen. Itt félő, hogy elfognak menni a Digi tévé felé. Engem 
is zavart ez a dolog és tényleg saját magam néztem utána, hogy mi lehet ennek az oka, 
megtaláltam az okát, be is szereztem. Az E-on többször küldött a Helio-Sprint Bt-nek 
felszólítást, hogy szabálytalanul vannak a vezetékei kiépítve, le vannak fényképezve, a 
fotókat nem kértem el, de bármikor a tiszacsegei lakosok rendelkezésére fogja az E-on 
biztosítani, le vannak fotózva, ahol a kábelvezetékek a rendes E-onos vezetékekre 
rálógnak. Ez többszöri felszólítás után, az utolsó március 02-án érkezett a Helio-
Sprintnek, amibe az lett írva, hogy amennyiben 15 napon belül nem intézkedik a 
szabálytalanul elhelyezett gyengeáramú eltávolításról abban az esetben az E-on Hálózati 
Szolgáltató Kft mobilszerelői végzik el a munkálatokat és a felmerülő költségek 
kiszámlázásra kerülnek. Tehát még ennek a költségei is Bozsó Urat terhelik, mert nem 
tett eleget a többszöri felszólításnak, az E-on kivonult ide és ő vágta le, ez így igaz.  
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Az önkormányzat és az ő viszonyával foglalkozzunk már, mert ez az E-on és a Bozsó 

dolga.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Hogy segítsünk, ha ezeknek nem tesz eleget? 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Én azért kérdezem, hogy amit ő innen az önkormányzattól kért, minden segítséget 

megkapott?  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Meg. 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Akkor jó, én csak ezt kérdeztem. Mert az, hogy ő az E-onnal milyen viszonyban van, én 

nem hiszem, hogy most amikor nincs itt Bozsó Úr ránk tartozik.  
 
Vincze László PTKIB. tag: 
 Tisztelt Testület, Szilágyi Úr! Én mint régi képviselő szeretnék a felszólalásodra 

reagálni, amit a fürdőnél ködösítettél, hogy mit vizsgáltatok ti Kardos Úrral. Egyet 
tudnod kell neked is, hogy mit néztetek ti meg, erről a fúvókáról nem volt szó, itt nem 
volt tervezve medence, csak a felépítményi munka a régi medencére ráépítve. Volt egy 
kis tartalékmedencénk, amit gyógyfürdőnek építettünk ki. Itt akkor lehetne napvilágot 
látni, akkor lehetne úgy beszélni, mint Te beszélsz Szilágyi Sándor, ha terveztek volna 
egy medencét és kihagytuk volna belőle a fúvókát. Itt a régi medencéről volt szó. 

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Laci ezt most komolyan mondod, amiről most beszélsz? 
 
Vincze László PTKIB. tag: 
 Figyelj, én meghallgattalak Szilágyi fogd be a szád és hallgassál meg légy szíves. Én 

arról nem tehetek, hogy neked a szellemi képességed csak addig jut el, kérlek szépen, 
hogy nem tudod, hogy mit beszélsz.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Jó, hát ha én nem tudom, jó. 
 
Vincze László PTKIB. tag: 
 Vissza lehet keresni, hogy mikor beszéltetek arról a fúvókáról, nem volt. Kriszta 

elmondja, hogy hogy látott ez napvilágot, mert az nem volt tervezve, csak a felépítmény 
úgy van. A fürdőhöz azt mondtátok a szennyvíz, ilyen, meg amolyan, Kardos Úr felállt, 
hogy végre van egy jó beruházás. Ti vizsgáltátok felül, ami szennyvizet építettek a 
fürdőhöz, a régi képviselők biztosan tudják, elő kell venni a jegyzőkönyvet. Ezt te mind 
ködösítésnek, vagy nem tudom mire használod fel, halvány gőzöm sincs hozzá. Most a 
felépítményt, a munkát vizsgáltátok felül. Egyik a medence készen volt, nem tervezték, 
senki nem beszélt a fúvókáról, hogy ez ki kell nekünk építeni. Én nem tudok róla, ezt 
biztos, meg más sem tud, meg a Kriszta sem, senki nem tud arról, mert nem volt. Ennyit 
akartam hozzáfűzni.  
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Jónás Sándor polgármester: 
 Kriszta erre tudsz reagálni, hogy megelőzzük a későbbieket?  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Hogyne tudna. 
 
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag: 
 Mi a kérdés Sanyi? 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Volt egy pályázat, meg volt elkészítve terv. Kardos Úr elmondta Vincze neked is, 

mindenkinek, hogy nézzétek át a tervet. Százvalahány ezer forintért adtuk el ezeket a 
tervdokumentációkat, az egyik illető, személyesen nekem visszahozta, és elküldött oda 
ahová, vigyük az egészet és szégyelljük magunkat, de mivel nem akar rosszat, nem akar 
Németh Polgármester Úrral veszekedni, ezért itt van és visszahozta az egészet nekem, 
hogy tárgyalja meg a Területfejlesztési Bizottság. Eredj el, nagyon sajnálom Laci amit 
te itt beszélsz össze. Meg van tervezve, hát ezt kell mondanom Sándor, ebbe hogyne lett 
volna benne a vízforgató. 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ezt zárjuk le, ennek semmi értelme.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Sándor minden benne van a tervben. Azt tudjátok, hogy erre a terv elkészült, ebben meg 

volt jelölve, pontosan a tervdokumentáció meg volt Laci róla, nagyon sajnálom. Meg 
van a terv, majd elhozom.  

 
Bana Gábor PTKIB. tag: 
 Én is a fürdőberuházáshoz szeretnék hozzászólni. Igaz, hogy én az előző ciklusokban 

nem vettem részt, de információkat gyűjtöttem, meg amiket itt hallottam a képviselő 
társaimtól ezzel kapcsolatban, nekem az a véleményem, hogy ez biztos, hogy ezek a 
jogszabályok, amikor az a fürdő megépült (értem a medencére és a felépítményre is), 
ezek a jogszabályok ezelőtt 11 éve léptek életbe, tehát azóta tudtommal jogszabályi 
változás nem volt. Azt is érdekesnek találom, hogy ezeket a terveket valaki elkészítette, 
ezeket valaki véleményezte, kivitelezték, átvették, ha jól számoltam 5-6 kézen átment, 
és senkinek nem szúrt szemet, hogy a jogszabályok és a kivitelezés között óriási 
eltérések vannak. A befúvókkal kapcsolatban Krisztivel beszélgettem, hogy ennek a 
medencének úgy kellett volna elkészülni, mivel ez ilyen összetételű termálvíz, tehát 
ennek, ha jól tudom olyan műszaki megvalósítása nem lehetséges, ami kívülről keveri 
össze a vizet, hanem ezt belülről kellett volna egy átfúvató rendszerrel összekeverni, ha 
jól tudom. Ráadásul itt van a fedett medencének a tetőszellőző berendezése, hogy az 
nem igazán meríti ki a jogszabályi feltételeket. Itt szembe nézünk, most akár, hogy is 
tologatjuk a dolgot, egy jó pár millió Ft-os helyreállítási költséggel. Ebből tanulva azt 
szeretném javasolni a Képviselő-testületnek, hogyha a jövőben ilyen beruházások 
lesznek majd, mert pályázunk egy jó pár beruházásra, hogy valamilyen felelős csapatot, 
aki szakmailag és valóban felelős lesz azért, amiért aláírja ezeket a dokumentációkat, 
hogy ne fordulhasson elő egy ilyen bagatellnek mondható hiba, ezt valamilyen szinten 
ki kell küszöbölni. Tehát legyen annak felelőse kérem szépen, ha valaki ezt átveszi, 
hogy igenis ez a kifizetett pénz, amit beleölt az önkormányzat az igenis a funkcióját 
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befogja tölteni hosszú éveken keresztül és nem fog kiderülni másfél év múlva, hogy az 
egész beruházás egy kalap fabatkát sem ér.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Lenne egy javaslatom. Ezt a fürdőt lezártuk a legutóbbi testületi ülésen. A bizottságnak 

a feladata az, hogy a háttérben ezeket a munkálatokat végezze el, és amikor kész van a 
vizsgálata akkor jöjjön ide. Itt ezt berekesztem.  

 
 
Vincze László kiment az ülésről.       Jelen van: 11 fő  
 
 
Bana Gábor PTKIB. tag: 
 Nem csak a fürdővel kapcsolatban akarom ezt felhozni, hanem itt vannak a járdák 

elkészítése. Ott is úgy gondolom, ha valaki végigmegy, azért az műszakilag nem igazán 
azt a tartalmat adta. 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Mit akarunk ezzel elérni?  
 
Bana Gábor PTKIB. tag: 
 Nem akarok ezzel semmit elérni. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Tudjuk mi is, de mit akarunk ezzel elérni? 
 
Bana Gábor PTKIB. tag: 
 Azt akarom elérni, amit az előbb elmondtam, hogy legyen egy olyan felelős ember az 

önkormányzatnál, aki ezeknek a beruházásoknak a minőségét ellenőrzi.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ha visszaemlékszel az első testületi ülésen mondtam azt, hogyha ezentúl ne adj isten 

valaha is lesz ennek az önkormányzatnak lehetősége arra, hogy valamilyen beruházást 
csináljon, én mondtam azt, hogy amellett, hogy a műszaki szakértők, akik átveszik 
ezeket a munkálatokat, amellett még minden alkalommal a Képviselő-testületből is 
jelölni fogunk egy 3-5 fős bizottságot.  

 
Bana Gábor PTKIB. tag: 
 Ezt nyomatékosítani szerettem volna. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ezt most is fenntartom.  
 
Bana Gábor PTKIB. tag: 
 Köszönöm szépen. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Zárjuk le a fürdőt. 
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Nagy Miklós alpolgármester: 
 Én nem a fürdővel akarok foglalkozni. Gabi, ha probléma van ezzel a járdával, te úgy 

gondolod, akkor terjeszd elő, hogy kezdeményezel ebben is egy kivizsgálást, menjünk a 
bíróságra, jelentsünk fel mindenkit, gondolom akkor ez a probléma. Meglehet ezt tenni, 
nincs ezzel semmi baj sem. Az a probléma, hogy én átfogom majd tekinteni, 
mérgemben utólag ezt a pályázatot, hogy pontosan hány négyzetméterre szólt ez. Én 
tudom nagyon jól, már erről beszéltem a lakossági fórumon is, hogy itt az szokott lenni 
a legnagyobb probléma, amibe nem fogok belemenni, majd legközelebb, hogy 
elkezdünk egy járdát aszfaltozni és jön a képviselő, hogy de jó lenne, még ha addig érne 
a járda, meg ilyen széles lenne és amolyan keskeny és az ilyen vastag aszfaltot a végén 
elkenjük ilyenre, mert kétszer annyi négyzetmétert szeretnénk lekenni vele. Nem tudom, 
hogy mi történt, pontosan át kell nézni a dokumentumot, át kell nézni a műszaki 
tartamát és akkor ennek tudatában, ha úgy gondolja a Képviselő-testület lehet keresni 
felelősöket, lehet menni a bíróságra, meg lehet utólagosan garanciális kijavítást kérni.  

 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Nyílván minden kivitelezésnek, minden beruházásnak van felelős műszaki vezetője, aki 

szakmailag garanciát vállal és kellene, hogy vállaljon érte, tehát azért itt ne írjuk már ezt 
felül. Az, hogy van észrevételünk, meg látjuk azt, hogy nem olyan minőségben készült, 
azt lehet észrevételezni, természetes dolog. Visszakanyarodva arra a gondolatra, hogy ne 
köszönjenek vissza ezek a rosszul elvégzett beruházások, munkák, ezt jól fogta meg 
Polgármester Úr, hogy legyünk gazdája, és a minőséget követeljük meg. Elmagyaráztam 
a második napirend kapcsán, hogy a működésünkben jelentkező hiányok, zavarok 
sajnos olyan szintet értek el, hogy zavarják a fejlesztéseinket. Tehát azokat a pénzeket, 
amelyeket fejlesztésre kellene fordítani nem tudjuk odafordítani, azért mondom, itt a 
hiba, amit hozzászóltál, hogy a működést kell rendbe tennünk legelőször, hogy tudjunk 
jól fejleszteni, tehát akadályozza, én azért mondom, hogy itt ok-okozati dolog van és ezt 
kell rendbe tenni. Konkrétan az iskoláról beszéltél, hogy nem biztos, hogy oda kellett 
volna nyúlni, de hogyha ott jelentkezik a működési probléma, akkor ott kell kezdenünk 
és mindet meg kell vizsgálnunk, addig, míg nem tudjuk rendbe tenni, addig a 
fejlesztések rovására fog ez sajnos menni, ezt be kell látnunk. Most már kényszerítenek 
is bennünket erre a döntésre, hogy azokat a pénzeket nem lehet csak a fejlesztésre 
fordítani, nem lehet a működésbe tenni, ez volna a tendencia.  

 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Igazad van Lajos sok mindenben, de ha mindig csak szemet hunyunk a hibák felett, 

akkor soha nem lesz itt semmi jól megcsinálva. Hagyjuk ott azt a 4-5 millió Ft-ot? A 40 
millió Ft-hoz kell 5 millió Ft önerő, tegyük oda azt is, az is kiadás ugyan úgy, de nem 
fejlesztel vele semmit, hanem amit valaki eltolt, azt csinálod meg helyette és nem biztos, 
hogy nyersz a pályázattal.  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Már előre látom a munkák minőségénél, mindig a finanszírozással van baj. Itt van az 

iskolát átvettük a jobboldali szárny felújításával, ott volt az Igazgató Asszony is. Mi volt 
az első számú problémám, az, hogy olajlábazat készült a 70-es 80-as évek stílusának 
megfelelően olajlábazatot készítenek egy oktatási intézménybe, amit egy fél év múlva 
lerugdosnak a gyermekek, mert nem volt pénz arra, hogy lambéria legyen, mert egész 
egyszerűen annyira megfaragják a költségvetését ezeknek az új beruházásoknak. Tehát 
itt nem csak azzal van probléma, hogy az a kivitelező rossz minőségű munkát végez, 
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hanem azzal is, hogy nem a kor követelményeinek megfelelő műszaki megoldásokat 
alkalmazzuk és azért nem, mert nem adnak rá pénzt. Hogyha van egy 100 millió Ft-os 
beruházási előirányzat nem ad rá csak 50 millió Ft-ot, a másik 50 millió Ft-ot pont a 
műszaki tartalmon kell lefaragni. Úgy gondolom, hogy ezek nem új keletűek, és 
higgyétek el, hogy ezután is probléma lesz és a probléma elsősorban ott lesz, hogy kevés 
pénz van adva arra, hogy minőségi munkát lehessen végezni.  

 
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      Füzesiné Nagy Zita 
      polgármester                 jegyző 

 
 

 
        Dr. Iványi Tibor                 Kobza Miklósné 
          jkv. hitelesítő                       jkv. hitelesítő 
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