
 

TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 

 

2007. május 3. 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 03.-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 felkérésére, távollétének idejéig Nagy Miklós 
alpolgármester vezeti le az ülést.  

 
Nagy Miklós alpolgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott 
vendégeket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 12 
fő képviselő jelen van. Dr. Iványi Tibor és Jónás Sándor távolmaradását jelezte. 
 
 

Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
Az egyebeknél szeretnék egy pár szót a polgárőrséggel kapcsolatban, levelet is 
adtam ezzel kapcsolatban közre.  
 

Nagy Miklós alpolgármester: 
Úgyis lesz egyebek is, akkor azzal kezdjük.  
 
 

 Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére Zsólyominé Gyenes Anikóra, 
valamint a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére Szeli Zoltán – mint állandó 
jegyzőkönyv-hitelesítő -, valamint Illés János képviselőkre és a kiküldött 
meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására. 

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

valamint a napirendi pontok tárgyalását – 12 fő igen szavazattal (Dr. Iványi Tibor és 
Jónás Sándor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta.  

 
 

NAPIRENDI PONTOK: 
 
 

1./ A fogorvosi alapellátás teljesítésére Újszentmargita Község 
Önkormányzatával kötendő Társulási Megállapodás megtárgyalása 
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző 

 
2./ Különfélék. 
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1./ Napirendi pont 
 

A fogorvosi alapellátás teljesítésére Újszentmargita Község Önkormányzatával 
kötendő Társulási Megállapodás megtárgyalása 
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Társulási megállapodás Újszentmargita Nagyközség és Tiszacsege Városa között, a 

fogorvosi ellátásról, ez gyakorlatilag egy megállapodási szerződés. Kérem, akinek 
hozzászólása, megjegyzése van a megállapodással kapcsolatban, kérem megtenni 
szíveskedjen. Előtte még felkérem Füzesiné Nagy Zita jegyzőt, hogy szóbeli 
kiegészítését megtenni szíveskedjen.  

 
Füzesiné Nagy Zita jegyző: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Néhány gondolatot szeretnék elmondani, hogy érthetőbb 

legyen a megállapodás, illetve annak indokoltsága. A képviselő-testületek döntése 
szerint a 2-es számú fogorvosi körzet ellátására Dr. Force Attilával létesített szerződéses 
jogviszony Tiszacsegére vonatkozóan 2007. május 15-én, Újszentmargitára 
vonatkozóan pedig 2007. május 22-én megszűnik. Így a fogorvosi ellátásokról 
Tiszacsegén május 16-tól, Újszentmargitán pedig május 22-től az önkormányzatoknak 
kell gondoskodni. Az önkormányzatoknak kell működési engedélyt kötni, illetve 
szerződést kötni az Egészségbiztosítási Pénztárral, viszont egy körzet van, Margita és 
Tiszacsege egy része alkot egy fogorvosi körzetet. Itt csak egy ÁNTSZ engedély 
lehetséges, illetve egy egészségbiztosítási szerződés. Viszont Tiszacsegének nincs 
jelenleg felhatalmazása Újszentmargitától arra, hogy Újszentmargitára vonatkozóan is 
megkérjük a működési engedélyt, illetőleg megkössük az Egészségbiztosítással a 
szerződést. Annak idején külön-külön kötött szerződést Dr. Force Attilával a két 
önkormányzat és finanszírozási szempontból kapcsolódott össze a két településrész 
fogászati ellátása. Viszont most új helyzet van, nem tudunk tovább működni írásos 
társulási megállapodás nélkül, ennek van most itt a megállapodás tervezete a testület 
előtt, a legegyszerűbb társulási formát választottuk. Újszentmargita vezetőségével 
egyeztetve lett ez a megállapodás, még a testületük nem döntött, valószínűleg jövő hét 
elején fogja tárgyalni. Visszatérve, hogy a legegyszerűbb megállapodás, vagy társulási 
forma mellett döntöttünk, úgynevezett megbízási jogviszonyon alapuló, majdnem olyan, 
mint egy megbízási szerződés. Lényegében azt jelenti, hogy Újszentmargita 
önkormányzata megbízza Tiszacsege Önkormányzatát, hogy Újszentmargita fogászati 
alapellátását biztosítsa. Ilyen szempontból Újszentmargitát mentesíti, Tiszacsegét pedig 
kötelezi, hogy teljes felelősséggel gondoskodjon. A jövőt nézve azt jelenti, hogy 
Tiszacsege Önkormányzata köt szerződést a fogorvossal, így nem állhat elő a jövőben 
olyan helyzet, mint most, például, hogy egy hét eltéréssel szűnik meg a szerződés. Ez 
egy nagyon furcsa helyzet, ami most van. Finanszírozás szempontjából is problémát 
jelent majd az önkormányzatnak. Kell társulási megállapodás, ez annak egy formája, én 
úgy gondolom, hogy ez az egyszerű megállapodási forma is jól szolgálja majd a 
feladatellátást.  
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 

Én azt szeretném kérdezni, hogy ez a megállapodás a jelenlegi jogszabályoknak 
megfelel?  
 

Füzesiné Nagy Zita jegyző: 
A Közigazgatási Hivatal előzetesen véleményezte.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 

Szeretném tudni, hogy Újszetnmargitán, milyen arányban döntött testület? 
 

Füzesiné Nagy Zita jegyző: 
 Nem fogadta még el, majd jövő hét elején.  
 

Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Szeretném tudni, hogy milyen arányban döntött Újszentmargita.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Frucsállanám, hogyha nem lenne 100%-os az arány, de nyilván meg lehet majd tőlük 

kérdezni.  
 
Bana Gábor PTKIB. tag: 
 Nem igazán figyeltem az elején, személyében ki lenne a fogorvos?  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Dr. Pásztor Zoltán, a lakosok nagyon jól ismerik, Egyeken praktizál, ő fogja átvenni ezt 

a körzetet.  
 
Füzesiné Nagy Zita jegyző: 
 Nem lép most rögtön abba a pozícióba, abba a helyzetbe, amibe Force Doktor van, 

nagyon sajátos helyzet fog lenni, reméljük csak rövid ideig, mert az úgynevezett 
praxisjog megmarad nála, tehát nem tudja gyakorolni, mert se működési engedélye nem 
lesz, se finanszírozási szerződése a MEP-pel, épp ezért Pásztor Doktorral, mi 
helyettesítési szerződést kötünk majd. Tervezzük azt, hogy akár György Doktor Úr is 
belép a helyettesítési körbe.  

 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Mióta van itt Force Doktor Úr? 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 2002 óta, ha jól emlékszem, a 2002-es önkormányzati választások környékén kerültek 

ide, még valami támogatást is kértek a fogorvosi ellátáshoz 2003 tavaszán, amit 
elutasított a Képviselő-testület. Nyílván én úgy gondolom, hogyha a fogorvos jól 
működik, akkor tud magának annyi jövedelmet szerezni, hogy szükségtelen az 
önkormányzatnak támogatni.  

 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Úgy volt, emlékszem, hogy a MEP az egyik körzetnél bármikor elhalálozáskor, ha 

kevesebb a létszám, azt mindig a másikból pótolja, és az övé folyamatosan csökken és 
kérték az önkormányzatot, hogy egészítsük ki a jövedelmüket teljes körzetre, és 
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mondtuk, hogy ez így nem működik, ennek olyan végeláthatatlan következménye lett 
volna, hogy ezt nem is vállaltuk fel.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Az eszközöket megvettük neki. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Az eszközök az önkormányzat tulajdonában vannak, illetve az épület is.  
 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 

Az Orvosi Kamara most már a minimum szerződést úgy határozza meg, hogy 5 év és ez 
automatikusan már most le is fog járni, nincs kikötve, hogy határozatlan időre kötik, 
akkor is a legkevesebb idő 5 év, ebben az esetben, itt most fennáll pont az 5 év, úgyhogy 
az lejár, ezért nem akartam elé menni a dolgoknak.  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Nem olyan egyszerű ezt kezelni, nyílván őket elég komolyan védi az Orvosi Kamara, a 

jogszabályok is elég komolyan megvédik ezeket az orvosokat. Mi úgy látjuk, hogy nem 
tudott itt helyt állni a településen, így elég nehéz helyzetbe került az önkormányzat, a 
lakosság gyakorlatilag ellátatlanul maradt. Meg kell tennünk ezt a lépést akkor is, ha 
esetleg az átmeneti időszakban nehézségeink támadnak.  

 Aki egyetért a megállapodás megkötésével, kérem kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.  
 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a fogorvosi alapellátás 
teljesítésére Újszentmargita Község Önkormányzatával kötendő Társulási 
Megállapodás tervezetet – 12 fő igen szavazattal (Dr. Iványi Tibor és Jónás Sándor 
polgármester nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 
 

82/2007.(V. 03.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. tv. 41. § (19 bekezdése, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól 
és együttműködéséről szóló 1997. évi XCCCV. Tv. 7. §-a alapján úgy dönt, hogy 
társulási megállapodást köt Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-
testületével a fogorvos alapellátás biztosítására.  
 
A Képviselő-testület a társulási megállapodást az alábbi tartalommal hagyja jóvá: 
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„TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS 

 
Fogorvosi alapellátás teljesítésére 

 
mely létrejött 
 
egyrészről Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testülete (székehlye: 4065 
Újszentmargita, Rákóczi u. 125.), mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó 
Önkormányzat), 
 
másrészről Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete (székhelye: 4066 
Tiszacsege, Kossuth u. 5.), mint megbízott (a továbbiakban: Megbízott Önkormányzat) 
 
között, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi 
CXXXV. tv. 7. §-ában foglaltak alapján, az alábbi feltételekkel. 
 
1. Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: 

Megbízó Önkormányzat) megbízza Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-
testületét (a továbbiakban: Megbízott Önkormányzat), hogy az újszentmargitai 
lakosok számára 2007. május 22. napjától biztosítsa a fogorvosi alapellátást.  

 
2. Újszentmargita fogorvosi alapellátásának biztosítása érdekében a Megbízott 

Önkormányzat és Megbízó Önkormányzat közös fogorvosi körzetet alakítottak ki, 
mely Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének az önálló orvosi 
tevékenység körzeteiről szóló 15/2002.(VIII. 28.) KT. számú rendelete 2. számú 
mellékletében meghatározott tiszacsegei utcákat és Újszentmargita teljes 
közigazgatási területét foglalja magába. 

 
3. Megbízott Önkormányzat a fogorvosi alapellátást a feltételeknek megfelelő 

fogorvossal kötött egészségügyi ellátási szerződés útján biztosítja. Az ellátási 
szerződés megkötése előtt Megbízott Önkormányzat polgármester köteles kikérni a 
Megbízó Önkormányzat polgármesterét. 

 
4. Megbízó Önkormányzat vállalja, hogy az Újszentmargitán meglévő fogorvosi 

rendelőt, a jogszabályokban előírt tárgyi felszereltséggel együtt az alapellátást 
végző fogorvos rendelkezésére bocsátja.  

 
5. Megbízó Önkormányzat felhatalmazza Megbízott Önkormányzatot, hogy 

Újszentmargita lakosainak fogorvosi alapellátására finanszírozási szerződést kössön 
az Egészségbiztosítási Pénztárral. 

 
6. A Megbízó Önkormányzat vállalja, hogy a megbízás tárgyát képező ellátás azon 

költségeit, amelyek meghaladják az Egészségbiztosítási Pénztár nyújtotta 
finanszírozás mértékét, a Megbízott Önkormányzat részére megtéríti. A Megbízó 
Önkormányzat által fizetendő hozzájárulást havonta utólag állapítja meg a 
Megbízott Önkormányzat. A Megbízó Önkormányzat a hozzájárulást, annak 
közlését követő 15 napon belül átutalja a Megbízott Önkormányzat … számú 
számlájára. 
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7. A Megbízó Önkormányzat polgármestere a megállapodásban foglaltak 
betartásának ellenőrzése céljából jogosult a Megbízott Önkormányzat 
polgármesterétől adatokat kérni, illetve az adatokat tartalmazó iratokba, pénzügyi 
bizonylatokba és elszámolásokba betekinteni.  

 
8. A társulásban részt vevő képviselő-testületek (a továbbiakban: a társulás tagja) 

mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges: 
a.) a megállapodás jóváhagyásához; 
b.) a megállapodás módosításához; 
c.) a megállapodás megszüntetéséhez; 
d.) a társuláshoz történő csatlakozáshoz való hozzájáruláshoz; 
e.) a társulási megállapodás év közbeni felmondásához. 
 

9. A társulási megállapodást felmondani – a 8. e.) pontban foglalt kivétellel – a naptári 
év utolsó napjával lehet. A felmondásról szóló – minősített többséggel hozott – 
döntést a képviselő-testület legalább három hónappal korábban köteles meghozni és 
a társulás tagjaival közölni. E társulási megállapodás határozatlan időre szól. 

 
10. A társulási megállapodás módosítását, megszüntetését, felmondását bármelyik fél 

kezdeményezheti.  
 

11. A társulás tagjai a megállapodás módosításáról, megszüntetéséről vagy 
felmondásáról a kezdeményezés megküldésétől számított hatvan napon belül 
döntenek.  

 
 
E társulási megállapodást Újszentmargita Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 
…………… KT. számú határozatával, Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
pedig a …………….. KT. számú határozatával jóváhagyta.  
 
 
Kelt: 
 
 
 
  Jónás Sándor      Csetneki Csaba 
  polgármester      polgármester” 
 
 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás aláírására.  
 
 
Végrehajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester 
Határidő: azonnal 
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2./ Napirendi pont 
 
 Különfélék. 

 
 

a.) Polgárőrség anyagi támogatás iránti kérelmének megtárgyalása 
 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Nagyon sajnálom, hogy nincs itt Polgármester Úr, meg nem is jelezte, hogy mikor 

érkezik vissza, annyit megtehetett volna biztos tudja a telefonszámodat, de így az 
egyszerűbb.  

 Sajnos ma megkerestem a Polgármester Urat, mert tavalyról visszamaradt pénzünket 
elköltöttük, és nem tudom, hogy őt ki tájékoztatja, vagy kitől kér véleményt, hogy hogy 
dolgoznak a polgárőrök, nem tudom, én nagyon szívesen adnék neki tájékoztatást, ha 
engem megkérdez. Kb. 700 órát, egy-két óra differenciával már át is léptük, amit ebben 
az évben a polgárőrök teljesítettek. Tegnap is egy lakást pakoltak kifelé Tiszacsegén és 
két polgárőr határozott fellépése, illetve Alpolgármester Úr segítségével sikerült ezt a 
dolgot rendezni. Lehetne jobb kapcsolat is az önkormányzat és a jelenleg érvényes 
szerződéssel rendelkező polgárőrség között, mert hivatkoztak az Alpolgármester Úrra, 
meg a Polgármester Úrra, hogy az ő engedélyükkel vitték el azokat a dolgokat, de 
szerencsére, én nagyon köszönöm, hogy Miklós azonnal odajött és ezt azonnal tudta 
igazolni, a polgárőrökben is ez volt, hogy ilyet biztos, hogy nem tettek. Egyszerű 
emberek, szomszédok is nem merték felvállalni, a polgárőrök felvállalták. Éjszaka több 
esetben több tiszacsegei lakost is megszólítottak már, hogy óvatosabban. Teszik a 
dolgukat, nem mindig egy olyan feladat ez, amit az ember szívesen csinál, de amikor 
elvállalták, nagyon jól csinálják ezek a polgárőrök. Továbbra is azt kérem a testülettől, 
hogy amit kapott ez a polgárőrség, 350 ezer Ft-ot, amit megszavazott a testület, azt 
valamilyen formában, én kértem a Polgármester Úrtól, hogy utaljon át 100 ezer Ft-ot, 
vagy készpénzben felveszem a pénztárban, ő ezt elutasította. Én nagyon sajnálom, hogy 
így viselkedik a Polgármester Úr, hogy ez most már tényleg a polgárőrségnek, vagy 
személyemre, nem tudom, hogy miért van, egyszerűen nem volna szabad mélyíteni ezt 
az árkot. Úgy érzem, hogy együtt tudtam volna dolgozni a polgármesterrel, egyszerűen 
másik polgárőrséget akar mindenféleképpen alakítani. Én mondtam, hogy erről a 
szándékáról tegyen le. Ebbe a polgárőrségbe, aki még be akar lépni, még jelezheti 
szándékát, amikor lesz újra a közgyűlés, akkor felvesszük. Alapvetően a közbiztonságot 
alanyi jogon is el lehet látni, tehát nem kell ahhoz még egyesület sem.  

 
 
Jónás Sándor polgármester megérkezett.    Jelen van: 13 fő  
 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Voltak hiányosságok, az ügyészség ezt jelezte felénk, de jelen pillanatban is, amit 

kaptam egy nagyon intelligens levelet, hogy pótoljam azokat a hiányosságokat, amik 
vannak, jegyzőkönyvet küldjem be meg egyebeket. Az előző választás is ami volt, 
annak a jegyzőkönyvét nem küldtük be, ezek igazak, tehát voltak hiányosságok, de attól 
az egyesület továbbra is működik és az ügyészség is kérte, hogy pótoljuk ezeket a 
hiányosságokat. 2007. április 27-én közgyűlést tartottunk, ahol egyhangú szavazással az 
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elnökséget megválasztottuk, illetve az elnököt személyemben is megválasztotta a 
közgyűlés. Új alapszabályt is alkottunk, erre egy jogász embert idehozattam. Ez a 
megyei közgyűlésnek az alelnöke Dr. Konyhás István, vele egy új egyesületi 
alapszabályzatot hoztunk létre, annyi a különbség, hogy most már Tiszacsegei Polgárőr 
Közhasznú Egyesület lett a neve a polgárőrségnek. A közhasznúságot azért hoztuk bele, 
hogyha valaki az 1%-ot úgy gondolja, hogy átutalja és támogatja a polgárőrséget, akkor 
megadjuk a számlaszámot. Tehát jelen pillanatban működik ez a polgárőrség, és arra 
kérem a Polgármester Urat, hogy az általunk felvetett 100 ezer Ft-ot, hogy vagy 
átutalják a számlánkra, vagy a pénztárnál bocsássa rendelkezésünkre, mert idáig ez 
évben nem vettünk fel egy forintot sem. Tehát az előző évről visszamaradt pénzt 
használtuk fel. Bárki megnézheti a képviselők és a lakosok is, hogy a pénzt mire 
használtuk fel. Egyetlen egy forintot sem használtunk úgy fel, hogy arról akár a 
vezetőség ne döntött volna, vagy tényleg nem megfelelő célra, ilyen nem is létezett. 
Jelen pillanatban is ennek a 90%-át üzemanyagra saját gépjárművükbe használják a 
polgárőrök. Nagyon sokat mentek, ha valakit ez is érdekel, nagyon szívesen elmondom, 
hogy ki ajánlotta fel a saját gépjárműt és éjszaka mennyi kilométereket mentek 
Tiszacsegén, több mint 700 órát az idén is, én úgy érzem rosszat soha nem csinált ez a 
polgárőrség, 10 éve alapító tagja vagyok ennek a polgárőrségnek, soha semmilyen 
szabálytalanság nem indult a polgárőrök ellen sem, meg a polgárőr egyesület ellen sem. 
Az biztos, hogy az ügyészségnél voltak hiányosságok, amit feltárt az ügyészség, de ez 
egyáltalán nem azt jelenti, hogy ez az egyesület jogtalanul vagy jogellenesen működött 
volna. Ezeket megszüntettük és a főügyészségen, a megfelelő főtanácsossal felvettem a 
kapcsolatot és mondta, hogy rendben van, jelen pillanatban minden anyagot 
jegyzőkönyvet elfogadtak, tehát május 30-ig kaptam haladékot, hogy addig rendezzem. 
Ezeket megtettük, tehát jelen pillanatban teljesen törvényesen működik ez az egyesület 
és arra kérem a Tisztelt Testületet, hogy támogassa, és jelen pillanatban ahhoz, hogy a 
gazdasági dolgainkat is tudjuk továbbra is rendezni, kérem a támogató javaslatot.  

 
 
Nagy Miklós alpolgármester átadja az ülés vezetését Jónás Sándor polgármesternek.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Elnézést kérek a késésemért, teljesen váratlanul Mikola István volt miniszterelnök Úr 

látogatást tett Tiszacsegén még jelenleg is itt van, egy hajóprogramon. Kértem a 
felmentésemet, mondtam, hogy testületi ülés van. Nagyon megtetszett a vidék neki, ő 
még Tiszacsegén nem járt soha sem életében, nagyon szimpatikus ez a település 
számára és megígérte, hogy a nyáron családostól vissza fog jönni. Elnézést ez volt a 
késésemnek az oka, köszönöm szépen Alpolgármester Úrnak, hogy eddig vezette az 
ülést, mivel később kapcsolódtam be, nem erről a napirendről tudtam, de ha már ez is 
napirendre került, akkor mivel hallom, hogy Sanyi elmondta a véleményét, 
Alpolgármester Úr kérte, hogy ő válaszoljon előre, mivel ő elejétől hallotta, majd a 
végén én is elmondom a külön véleményemet erről az egészről. Átadom a szót 
Alpolgármester Úrnak.  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Néhány szóban reagálnék a felvetésedre Sanyi. Tájékoztatást 

nem kértünk tőletek, ez nem így igaz, mi voltunk polgárőr gyűlésen is, ahova te 
beszaladtál egy negyedórára és el is mentél. A jó kapcsolatot én úgy képzelném el, hogy 
meg kellett volna hívni bennünket erre a tisztújító közgyűlésre, ahová szándékosan nem 
is hívtatok meg bennünket. Most én úgy gondolom, miután a polgárőrség és az 
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önkormányzat egyik feladata a közbiztonság, illetve az ehhez kapcsolódó környezet 
javítása, a bűnüldöző szervekkel való együttműködés biztosítása, ez az 
önkormányzatnak is feladata, illetve feladata a polgárőrségnek is. Ehhez a polgárőrség 
100%-ban az önkormányzattól kapta a támogatást a működéséhez, legalábbis ez eddig 
így volt, én úgy gondolom, hogy illet volna meghívni a település vezetőit erre a tisztújító 
közgyűlésre. Sőt tovább megyek, azt is meg merem kockáztatni, hogy a vezetőséggel 
kapcsolatban esetleg javaslatot is lehetett volna kérni az önkormányzat Képviselő-
testületétől, ha már ilyen nagy az együttműködés és jó kapcsolatra törekedünk. Ezt a jó 
kapcsolatot mi próbáltuk keresni, kutatni, többször fel is szólaltunk, hogy nem vagyunk 
elégedettek ezzel a polgárőrséggel, szerettünk volna ezen változtatni, de a változtatás 
helyett én úgy gondolom, hogy elzárkózott a polgárőrség vezetése, és addig mérgesedett 
a helyzet, hogy úgy néz ki, hogy a meglévő általatok újonnan megalakított polgárőrség 
mellett lesz majd egy másik szervezet is. Nem tudjuk egyébként, úgy néz ki, hogy 
kialakulóban van, én úgy gondolom, hogy lehet, hogy valahol neked is igazad van, de én 
úgy érzem, hogy mi is próbálkoztunk, és igyekeztünk mindent megtenni ennek 
érdekében. Kicsit sértőnek is tartottátok, hogy odamentem erre az ülésre, amit úgy 
gondolom, hogy jogszerűen tettem, hiszen a helyiség az önkormányzat tulajdonában 
van, és én, mint képviselő, az önkormányzat tulajdonában lévő helyiségben bármikor 
jogszerűen tartózkodhatok. Tehát úgy érzem, hogy odamehetek bármikor, végig ülhetek 
egy ilyen ülést, egyáltalán nem zavartam úgy gondolom személyemmel az ottani 
ülésmenetet, semmiféle megjegyzésem nem volt a választással, a vezetőség 
kinevezésével kapcsolatban. Sőt szót is úgy kértem, hogy te szólítottál fel rá, hogy 
néhány gondolatot mondjak esetleg a polgárőrséggel kapcsolatban, később reagáltam az 
ottani felvetésekre, ami gyakorlatilag 2 óra hosszáig másról sem szólt, mint a 
Polgármester Úr személyét, az önkormányzatot, illetve engem próbáltatok volna minél 
jobban elporolni. Én nem mondom, hogy semmiben sincs igazatok, de én úgy 
gondolom, hogy túlzottan keresitek azt az igazságot, ami nem létezik. Valahol mi is 
jogosan tettük azokat az aggódó kijelentéseket, amelyeket megtettünk. Én úgy 
gondolom, hogy az ügyészség, hogy mit mondott és mit nem mondott, hogy mennyire 
tartja jónak ezt a dolgot, hogy nem olyan nagy szabálytalanság ez, hogy a polgárőrség 
vezetőség választása, illetve annak kinevezése nem az alapszabály szerint történt. Erre 
csak azt tudom mondani, hogy az ügyészségnek valószínűleg kell ebből rendszert 
csinálni, mert más bűncselekménynél nem is lehetne arra hivatkozni, hogy ugyan már 
kérem, szabad lopni is, meg gyilkolni is, úgyis más is ezt csinálja. Ha ilyet mond az 
ügyészség egy nagy hiba volt tőle, hogy nem volt olyan nagy hiba, hogy a tiszacsegei 
polgárőrség nem alakult meg újra, illetve nem volt alapszabály szerinti tisztújító 
közgyűlés. Az, hogy máshol is voltak ilyen hiányosságok, én nem tartom olyan 
dolognak, amivel takarózni lehet. A tegnap esti dologgal kapcsolatban azt tudom 
mondani, hogy hivatkozni mindenkinek lehet, hogy a Polgármester Úr vagy az 
Alpolgármester mondta, nem kell vele foglalkozni. Nyilván mi nem fogunk arra sem 
engedélyt adni, hogy valakinek a lakását kipakolják, ettől nem kell tartani, hogy mi erre 
valakinek engedélyt adunk. Én úgy gondolom, hogy az a pénz, amit te kérsz, ezzel 
alapvetően nincs probléma, de jelenleg ebben az évben, ha jól tudom, még egyetlen egy 
egyesületnek sem tudtunk pénzt adni, új együttműködési megállapodások készülnek. Én 
annak idején, amikor a képviselő-testület tárgyalta a költségvetési rendeletet, 
felvetettem, hogy az együttműködési megállapodásokban kicsit szigorúbban járjunk el 
és csakis a működési költségeket fedezzék ezek az általunk adott pénzadományok. Tehát 
ilyen személyeknek juttatott tiszteletdíjak, vagy túlzott étkeztetésre nem tudunk pénzt 
adni. Én nem mondom, hogy ezek az egyesületek egy évben egyszer valamilyen 
alkalom folytán nem rendezhetnek valamiféle rendezvényt, ahol nyilván a tagok 
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megjelennek és egy kis pörköltöt, vagy egy-két sört elfogyasztanak és ebből a 
költségvetésből finanszírozzák, de én úgy gondolom, hogy ettől messzebbre már nem 
kellene elmenni, ezért az új együttműködési megállapodás aláírása után, ha nyilván 
mind két fél számára előnyös és kedvező, én úgy gondolom, hogy ezt a 100 ezer Ft-ot 
oda lehet adni. De hogy konkrétan ma a polgármester úr ezt miért nem adta oda, erre 
nyilván gondolom ő válaszol, ezt nem tudom megmondani.    

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Engedd már meg, hogy válaszoljak. Nem teljesen ez hangzott el. Itt van az 

ügyészségnek a levele, azt írta Pásztor Gabriella, hogy amikor pótoltuk a hiányosságot, 
akkor kérem szíveskedjen tájékoztatni, ennek várható időpontjáról. Tehát szüntessük 
meg a hiányosságokat, le van írva, hogy ők jeleztek felém tavaly ősszel, mert minden 
polgárőr szövetséget tavaly ősszel átvizsgált az ügyészség, és azokat a hiányosságokat, 
amelyeket feltárt, arra várta a választ is. Én megígértem nekik, hogy ennek az évnek az 
elején ezt megfogjuk tenni, május 30-a volt a határidő, ez még nem telt el és ezt 
megtettük. A másik csak azért nem hívtunk meg, azt hozzá kell tenni, hogy a 
polgárőrség vezetősége részéről neked is és a polgármester Úrnak is ki volt állítva a 
meghívó, de amikor hordták szét a meghívókat és több polgárőr jelezte azt, hogy 
szervezésben álltok, amivel megbízott téged Sándor, hogy szervezetek egy új 
polgárőrséget, ezzel kapcsolatban jelezte több fő, aki bennünket konkrétan érintett 4 fő, 
ők jelezték, hogy ti az előző napokban tartottatok egy új baráti gyűlést, és ide akarnak 
eljönni. Én úgy éreztem, hogyha ide akartok tartozni és gondolom ez irányba jeleztétek, 
akkor gondolom nem akartok eljönni, bennünket, aki meg akar tisztelni, az 
megtisztelhetett, nem csak azért voltál ott jogosan, hogy az épület az önkormányzaté 
vagy nem, hanem ez egy nyílt ülés, erre bárki eljöhetett, ha bárki megállt 
végighallgathatta volna az ülést, ha hozzá akart volna szólni, még szót is kapott volna. 
Gondolkoztunk rajta, hogy nyílttá tegyük és felfogjuk venni videóra is, de végül is úgy 
döntöttünk, hogy nem, nincs jelentősége annyira. Én úgy érzem, hogy nem azt kell 
megmutatni, hogy hogy történt, meg mi történt, ez az egyesületnek a belső dolga, de 
nyilvános bárki eljöhet hozzánk. Természetes, hogy az önkormányzattól kértünk idáig 
csak pénzt és az önkormányzattól is kaptunk, ez a pénzösszeg, nagyon jól tudjátok, az 
utolsó két évben, mióta nincs gépjárművünk, teljesen visszaszorítottuk a pénznek az 
elköltését és tényleg csak arra költöttük el, ami a legfontosabb volt. A tavalyi 
visszamaradt pénzt elköltöttük és én azért fordultam a Polgármester Úrhoz, hogy 
hatékonyan működjön a polgárőrség, járuljon hozzá és segítsük a polgárőrséget, mert 
nem tudjuk tovább finanszírozni az éjszakai ügyeletet saját gépjárművel, csak az 
üzemanyagról beszélek. Ezért fordultam a Polgármester Úrhoz, ha továbbra is úgy 
látjátok, hogy ez a polgárőrség nem dolgozik, meg rosszul dolgozik, meg lehet ez a 
véleményetek, de én arra kérem a Tisztelt Testületet, hogy amit a 2007-es költségvetési 
rendeletünkben megszavazott 350 ezer Ft támogatást a polgárőrség részére, én annak a 
felhasználásából 100 ezer Ft-ot kértem a Polgármester Úrtól.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Nesze semmi fogd, meg jól, ez volt eddig. Nagyon szeretném elmondani, és 

nyomatékosan utoljára, nem adom a 100 ezer Ft-hoz a hozzájárulásomat, 10 fillérhez 
sem. Tiszacsege Polgárőrsége 1996 február 01-jén alakult, a megyei főügyészségtől 
kikértem a teljes anyagot, az alakuló közgyűlés teljes szövegét, a szabályzatot és a 
jelenlévőket, akik ott igazolták aláírásukkal, hogy kik léptek be. Innentől kezdve, 
nagyon jól figyeljetek 96-tól az élő egy adta földön semmi nem történt, tehát egy év után 
automatikusan nincs polgárőrség, évente ülést kellett volna, három évente tisztújító 
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közgyűlést kellett volna, még anno annak idején Bodnár György volt az elnök. A 
részleteibe nem óhajtok belemenni, ezek az anyagok a birtokomban vannak, nem 
véletlenül kértem azt és bíztam meg az Alpolgármester Urat, hogy Tiszacsegén a 
polgárőrséget meg kell szervezni, ez nem zárja ki azt amit Szilágyi Sanyi polgárőr 
csapatot szervezett, a kettő nyugodtan működhet, sőt mi leszünk a legboldogabbak és 
Tiszacsege előnyét szolgálja, ha két polgárőrség fog működni. Na most, itt most is és 
holnap a lakossági fórumon is a lakosság felé is fordulok, és mindazokat a fiatalokat, 
időseket, nyugdíjasokat, akik éreznek magukban annyit, hogy ők ennek a 
polgárőrségnek tagjaként megtudnak felelni, szeretettel látjuk és várjuk az újonnan 
alakuló polgárőrségbe. Az újonnan alakuló polgárőrség május végén, június elején fog 
megalakulni és akkor fogom a testület elé hozni, miután megalakult az is, és a 
testületnek be fogok róla számolni, hogy létezik két polgárőrség, vagy ha addig egy 
harmadik is, akkor egy harmadik is, létezik és a testület akkor fogja eldönteni, hogy kit 
milyen arányban fog támogatni. Visszatérve a 350 ezer Ft önkormányzat által bevállalt 
támogatás éves szinten, itt most 100 ezer Ft-ot ebből semmiféleképpen, hiszen ezek 
alapítványok, gondolom itt a szponzorok, támogatók megvannak, most azokat kell 
szerintem igénybe venni, azoktól kell próbálni kérni segítséget és ha 10 évig 
törvénytelenül működött a polgárőrség, akkor most még egy-két hónapig el tud 
működni, illetve majd akkor visszatérünk erre. Nem is tudom, hogy került ez napirendre, 
nem voltam itt, de nem is hoztam be az anyagot, nekem megvan minden hozzá, ez az 
ügy folyamatában van, ez még nem lezáródott dolog, sajnos a kulcsot nem kaptuk meg, 
amit kértem, hogy 24 órán belül le kell adni, az az önkormányzat épülete, illetve 
pontosabban a rendőrségé, de a rendőrség és az önkormányzat között egy három oldalú 
szerződés alapján az önkormányzat rendelkezik azzal a helyiséggel. Ezért kértem azt, 
hogy 24 órán belül adja le a kulcsot, nem adta le a mai napig, tudomásul vesszük, ha 10 
évig törvénytelen dolog volt, most ezt a pár napot kibírjuk, ezzel nem kívánok vitába 
szállni senkivel, mert még nem járunk ott, hogy ezt az ügyet le lehessen zárni és 
mindenki teljes tiszta képet kapjon.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Nem küldtük be az anyagot, ezek valósak, de attól függetlenül minden tiszacsegei lakos 

állampolgári jogon is művelheti ezt a feladatot és tényleg, ha a közbiztonságért valaki 
tenni akar, megteheti egyénileg is, nem kell hozzá százhúsz forma. Az, hogy nem volt 
lepapírozva, vitathatatlan, hogy nem küldtük el az anyagokat az ügyészségnek, most 
kifogásolta, most elküldtük, most azokat a hiányosságokat, amit kért az ügyészség 
megszüntettük, és teljes egészében hiánytalanul a kéréseiket teljesítettük, tehát azok már 
nem állnak fent, amit te mondtál. De annak ellenére Sándor, ha van egy ilyen társulás, 
ami a közért többet akar tenni, én úgy érzem, hogy azt azért hagyni kell és támogatni 
kell. Attól függetlenül a szolgálatot az illetők adták, attól, hogy mi nem küldtük meg az 
ügyészségre ezeket az iratokat, attól működött ez a polgárőrség. Én nagyon sajnálom, 
hogy ebben semmilyen féle kapcsolatot nem iparkodtál kialakítani. Én amikor a halottak 
napja volt kértem, hogy éjszakára, akár a kis Suzukit, akár az Opelt, biztosítsd már a 
számunkra, hogy éjszaka is tudjunk szolgálatot adni, akkor hosszabb ideig igénybe 
vettük volna, nem is nagy kilométerrel, ezt is elutasítottad, azért nem mondhatod, hogy 
nem fordultam én is hozzád kéréssel. Én úgy érzem Sándor, ez árokásás, jelen 
pillanatban azért ez a polgárőrség, még úgy ahogy te mondtad működött és működik. 
Elég sok szolgálatot adtunk, elég sok bűncselekmény is volt, elkövetőket is fogtak el a 
polgárőrök, fémhulladék tolvajokat. Épp ezért nem értem, hogy pontosan te 
akadékoskodol benne, mi is odatudtuk volna ezt az anyagot neked adni, nálam is itt van 
ügyészségnek az anyaga, de jelen pillanatban is még a levelet mindig nekem címezték 
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idáig is, tehát mint létező egyesületnek, annak ellenére, hogy szabálytalanul működött. 
Én úgy érzem, hogy ezt az energiát, amit erre a polgárőrségre te ráfordítol, inkább a 
község javát szolgálná, mert ez az egyesület, még ha így működik is, jelen pillanatban is 
azt szolgálja. Én Sándor csak azt látom benne, hogy mélyíted elfele a köztünk való 
viszonyt, semmilyen igazi indokod azon kívül, hogy az ügyészségen te még keresel, ha 
már itt azért ezek az emberek, azért önzetlenül 700 órát ebben az évben is teljesítettek 
zömmel éjszaka.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Önként vállalt. 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Pontosan azért kellene, hogy ezeket az önként vállalt feladatokat, neked is mint 

polgármesternek, inkább segítő szemmel nézni Sándor. Én úgy látom, hogy ellenségként 
nézed, ahol csak lehettél már a Túrós Úrtól kezdve, Tóth Úrtól kezdve, a megyétől 
kezdve mindenkit megkerestél, bejelentkeztél, próbáltad, nem szabad, én arra kérlek 
Sándor, hogy inkább tekintsél előre, mi ezt megpróbáltuk. Én semmilyen olyan 
magatartást nem tanúsítottam, hogy ezt az egyesületet ne tudjuk így tovább működtetni. 
Jelen pillanatban is ez a polgárőrség működik. Április 27-én a közgyűlésen pedig azokat 
a szabálytalanságokat megszüntettük, azóta teljesen szabályosan működik, előtte is 
működött, de attól független az ügyészség semmilyen olyan anyagot nem küldött, ami 
miatt nem folytathattuk volna a munkát. De van itt több egyesület is, én is azt mondom, 
ha csak a polgárőrséggel akarsz kötöszködni, tedd meg, de én továbbra is azt kérem, 
hogy a lakosokért teszik ezek az emberek. Jelen pillanatban az ülésén 25 fő volt, aki 
szavazott. De többen vagyunk, mert többen jelezték, hogy nem tudtak munkavégzés 
miatt eljönni. Én továbbra is azt kérem, hogy ezzel a 100 ezer Ft-tal nem volna szabad, 
hogy feszítsd a húrt, de a testületet én arra kérem, hogy szavaztasd meg, én arra kérem a 
Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá és 100 ezer Ft-tal támogassa a 
polgárőrségünket. Én nagyon megkérlek Polgármester Úr, hogy szavaztasd meg ezt az 
előterjesztést, amit írásban, illetve szóban is megtettem.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ez nem is volt napirendi pont, nem is óhajtok én ezzel tovább foglalkozni. Megítélésem 

szerint meg lett szavazva 350 ezer Ft, az önkormányzat részéről, ez majd kiosztásra fog 
kerülni, még az első félévben benne vagyunk, úgyhogy majd meg fog történni.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Én kérem azt, hogy terjeszd elő.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Aki azt kéri a testületi tagok közül, hogy ezt szavazásra bocsássam, kérem 

kézfelnyújtással jelezze.  
 

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – Polgárőrség anyagi támogatás 
iránti kérelmének megszavaztatását – 6 fő igen, 5 fő nem szavazattal, 2 fő tartózkodása 
mellett (Dr. Iványi Tibor nem volt jelen a szavazásnál) nem fogadta el.   

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Nem szavazunk róla, nem döntünk róla, majd a legközelebbi testületi ülésen.  
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b.) Egyebek 

 
 
- Nagy Miklós alpolgármester: 
 Simon Zsigmond Török B. u. 15. szám alatti lakos, lótartással foglalkozik, van egy 

pónilova és szeretne lovagoltatást, illetve két lóval sétakocsikázást végezni Tiszacsegén. 
Úgy gondolja, hogy a strandfürdő mellett lévő füves részen helyezné el ezt a szekeret a 
két lóval, illetve ott tartaná a póni lovat is lovagoltatásra. Természetesen előírnánk neki, 
hogy a területet neki kell rendben tartani. Abban az esetben, ha a Képviselő-testület úgy 
gondolja, hogy próbálkozzon meg ezzel, akkor gondolom Jegyző Asszony a 
segítségemre lenne és írnánk neki egy levelet, melyben leírnánk, hogy legyen 
mentődoboz elhelyezve a kocsiban stb. Megkérjük, hogy a kocsit próbálja 
esztétikusabbá tenni, de úgy látom, hogy csinálgatja, tele van jóindulattal. Én személy 
szerint úgy gondolom, hogyha rendbe teszi, a területet rendben tartja, úgy gondolom, 
hogy nem volna szabad tőle bérleti díjat kérni, még mindig jobb mintha sorban állna a 
szociális igazgatáson.  

 
Vincze László PTKIB. tag: 
 Hol van a terület? 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 A strandon bal oldalt a bejáratnál van egy kisebb füves rész, ahol meg tud állni egy 

lovaskocsi. A pónilovagoltatáshoz kb. 15 méter átmérőjű terület kell, ahol körbe 
lovagoltatja a gyermekeket. Kérem a véleményeteket.  

 
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag: 
 Ott nem jó, közel van a bejárathoz.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Mindent eltakarít maga után. 
 
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag: 
 A Tisza parton nem jobb lenne? A fürdő és a Tisza-part között sétakocsikáztatás.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Ő nem csak a Tisza part és a fürdő között gondolta, mert ha volnának olyanok, akkor 

akár a Hortobágyra is el tudná vinni a nevezetességeket megtekinteni.  
 
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag: 
 Azért nem jó Miklós, mert nyáron rengeteg autó van, ott bármi előfordulhat, van amikor 

a füves területen is állnak autók. Nekem úgy mondta el, hogy a Tisza-parton egy állandó 
helyen körbe a pónit lovagoltatná, illetve a Fürdő-Tiszapart között vagy éppen a 
Hortobágyi Nemzeti Park felé sétakocsikáztatást végezne. Én úgy tudtam, hogy a fürdő 
területén, annyi hely kellene, ahol megfordul. 

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 A Tisza parton nem tudom, hogy van-e olyan terület, amelyre azt mondjuk, hogy 

odaállhat a lovas kocsi.  
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 A Honvéd üdülő melletti területen? 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Azt semleges területnek tartom, vagy a fürdőnél vagy a halászcsárdánál, olyan 

frekventált helyen, ahonnan az embereket tudja innen oda vinni. Ha megáll ott a nagy 
semmiben, gondolom, ott nem történik semmi.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Tavaly a tölgyes erdő mellé kérte az üdülő sarkánál.  
 
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök: 
 A KRESZ szabályokra hivatkoztál. Állati erővel vont járműveknél, ha nincs kitéve, 

hogy nem hajthat be, nem állhat meg, akkor ott áll meg, ahol akar. Tehát nekünk ezzel 
nem kell foglalkozni, hogy ő hol akar megállni, ha ő szeretne személyt szállítani, semmi 
közünk hozzá, hogy hol fog megállni, ha ő közterületen akar megállni és nem tiltja a 
közlekedési szabály, akkor megállhat, vállalkozhat éjjel-nappal, felszállhatnak, 
leszállhatnak, nincs megtiltva.  

 
Jászai László PTKIB. tag: 
 Én úgy értettem, hogy egy pónilóval egy kör alakú sétalovagoltatást akar, amihez kell 

neki egy terület.  
 
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök: 
 A fürdő területén.  
 
Jászai László PTKIB. tag: 
 A fürdő területén nem lehet.  
 
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag: 
 Állat nem vihető be a fürdőbe őrkutyán kívül.  
 
Jászai László PTKIB. tag: 
 Úgy szoktak lovagoltatni, hogy a póninak van egy hosszú póráza, azon van nyereg, a 

kisgyermekeket felültetik és körbe-körbe jár, ennek kell egy 12 méter átmérőjű szabad 
terület, ahol tud mozogni. A csárdával szemben lévő terület is alkalmas. 

 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Azzal csak az a gond, hogy a főzőverseny is ott szokott lenni.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Esetleg a híd lábánál. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Megválaszolom, hogy ezt nyugodta csinálja, nézze meg, hogy neki megy-e.  
 
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök: 
 Vagy van vállalkozó papírja, vagy nincs, itt ha területet akar bérelni, az más dolog a 

terület bérlése a tulajdonostól.  
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Nagy Miklós alpolgármester: 
 Igazad van, csak mindig velünk kapcsolatban ez vitára ad okot, előbb utóbb valaki 

megkérdezi, hogy miért nem intézkedik már a Polgármesteri Hivatal, miért nem zavarja 
el onnan, útban van stb.  Számtalan ilyen probléma van. 

 Az a lényeg, hogy megválaszolom, hogy nyugodtan csinálja.  
 
 
- Nagy Miklós alpolgármester: 
 A bölcsőde vezetője Németh Józsefné keresett meg, hogy a Kábel Televízió vezetője 

Bozsó Gyula Úr engedélyt kért tőle 3 hónappal ezelőtt, hogy három hétre elhelyezzen 
ott egy erősítőt. Nézzem már meg, mert az erősítő még mindig ott van. Nincs semmilyen 
megállapodás az önkormányzat és közte, be van hajítva a villamos szekrénybe, meg 
merem kockáztatni, hogy szabálytalan is, nem hiszem, hogy egy óvodában, ahol 
gyermekek alszanak egy ilyen elektromos berendezés - amely nem biztos, hogy 
szabályosan van elhelyezve - megengedhető. Bozsó Gyula azt mondta Némethné 
kérdésére, hogy december 31-én dönti el, hogy elviszi vagy ott marad-e az az erősítő. 
Valószínűleg akkor fogja a csillagpontos fővezetéket továbbépíteni. Mindig problémánk 
van ezzel a jó emberrel, bármi gond van, mindig csak az ellenségeskedést látja bennünk. 
Ha véletlenül tűz keletkezik, mert szabálytalan az az elektromos bekötés, akkor meg az 
lesz, hogy az önkormányzat nem figyelt oda a bölcsődére, leégett a bölcsőde, tehát elég 
nehéz helyzetben vagyunk. Én úgy gondolom, hogy jó lenne, ha a Képviselő-testület 
valami állást foglalna ebben, hogy december 31-ig milyen feltételek mellett engedi meg 
Bozsó Gyula Úrnak, hogy ez az erősítő el legyen helyezve a bölcsőde 
villamosszekrényében.  

 
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök: 
 Ha ez a Bt rendelkezik különböző engedélyekkel, ha a saját házamba is bevezeti, oda is 

megvannak a megfelelő építési engedélyek, ha ezzel rendelkezik, akkor megint egy 
bérlemény dologról lehet szó, hogy engedélyezzük vagy nem engedélyezzük. Nem látok 
olyat, hogy a megfelelő helyre, szabályszerűen, gondolom ehhez van szakértelme, 
engedélye. Ehhez kapcsolódna, hozzám is intézet egy levelet. Hagy kérjek már a 
testületnek egy fórumot egy külön napon, tisztázzuk, hogy ő mit szeretne, mi az amiben 
látja, hogy az önkormányzat akadályozza, mert én nem látom világosan. Most hiába 
olvasom el ezeket a papírokat, nem tudom, hogy ő mit szeretne, mi az amiben 
akadályozza az önkormányzat. Jöjjön be, tegye fel  előre a kérdéseit, nézzünk utána, 
válaszoljuk meg, szóban, írásban, támasszuk alá.  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Nem tudom, annyi oszlopot állít fel, amennyit akar, oda húzgálja a vezetéket, ahová 

akarja, az E-on levágta az oszlopról, mi közünk van hozzá, nem is tudtunk róla, hogy 
levágta az oszlopról. Úgy tudtuk meg, hogy a Polgármester Úrhoz mentek a lakosok, 
hogy nincs kábeltévé, mert levágta a vezetéket. A Polgármester Úr kérte az E-ont, hogy 
írásban tájékoztassa a testületet arról, hogy miért vágták le a vezetéket, állítólag 
szabálytalanul volt felrakva. Nem mehetünk oda, hogy engedje már meg akkor is, ha 
szabálytalan, hogy vezesse. Amúgy is rendkívül paradox dolog, hogy az oszlopok 
kihelyezésével, illetve azokon lévő bármilyen vezetékek felszerelésével kapcsolatban az 
önkormányzatnak semmiféle rendelkezési joga nincs, teljesen idegen hatóságok adnak 
engedélyt arra, hogy ki milyen oszlopot és hova állít le a közterületen, a mi 
közterületünkön. Egyszerűen nem is tudom, hogy ennek a jogszabálynak az alkotója hol 
volt, amikor ezt a jogszabályt megalkotta, de valószínűleg nem volt magánál. 
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Mindemellett én egy kicsit furcsállom, a piacgazdaság megcsúfolásának tekintem azt, 
hogyha egy településen csak egy szolgáltató lehet jelen és a másikat azért nem engedik 
be, mert ez az egy szolgáltató megakadályozza. Ez a mai rendszernek, a 
piacgazdaságnak, a korszerű kapitalizmusnak a megcsúfolása, ez szégyen, ezt ki kell itt 
jelentenem.   

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Itt azt hiszem fogalmi zavarok vannak. Az önkormányzatnak és a képviselő-testületnek 

egy dolga van, hogy tiszacsege lakói ki legyenek szolgálva. Ez, hogy most milyen úton-
módon és ki, ebbe mi ne folyunk bele, tartsuk magunkat távol. A Bozsó Úrtól tegnap én 
is kaptam egy levelet, amelyben azt kérte, hogy a holnapi lakossági fórumon kér engem, 
hogy tárgyilagosan szóljak a lakossághoz ezzel kapcsolatban, én holnap ezt meg fogom 
tenni a teljes tárgyilagossággal, távol óhajtom magam tartani az E-on, a Matáv és Bozsó 
Úrnak a munkáitól, ez bennünket ne érdekeljen, bennünket egy dolog érdekeljen, hogy 
Tiszacsege lakói a legjobban járjanak. Ennyi, kár vitát szaporítani erről, kár erről egy 
mondatot is ejteni. Holnap nagyon röviden össze lesz állítva és el fogom mondani a 
lakossági fórumon.  

 
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök: 
 Én pont ezért kértem volna, de több ilyen megkeresés érkezett, hogy az önkormányzat 

gátolja.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Először, hogy odategye az erősítőt. Én nem hiszem, hogy ilyen kigyulladás, egyéb 

probléma legyen, mert azért fogadd el, villamosmérnök Gyula, nem hiszem, hogy ilyen 
hibát azért elkövessen, hogy az kigyulladjon. Azt azért fogadjátok el, hogy elég sok 
helyre ingyen bevezette, ahhoz, hogy a lakosok tudják ezt a közvetítését nézni. Én úgy 
érzem, hogy mindig jóindulattal és támogatólag lépett fel, az hogy most nektek hogy 
van a kapcsolatotok, most is Sándor az önkormányzat állítatta le, én úgy tudom.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Szeretnék kimaradni. Az önkormányzat nevében kérlek még egyszer, az 

önkormányzatnak semmi kifogása nincs Bozsó Gyulával.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Nem is álltok vele kapcsolatban? 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Nem állunk semmilyen kapcsolatban Bozsó Gyulával. Miért kellene nekünk állni? 

Elmondtam az előbb, ha idefigyelsz, akkor megértetted volna, neki az E-onnal van.  
Az E-on lefényképezte azokat a vezetékeit, amelyek a gyengeáramú vezetékre rálógnak. 
Fényképek készültek, hogy teljesen szabálytalan, ezért vágták le, ne menjünk ebbe bele.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Annyira rossz volt ma is itt is az internet.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Az adást nem lehet nézni, menjél ki a Temető utcára, most szerelik sorra fel a Digi Tv-

ket, a másik utcán megint, mert nem lehet nézni, de ez nem a mi dolgunk, ebbe ne 
menjünk bele.  
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Ami a mi dolgunk, abba ha lehet segítsük, ami nem a mi dolgunk, abban nem kell.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Mibe segítsük Sanyi mond meg? 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Nem tudom. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Az E-onnak írtam levelet, kértem állásfoglalást, mert Bozsó Gyula engem is 

megkeresett levélben, hogy szabálytalanul, megkérdezése nélkül levagdosta az E-on a 
vezetéket. Én állásfoglalást kértem, én nem tudok mást tenni Sanyi. Az itt van, fel 
fogom holnap a lakossági fórumon is olvasni.  

 
 
- Jónás Sándor polgármester: 
 Itt ragadom meg az alkalmat, hogy minden Tisztelt Képviselőt szeretettel meghívok a 

holnap 18.00 órakor tartandó lakossági fórumra. Bízom benne, hogy mindenki részt vesz 
rajta. Egy kicsit más formában szeretném, ha megkérhetnélek benneteket, mivel a 
lakosokat mi képviseljük, nem szeretném azt, hogy egyetlen egy képviselő is háttal üljön 
a lakosoknak és a színpad előtt végig fogok elhelyeztetni székeket, ott üljünk sorban, 
mint képviselők, akiket minket megválasztottak a tiszacsegei lakók. Én arra kérlek 
benneteket, hogy mindenki aki tud jöjjön el.  

 
 
- Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Szeretnék tájékoztatást kapni arról, hogy milyen a mechanizmusa a Kistérségnek? 

Tudniillik a Gyermekjóléti Szolgálat vezetője nem végzi a munkáját és a helyére 
Balmazújvárosról került ki egy fiatal hölgy. Az önkormányzatnak mennyire van 
beleszólása abba, hogy kikkel tölti fel a kistérség ezeket a helyeket. Ezt nem tudom, 
hogy ez hogy működik, mert lett volna helyi ember is, akivel ezt be lehetett volna 
tölteni.  

 
Füzesiné Nagy Zita jegyző: 
 Ez csak egy átmeneti megoldás, egyeztetni fog, nincs írva, hogy kötelessége, de 

egyeztetni fog velünk.   
 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Csak azért mondom, hogy időben, ha valamikor ilyen helyzet elé kerülünk, akkor 

megtudjuk védeni a helyi lakosokat, munkahelyet tudjunk nekik biztosítani, ne a fejünk 
felett töltsék be.  

 
Füzesiné Nagy Zita jegyző: 
 Ebben az esetben csegeivel lesz megoldva, tudunk róla, fog velünk egyeztetni a 

kistérség.  
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- Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Lakosság! Engedjék meg, hogy meghívjak 

mindenkit jövő héten május 11-én iskolánknak a névadó ünnepélyére 09.00 órakor. A 
meghívókat megkapták, szeretettel várunk mindenkit. Szeptembertől a Fekete István 
nevet használja iskolánk, és ennek a hivatalos névadó ünnepsége május 11-én lesz.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 A meghívó nem tartalmazza ugyan, mert ez az iskolára vonatkozik, megkértem Nagy 

Bandó Andrást és lányát Natáliát, ők este 18.00 órakor a Művelődési Házban a 
tiszacsegei lakosoknak előadást fognak adni miután a nap részletes programján túl 
leszünk.  

 
 
- Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök: 
 Mindenki kapott az iskola intézményvezetőjétől egy levelet, március 28-án hozott 

határozatban póthatáridő megállapítását kéri egy főre, mivel a prémium évek programot 
úgy tudja igénybe venni december 27-től és logikus volna nyilvánvaló ezt a pár hónapot 
kitolni, ne kelljen létszámilag megállapított elküldött személyeket egy fővel növelni. A 
másik pedig még most sem látjuk a gazdasági irodát, hogy hogyan fog átvonulni az 
önkormányzathoz. Az intézményvezető, de én is eltudom mondani, hogy milyen 
aggályait látjuk, a múltkor is elmondtuk, hogyan lesz koordinálva az ott maradó 
technikai személyzet, irományok, beadványok? Nem beszélve arról, hogy a törvény is 
engedélyezi ilyen munkakör betöltését. Szeretném, hogyha felülbírálnánk, 
megbeszélnénk.  

 
 
- Répási Lajos PTKIB. elnök: 

Felvetődött, hogy Egyek nagyközségen nem kielégítő a szennyvízszippantás ellátása, 
hogy esetleg foglalkozzunk azzal a gondolattal, hogy a hét valamelyik napján a mi 
szippantónk esetleg bérszippantást végezne, próbaidővel is meg lehetne nézni egy 
hónapos volumenben, hogy milyen gazdasági hatása volna, kifizetődő-e, gondolom. Ha 
esetleg a Tisztelt Testület úgy dönt, biztosítsuk ezt a lehetőséget, itt tudnánk bonyolítani. 
Állítólag Egyeken ez az ellátás nincs kielégítve, úgyhogy mindenképp igény volna rá és 
talán nekünk is egy kis bevételt jelenthetne. Ennek két oldala van, de mindenképp 
döntenünk kellene, hogy esetleg próbaidőre megnézzük, hogy milyen hasznot tudna 
hozni, vagy esetleg nem kifizetődő.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 A Zoli felvetésére, az én borítékomban nem is volt, de legközelebbi testületi ülésig 

megvizsgáljuk és ha indokolt, akkor ezzel foglalkozni fogunk. A Lajos esete a 
szippantóra, én nem tudom, de ennek ellenére vitassa meg a testület, ezen is 
gondolkozzunk és következő testületi ülésen újra feltesszük és akkor addig próbáljuk ezt 
egyeztetni.  

 
Füzesiné Nagy Zita jegyző: 
 A szennyvízszippantást ki vetette fel, az önkormányzat?  
 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Felém jelezték.  
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TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 

 

2007. május 3. 

 
Füzesiné Nagy Zita jegyző: 
 Mert az csak az önkormányzattal kötött szerződés alapján lehetséges, őket megkerülve 

nem lehet. Arról szó sem lehet, hogy fogja magát a szippantó kocsi és átmegy.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Én úgy gondolom, hogy Remenyik Sándor és Komóczi Imre ehhez mindenképpen kell, 

mert ők tudják, hogy mennyire van kihasználva. Ha nálunk ki van használva, akkor nem 
nagyon van miről beszélni,  de arról beszélhetünk, hogy legyen két műszakos és két 
vezetője legyen a járműnek, viszont ez már elszámolási problémát vet fel.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Javaslom ne menjünk ebbe se bele, mert ennek is az elintézési módja, kezdési módja 

sem ez lenne, hanem az lenne, hogy az egyeki önkormányzat megkeresi a tiszacsegei 
önkormányzatot és a Polgármester majd beviszi a testület elé.   

 
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 az 
ülést bezárta.  

 
 

K. m. f. 
 

 
   Jónás Sándor      Füzesiné Nagy Zita 
      polgármester                 jegyző 

 
 
 
           Szeli Zoltán                      Illés János 
          jkv. hitelesítő                       jkv. hitelesítő 
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