TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

2007. június 8.

JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. június 08.-án
de. 0900 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében –
megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:

mellékelt jelenléti ív szerint

Meghívottak:

mellékelt jelenléti ív szerint

Jónás Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott
vendégeket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 13
fő képviselő jelen van. Vincze László valószínűleg később érkezik.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére Zsólyominé Gyenes Anikóra,
valamint a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére Szeli Zoltán – mint állandó
jegyzőkönyv-hitelesítő -, valamint Répási Lajos képviselőkre és a kiküldött
meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására.
Képviselő-testület – a jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv-hitelesítők személyét,
valamint a napirendi pontok tárgyalását – 13 fő igen szavazattal (Vincze László nem
volt jelen a szavazásnál) elfogadta.
NAPIRENDI PONTOK:
1./

Csege Napok rendezvény programjának összeállítása
Ea.: Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök

2./

Különfélék.
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1./

Napirendi pont
Csege Napok rendezvény programjának összeállítása
Ea.: Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Felkérem Szeli Zoltánt, hogy szóbeli kiegészítését megtenni szíveskedjen.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Mindenki megkapta, nem tudom sikerült-e végigolvasni a Csege Napok programját.
Sajnos az anyagiak az idén is határt szabtak a rendezvényeknek, de ettől függetlenül úgy
néz ki, hogy összejött egy váz, amely talán megvalósítható. A Csege Napok augusztus
03-án kezdődne a szokásos elszármazottak találkozójával, aztán a strandon különböző
műsorokkal. Nem tudom, hogy részletesen felsoroljuk, vagy mindenki megnézni.
Jónás Sándor polgármester:
Mindenki előtt ott van, ha különösebb kiegészítés nincs, akkor köszönöm és kérem a
Képviselő-testületet, hogy mondják el véleményüket.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Összességében a helyi csoportok fellépése adott, a nagyobb fellépők egy része fix, a
másik része folyamatban van, ha valaki kiesik az időpont egyeztetés miatt, akkor
természetesen ugyanerre az időre egy hasonló kategóriájú rendezvény kerül
beszervezésre. A pénteki napnak a megszervezését Farkas Jánosné vállalta Pusztai
Lászlónéval.
Farkas Jánosné ÁMK. intézményvezető:
A polgármester mond beszédet, én köszöntöm és levezetem az egészet. Szeretném
kérdezni, hogy lesz-e olyan akinek a kitüntetést ott kell átadni? Mert a forgatókönyvbe a
kitüntetések átadását is be kell építeni.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
A pénteki nap elszármazottak találkozója, Polgármester Úr tartja a köszöntő beszédet,
utána az osztálytalálkozó, illetve a kirándulás lenne. A strandon délután 14-től 18-ig
lennének programok, a megnyitót Polgármester Úr tartaná a strandon, utána a
szépségverseny és egyéb. 20.00 órától a hangverseny a katolikus templomban, majd
21.30-tól egy nosztalgia bál a strandon.
Szombati nap hagyományosan indulna a strandon a horgászversennyel, egy népi, dal és
tánccsokorral egész délelőtt, a Tisza-parton vele párhuzamosan a főzőverseny kezdődne,
természetesen kirakodóvásár, játszóház. 13.00 órától kezdődne az eredményhirdetés
13.30-tól újra a színpadon különböző rendezvények, a szokásos tűzijáték 21.30-tól, azt
követően pedig 22.00 órától koncert, ami most a Tisza-parton lesz. Vasárnap Tisza kupa
kispályás futballmérkőzés.
A színpaddal kapcsolatosan volna egy módosító javaslatunk, meg kellene nézni, én
megnéztem már, elég szűkös a belső tér a parkoló környékén a Tisza-parton célszerű
lenne megnézni az árterületet, a töltésnek a belső oldalát, ahol a sergő és egyéb dolgok
szoktak felállítva lenni. Kitakarítani a kerítésig az aljnövényzetet és ott egy ligetes részt
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kilehetne alakítani, valamint talán a nagy színpadnak is helyet tudna adni és a nézőtér
adott volna a töltés rézsűje miatt, jó rálátással és nagy befogadóképességgel.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Papp Bertié a fasor, tényleg jó helyen lenne.
Jónás Sándor polgármester:
Az erősítés ott megoldható, elvihető odáig az erősítés?
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
A sergő is ott szokott lenni az is árammal megy.
Jónás Sándor polgármester:
Utána fogunk nézni, hogy kié az a földterület és természetesen akkorra kell majd
beszerezni az engedélyt, hogy hozzájáruljon ehhez.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Meg kellene nézni, hogy mennyire alkalmas, nagyobb tágasabb terület. Tavaly is az volt
a baj, hogy akik nem fértek a színpadon, azok lejöttek az aszfaltra 50-60 ember
körbeállta és attól kezdve semmit nem lehetett látni.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
A wc-t hozzuk már akkora rendbe, hogy működjön, tavaly nem működött, ne felejtsük
már el, meg egy kézmosót vagy valami vízcsapot.
Farkas Jánosné ÁMK. intézményvezető:
Szeretném, hogyha kukákat tennénk ki, nylon zsákokat meg egyebeket, mert borzasztó,
ha másnap reggel kimegyünk valamelyik helyszínre, közben jönnek-mennek idegenek
is, és látják másnap az előző esti romhalmazt. Jó lenne, ha reggel elkezdené valaki a
takarítást. Rengeteg nylonzsákra lenne szükség, mert nincs elég kuka, amit
kihelyezzünk.
Vincze László megérkezett.

Jelen van: 14 fő

Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Az egész rendezvény szponzorálására talán érdemes volna összehívni néhány
vállalkozót. Beszéltük a múltkor is, hogy jó volna bevonni szponzorokat, vállalkozókat.
Jónás Sándor polgármester:
Ez minden évben megvolt. Feltételezem, hogy most is azt kellene csinálni, hogy a
vállalkozók részére egy körlevelet kiküldeni, amelyben megkérni, hogy amennyiben úgy
gondolja és lehetősége van rá és anyagiakban kívánja támogatni azt itt és itt megteheti.
Még van idő, ki lehet postáztatni.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Az előző évektől eltérően kikerült belőle a Roma nap, olyan javaslatot tettünk a
Kisebbségi Önkormányzatnak, nem tudom, hogy mennyire lesz elfogadható számukra,

3
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

2007. június 8.

szerintünk sokkal jobb volna turisztikailag is a településnek, ha külön időpontban egy
önálló Roma Napot, folklórnapot kapnának.
Lakatos János TVCKÖ. elnök:
El is fogadtuk, következő héten.
Budai Jánosné TVKCÖ. képviselő:
Mivel cigány lakosok is elég sokan vagyunk Csegén, mi is beszeretnék kapcsolódni
valamilyen módon a Csege Napok programba. A szombati napon nem tudom milyen
helyet kérhetnénk a Tisza-parton egy kisebb műsort szeretnénk adni, látom, hogy a
szombati napban már benne van a roma folklór.
Jónás Sándor polgármester:
A strandra van szombaton írva. Szándékosan a Mága Zoltán hegedűművészt hívtuk meg
pontosan azért a Tisza-partra a főrendezvényre, hogy oda tisztelettel és szeretettel várjuk
Tiszacsege valamennyi romáját.
Szilágyi Sándor kiment az ülésről.

Jelen van: 13 fő

Budai Jánosné TVKCÖ. képviselő:
Lehet-e változtatni, mivel fő műsoridő és eleve a Tisza-parton vannak a legtöbben, nem
a strandon, hogy nem-e lehetne a hagyományőrző tánccsoportot a Tisza-partra tenni?
Jónás Sándor polgármester:
Gondolom a szervezők azért tették a strandra, mert a délelőtti órákban a Tisza-parton
biztos, hogy kevesen lesznek. A strandon lesz a horgászverseny, a népdalkör is ott lép
fel, meg az operett előadás is ott lesz.
Kobza Miklósné ÜOMSB. tag:
A főzőversenyben is benne vagytok az is ott van a Tisza-parton.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Szeretnénk is, ha a főzőversenyen is valamilyen étellel részt vennétek.
Budai Jánosné TVKCÖ. képviselő:
A Tisza-parton melyik részt kapnánk meg? Szeretnének cigány pecsenye sütést
rendezni, valamint cigánypogácsát készíteni. Ha megkapnánk azt a részt, ahol megyünk
le baloldalról, ott nem zavarunk senkit.
Jónás Sándor polgármester:
Zavarásról szó sincs, közösen rendezzük, be vannak vonva a strandon is és a Tiszaparton is.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
A főzőversenynek Tóth Imre lesz a felelőse, gondolom a helyszíneknek valamilyen
formában sorsolása történik, adott terület, adott méretben rendelkezésetekre lesz
bocsátva, mert nem 200-300 m2-ben kell gondolkozni, hanem ahányan főznek, annyi
helyszín ott ki lesz osztva.
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Budai Jánosné TVKCÖ. képviselő:
Nekünk a főzőhelyszín mellett kellene, mert nem mindenki fog főzni, hogy ne zavarjuk
a főzőversenyt, eleve többen vagyunk.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Benevezhettek egy helyre, mert ott kell a többiekkel együtt főzni.
Budai Jánosné TVKCÖ. képviselő:
Zenével, tánccal összekötött főzés lenne.
Kapus Lajos SZEIB. tag:
A bizottsági ülésen felmerült a Bekton fúvószenekarral kapcsolatban a létszám, hogy
mennyire lehet számítani. Beszéltem a zenekarvezetővel 50-60 fő lesz, abszolút
számíthatunk rájuk.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Ennek van egy anyagi kerete az egész rendezvénynek.
Jónás Sándor polgármester:
Aki ezzel együtt egyetért és elfogadja, kérem kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – Csege Napok programját – 13
fő igen szavazattal (Szilágyi Sándor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
108/2007.(VI. 08.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. évben megrendezésre
kerülő Csege Napok programját az alábbiak szerint fogadja el:
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CSEGE NAPOK 2007.
2007 augusztus 3-5.
TERVEZETT PROGRAM

Augusztus 3-12.

Kiállítás (Népművészeti alkotások, csegei hagyományos használati tárgyaink)
Helye: Művelődési ház
Felelős: Pusztai Lászlóné
Csege Napok összrendezvényért felelős:
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök

2007. augusztus 3. (péntek)
Tiszacsegéről elszármazottak találkozója
09.00
10.00

10 e Ft

Gyülekező
Megnyitó
Helye: Művelődési Ház
Beszédet mond: Farkas Jánosné
Közös program: Kirándulás a Vadasparkba
Elszármazottak találkozójának megrendezéséért, lebonyolításáért
Felelős: Farkas Jánosné ÁMK. vezető
TERMÁL-STRAND:
(délutáni program 14.00 – 18.00 óráig)
Termál-strand programjaiért felelős: Kobza Miklósné, Csernikné Nagy Krisztina

14.00
15.00

Megnyitó
Gyermek tánccsoportok előadása
Szépségverseny
Közben:
Salome tánccsoport előadása
Tropical Revü
Szépségverseny eredményhirdetés

20.00

Cantare Kórus hangversenye
Helye: Katolikus templom
Felelős: File Ferencné

21.30

Nosztalgia Bál
… zenekar szolgáltatja a zenét
Sztárvendég: Kistehén zenekar
Helye: Termálstrand

50 e Ft
100 e Ft
300 e Ft
10 e Ft

100 e Ft
480 e Ft
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2007. augusztus 4. (szombat)
TERMÁL-STRAND:
Termál-strand programjaiért felelős: Kobza Miklósné, Csernikné Nagy Krisztina
08.00 – 12.00
12.00

10.00

Horgász-verseny
Horgászavató
Horgászverseny eredményhirdetés
Helye: Csónakázó-tó
Felelős: Simon Albert

50 e Ft

Operett előadás (Tihanyi Tóth Csaba)
Őszirózsa népdalkör műsora
Gyermek Citerazenekar előadása
Roma folklór
Tűzoltó Dalárda műsora
Néptáncosok műsora
Helye: Termál-strand
Hangosításért felelős: Bohács János

160 e Ft

TISZA-PART:
Egész napos programért felelős: Hajdu Bálint, Pusztai Lászlóné
8.00 – 12.00
13.00 – 13.30

Főzőverseny
Főzőverseny eredményhirdetés
Helye: Tisza-part
Felelős: Tóth Imre
Megjegyzés:

50 e Ft

Minden egyes versenyzőt kötelezni kell arra, hogy az
általa készített ételből minimum 10 adagot árusítson ki.

09.00

Háttérrendezvény: Ökopiac, Játszóház, Kirakodó vásár, rodeo bika

20 e Ft

13.30
14.00
14.30
15.00
16.00
17.00

Szórakoztató műsorok:
Majorett csoport bemutatója
Adria táncegyüttes műsora
Kortárstánc
Ír stepp bemutató
Tini Dance tánccsoport
Mága Zoltán hegedűvirtuóz

18.00
20.00

Streetfighter Show (Felelős: Trungel Kálmán, Kapus Lajos)
Bekton Fúvós zenekar (Felelős: Kapus Lajos)

230 e Ft
90 e Ft

21.30

Tűzijáték

300 e Ft

22.00

P-mobil koncert
Helye: Tisza-part

600 e Ft

300 e Ft
125 e Ft
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2007. augusztus 5. (vasárnap)
SPORTPÁLYA:
Felelős: Illés János
10.00

Tisza-Kupa Kispályás foci

25 e Ft

__________________________________________________________________________________________
Összesen:

3.000 e Ft

Egyéb költségek: hang, fény, színpadfedés
Étkezés kb.

Keretösszeg:

240 e Ft/nap
500 e Ft

2.667 e Ft

Elvégzendő feladatok:
-

Tisza-parton a helyszínek előkészítéséért
felelős: Budai Imre

-

A főzőhelynél a tartók, padok javításáról gondoskodni kell, valamint úgy kell kialakítani, hogy a
főzőhelyek bővíthetőek legyenek.
Felelős: Budai Imre, Remenyik Sándor

-

A rendezvények zavartalan bonyolításához szükséges háttérfeladatok elvégzéséért
Felelős: Budai Imre és Remenyik Sándor,
akik legalább 3 fővel egész nap legyenek jelen a helyszíneken (sátorrendezés stb.), a
forgalomirányításhoz szintén 3 fő biztosítása szükséges.

-

Rendezvény szintér módosítása helyszíni bejárással.

-

Sátor biztosítása Mága Zoltán könyv, Cd bemutatójához, valamint dedikálásához.

-

Konferanszié: Bódi Judit és Kerekesné Kovács Anna

-

Engedélyek beszerzéséért (hajó, villany, útlezárás, forgalomelterelés, tűzijáték) a Polgármesteri Hivatal
azzal megbízott ügyintézője a felelős.

-

A helyi, egyeki, valamint újszentmargitai polgárőrök felkérése a helyszínek biztosítására.

-

A Tisza-parton parkolóhelyek biztosítása, egyeztetés Káplár Sándorral.

-

Reklámanyagok elkészítéséért
Felelős: Bohács János

-

Főbb szponzorok, támogatók felkérése, protokoll vendégek meghívása
Felelős: Jónás Sándor polgármester,

-

Az idegenforgalmi tevékenységben érintett vállalkozók, kereskedelmi egységek megkeresése.
Felelős: Répási Lajos PTKIB. elnök

-

5-6 fő biztonsági őr felkérése a koncert helyszínének biztosítására.

-

A programok, helyszínek felelősei dolgozzák ki, hogy a rendezvény zavartalan lebonyolításához mire
van szükségük, valamint a programok időbeli pontosításának összeállításáról is minél előbb
gondoskodjanak.
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X. NEMZETKÖZI VETERÁN
GYORSASÁGI MOTORVERSENY
2007. július 28-29.
Július 28. – Július 29.:

Nemzetközi Veterán Gyorsasági Motorverseny
Helye: a település belterülete
/Rajthoz állnak háború előtti motorok, veterán széria és speciál motorok,
oldalkocsis motorok, gyerek 50 cm3 automata és váltós motorok, széria és
speciál robogók, valamint quadok, és iskoláskorú gyerekek kerékpárversenyére
is sor kerül./

Július 28. (szombat):
09.00 – 17.00

20.00

A motoros napok megnyitása Reál Áruház előtti téren
- majorette csoport műsora
- motorosok edzése
Indul a bakterház Kabai Nyári Színház előadása
Helye: Szabadidő Park

Július 29. (vasárnap):
09.00 – 18.00

200 e Ft

- Bemelegítő edzések,
- gyermek kerékpárverseny,
- motorosok versenye
- eredményhirdetés

Határidő: folyamatos
Felelős: Jónás Sándor polgármester
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök
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2./

Napirendi pont
Különfélék.
a.)

Tiszacsegei Általános Művelődési Központ Fekete István Általános Iskolája
házirendjének
Ea.: Farkas Jánosné ÁMK. intézményvezető
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Az előző testületi ülésen a Fekete István Általános Iskola házirendjének elfogadása
elnapolásra került. Felkérem Farkas Jánosnét, hogy szóbeli kiegészítését megtenni
szíveskedjen.
Farkas Jánosné ÁMK. intézményvezető:
Beterjesztettem.
Jónás Sándor polgármester:
Kérem a képviselőket, akinek kiegészítése, hozzászólása van, megtenni szíveskedjenek.
Mivel nincs, aki egyetért a beterjesztett javaslattal, kérem kézfelnyújtással jelezni
szíveskedjen.
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – Tiszacsegei Általános
Művelődési Központ Fekete István Általános Iskolája házirendjének – 13 fő igen
szavazattal (Szilágyi Sándor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
109/2007.(VI. 08.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. Törvény 102. § (1) bekezdése f.) pontjában meghatározott jogkörében eljárva
jóváhagyja a Tiszacsegei Általános Művelődési Központ Fekete István Általános
Iskolája házirendjének módosítását.
A Képviselő-testület felhatalmazza Jónás Sándor polgármestert, hogy a módosítást
jóváhagyó záradékkal lássa el.
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester
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b.)

Gyermekintézmények (óvoda, bölcsőde) szerkezeti átalakítására javaslattétel
Ea.: Bárdos Tiborné óvodavezető
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
A Bóbita Óvodának van egy előterjesztése, felkérem Bárdos Tibornét, hogy szóbeli
kiegészítését megtenni szíveskedjen.
Szilágyi Sándor visszaérkezett az ülésre.

Jelen van: 14 fő

Bárdos Tiborné óvodavezető:
Tisztelettel köszöntök mindenkit. A bölcsődevezetői pályázati kiírás kapcsán merült fel
bennem a gondolat, hogy Tiszacsege Város 0-7 éves korosztályú gyermekeit sokkal
hatékonyabban és rugalmasabban tudnánk ellátni, ha a bölcsőde és az óvoda közös
igazgatási intézményként működne. Ez azt jelentené, hogy az óvoda kiválna az ÁMKból és a bölcsődével integrálódva külön intézményként, intézményegységként folytatná
a működését. Én az indokaimat leírtam ezzel kapcsolatban, egyrészt az
önkormányzatnak nem jelentene plusz költségvetést a vezetői létszámot tekintve, mert
felsővezető, szakmai vezető irányítaná az intézményegységet, illetve a bölcsődében
megüresedő állásokra, a nálam megszüntetett álláshelyekről felszabaduló dolgozókat át
lehetne helyezni és az ezzel kapcsolatban felmerülő költségek mind a felmentési idő,
mint a végkielégítés, a szabadságmegváltás megint nem terhelné az önkormányzat
költségvetését. A harmadik indokom, amit úgy gondolom, hogy nagyon is fontos, hogy
a bölcsőde kihasználtságát lehetne javítani, ugyanis a közös beíratásnál lehetne a
gyermekeket úgy osztani, hogy a bölcsődei férőhelyeket maximálisan feltudnánk tölteni
és az óvodának sem jelentene gondot a kihasználtság ezzel kapcsolatban. Úgy
gondolom, hogy a két intézménynek az óvodának és a bölcsődének a szakmai munkája
sokkal inkább közelít egymáshoz, mint az iskoláé és az óvodáé. Nekünk elsődleges
célunk a gondozás, nevelés, fejlesztés, a bölcsődei irányelvekben is ugyanezek
szerepelnek. A településfejlesztési koncepcióban a bölcsőde és az óvoda közös épületbe
kerülne és ez a rugalmas működését még inkább tudná biztosítani. Itt gondolok a
helyettesítésekre, ha valaki tartósan hiányzik. Ami változást jelentene az óvoda dolgozói
létszámában, szeretném ezt a vezetést ideiglenesen elvállalni a felsővezetői állást,
természetesen, ha pályáztatja az önkormányzat az intézményegyesítésével a vezetői
álláshelyet, szeretném meg is pályázni. Viszont így akkor egy óvónői létszámmal többre
lesz szükségem az óvodában, mert helyettem akkor csoportba kell, hogy óvónő
dolgozzon, mert a kötelező óraszámom 6 óra marad. Viszont, ha a bölcsőde önálló
intézményként működik továbbra is, ott is a felsővezető ugyan olyan feladatokat kell,
hogy ellásson, tehát munkájából kifolyólag ő helyette is kell gondozónő a csoportba.
Tehát a négy gondozónővel felsővezetőként nem tudja megoldani szerintem a bölcsőde
a működését.
Jónás Sándor polgármester:
Piroskának a szakmai végzettsége adott hozzá, hogy ennek megtudjon felelni és ennek a
vezetését betudja tölteni. Tudjuk azt, hogy pontosan a legnagyobb gondunk a
létszámcsökkentés, felesleges és indokolatlan lenne, ha erre a beosztásra egy plusz
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személyt vennénk fel. Természetesen a bölcsődénél megmaradna a bölcsődevezető, az
óvodánál az óvodavezető, tehát rugalmasan lenne kezelve.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Tisztelt Képviselő-testület! Rögtön az első bekezdésben van egy olyan kitétel, hogy
önálló szervezetként és szakmai egységként működne ez az összevont óvoda és
bölcsőde. Ezt a koncepciót én elutasítom, nem lehet összevonni a kisgyermekeknek a
gondozását, nevelését. Más egy család, ahol van 3 év alatt és 3 év fölötti gyermek is.
Egy 3 év alatti gyermeknek egészen más az étkezési szokása, egészen más a napi
ritmusa, egészen más az ápolása, mint egy óvodáskorú gyermeknek. Nem véletlen, hogy
van külön bölcsődei gondozónői képzés és van óvónői főiskolai képzés. Még a
gyógyításuk sem ugyanaz, másképp kell gyógyszerelni, más testsúlykilogramonkénti
gyógyszert kell adni egy három év alatti gyereknek, egy 1-2 évesnek és mást egy
óvodáskorúnak. A kisgyermeknek 3 éves kor alatt a legfőbb cél a nevelésben, hogy
megtanuljon beszélni, mert sok még nem tud beszélni, mikor a bölcsődébe kerül,
megtanuljon helyesen étkezni, tudja a kanalat használni, megtanuljon wc-t használni,
megtanuljon a társaival együttműködni. Míg az óvodában egy komplex fejlesztés,
nevelés van az iskolai életre, az oktatásra, tanulásra való előkészítés. Eltudom képzelni a
pénzügyi összevont irányítást, de már nem lehet ugyanaz az étkezés sem.
Jónás Sándor polgármester:
Doktor Úr, erről szó sem volt. Minden maradna, úgy, mint az iskola. Az iskolánál
maradna a Könyvtár és a Művelődési Ház. Itt az óvoda és a bölcsőde lenne egy másik
csoport.
Bárdos Tiborné óvodavezető:
Külön a bölcsőde és külön az óvoda működne önálló szervezeti szakmai egységként,
tehát a felsőbb vezetés a bölcsődének a szakmai irányításába nem szól bele.
Jónás Sándor polgármester:
A bölcsődének is meg lesz külön a vezetője.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Más munka folyik itt, ott.
Bárdos Tiborné óvodavezető:
Ugyan ez van az iskolánál és az óvodánál is, ott is más munka folyik.
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Az önálló szervezeti és szakmai egység azt jelenti, arra utalt Piroska, hogy megmarad az
óvoda is önálló szakmai egységnek, és megmarad a bölcsőde is önálló szakmai
egységnek. Egy vezetés alatt egy szervezeti keretben lesz, ami nem egy gondot megold
mindkét intézménynél.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Akkor meg mondjuk ki nyíltan, hogy pénzügyi egyesítésről van szó.
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Nem csak pénzügyi egyesítés. Megoldja például a létszámgazdálkodási kérdéseket.
Abban maradt a Képviselő-testület, hogy a bölcsőde tovább működhet, de a lehető
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legkevesebb alkalmazotti létszámmal. Négy főben maradtunk, ha két fő kiesik és ez
bármikor előfordulhat, hatalmas problémákat okoz. A két szervezet, ha egy egység lesz,
ott már lesz x alkalmazott, akikkel megoldható. Gondolom, hogy egy óvónő tudja
helyettesíteni a dajkát, vagy akár fordítva, átmenetileg ezt a problémát megoldja.
Megoldja azt, hogy ez a négyfős intézmény önmagában megkérdőjelezi nem a bölcsőde
létjogosultságát, hanem, hogy ilyen kicsi szervezet önálló intézményként legyen
egymagában. Sokáig azon gondolkodtam, hogy majd javaslattal állok elő, hogy
beintegráljuk az ÁMK-ba, de ez igazán nem lett volna jó ötlet, mert már így is nagy az
az intézmény. Amit Piroska felvetett én maximálisan tudom támogatni, nagyon jó ötlet.
Igazán nem jelent semmit, jogszabály megengedi, jogilag megengedett, alapító okirat
módosításokból áll. A plusz feladat Piroskáé, aki azt mondja, hogy ő akkor a magasabb
vezetői feladatokat ellátja, emellett önálló szakmai egységnek megmarad a bölcsőde, ott
is lesz egy vezető. Ez a napi működésben nem okoz problémát, sőt a problémákat, ami
adódhat abból, hogy olyan kicsi intézmény a bölcsőde, mint amilyen, megoldja.
Rendkívül jó javaslat szerintem.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Pénzügyileg lehetséges, hogy jó, de szakmailag nagyon nehezen összevonható.
Jónás Sándor polgármester:
Azért nem értem a szakmaiságot, mert az iskola és az óvoda között ugyan az a helyzet,
mint itt az óvoda és a bölcsőde között, sőt talán az még durvább.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Nem, egészen más az óvodai nevelés és az iskolai nevelés, és ezt teljesen külön szakmai
vezetés irányítja. Ide van írva, hogy szakmai egység, ha pénzügyileg vonjuk össze, azt
még megértem.
Jónás Sándor polgármester:
Itt is a bölcsődét külön irányítja.
Bárdos Tiborné óvodavezető:
Az óvodavezető nem fog beleszólni a bölcsőde szakmai munkájában.
Kapus Lajos SZEIB. tag:
Tisztelt Képviselő-testület! Van egy jövőbeni tervünk is, amely arról szó, hogy egy
helyszínen egy épületkomplexumban épülne meg az új óvoda és bölcsőde, úgy
gondolom, hogy a jövőre nézve még ez is közelíti egymást, tehát mindenképpen
javaslom elfogadásra én is.
Hajduné dr. Vámosi Margit aljegyző:
A szakmai oldaláról szeretnék hozzászólni. Bizottsági ülésen is felmerült egy kérdés,
egy probléma, pontosan az óvoda dolgozója részéről, amely ezzel a variációval
megoldódna. Ugyanis problémát jelentett az és kérés volt, hogy ki dönti azt el, hogy
mikor maradhat még 4 éves kora után is a bölcsődében, ha közös igazgatású lesz az
intézmény, ez a problémájuk megoldódik, mind a bölcsődének, mind az óvodának,
illetőleg a létszám normatíva variációnál is kedvezőbb helyzet állhat elő
meggyőződésem szerint. Tehát az óvodavezető, az intézményvezető az tudja azt, hogy
hogyan gazdálkodjon a létszámmal.
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Ez ebben a vonatkozásban igaz, de nézzük a másikat az óvoda és az iskola között. Az
óvodában az utolsó pillanatban is úgy tudom elég sok gyermek visszamaradt, elég sok
gyermeket érint, hogy kezdheti-e az első osztályt a kortól függően. Volt amikor a
szülőket is összehívták és szakmailag vizsgálták. Azért sokkal közelebb áll az iskola az
óvodához ilyen téren és ez az átmenet sokkal veszélyesebb lehet, hogyha az óvodából
nem megy a gyerek iskolába, vagy megy gyerek. Ez a folyamat az óvoda és az iskola
között ugyan úgy meg fog szakadni.
Jónás Sándor polgármester:
Miért szakadna meg? Ennek semmi köze hozzá.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Az óvodás gyermekek, amikor az iskolaérettséget elérik ott van egy szakmai döntés,
hogy kezdheti az első osztályt vagy nem kezdheti. Én úgy látom, hogy az iskolával
eddig ez a rendszer jó volt. Szakmailag, hogy hogy lehet az emberekkel gazdálkodni, ezt
elfogadom, hogy felvetődik most már ebben egy probléma. De én csak továbbra is úgy
látom, hogy az iskola és az óvoda szorosabb kapcsolatban kell, hogy legyen, mint a
bölcsőde és az óvoda.
Hajduné dr. Vámosi Margit aljegyző:
Az óvodánál az iskolába való átmenet szakmailag sokkal megalapozottabb, ha
egyáltalán kérdés merül fel, tehát törvényileg ez le van szabályozva, hogy hogy történik,
de ha probléma merül fel, ott van egy olyan szervezet, hogy nevelési tanácsadó. Míg a
bölcsődéből az óvodába való átmenetnél nincs ilyen, ezzel esetleg ezt is még
elősegíthetnénk, hogy annak a segítségét igénybe lehetne venni a bölcsődés gyermekek
vonatkozásában is. Az iskolába való átmenete az óvodásoknak sokkal jobban
megalapozott szakmailag, mint a bölcsőde és az óvoda közti átmenet, ott nincs ilyen
szerv.
Bana Gábor PTKIB. tag:
Megkérdezném Piroskát, hogy összefoglalva, közérthetően, mert én nem vagyok
pedagógus, mondja már el, hogy mennyivel lesz ez a rendszer jobb, mint ami jelenleg
van. Most úgy volt, hogy az óvoda felkészítette az iskolára a gyermekeket.
Bárdos Tiborné óvodavezető:
Tulajdonképpen ez a szerkezeti átalakítás a gyermekeket nem érinti, az óvoda, iskola
kapcsolat ugyan úgy fent fog állni és a bölcsőde óvoda közti átmenet is ugyan úgy fog
működni, ez nem a gyermeket érinti, ez az intézményvezetést érinti, hogy a bölcsődében
annak a négy embernek nem egy felsőbb vezetője lesz és ő fog gazdálkodásilag is és
munkáltatója lesz majd annak a négy embernek, hanem az összevont intézménynél lesz
egy felsőbb vezető, aki 35 embernek lesz a munkáltatója és a gazdálkodója, viszont
szakmailag egyik intézménynek a működésébe sem szól bele.
Bana Gábor PTKIB. tag:
Én úgy tudom, hogy a bölcsődevezetőnek a mandátuma ez év végéig vagy hogy lett
meghatározva. Ha ő nem lesz majd továbbiakban bölcsődevezető, akkor ezt az állást
fent fogjuk tartani, vagy pedig ez megszűnik?
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Bárdos Tiborné óvodavezető:
Lesz egy olyan középvezető, ami most jelenleg én vagyok az óvodában, mert nekem is
van egy felsőbb vezetőm Farkas Jánosné, ha én kiválok az ÁMK-ból, mint óvoda, akkor
a két intézménynek lesz egy felsőbb vezetője és a bölcsődének lesz egy szakmai
vezetője.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Összevonták az igazságügyi minisztériumot a belügyminisztériummal, lett egy
rendészeti minisztérium, most látjuk az eredményét, hogy további szervezések kellenek.
Minden ilyen összevonást meg kell gondolni, hogy szakmailag szükséges, jó, hoz-e
valamit, vagy nem. Ha csak pusztán pénzügyi összevonásról van szó, akkor ezt
elfogadom és helyeslem, de itt nem csorbíthatja semmi a bölcsőde szakmai önállóságát.
Jónás Sándor polgármester:
Nem is fogja.
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Kitért erre Piroska, felvázolta ennek a lényegét, hogy akkor az óvodai
létszámcsökkentéssel érintett emberek - amennyiben hozzájárulnak - áthelyezhetők a
bölcsődébe gondozónőnek. Ha elfogadja a testület ezt az átszervezést, akkor azzal
együtt kellene, hogy az ÁMK létszámcsökkentésével kapcsolatban hozott döntésnek az
óvodára vonatkozó részét felfüggeszti mindaddig, amíg ez lebonyolódik. Alapító okirat
módosításokat kell ezzel kapcsolatban a testület elé hoznunk, ő megbeszéli az
alkalmazottakkal ezt, mert a határidő nála is telik, ezzel együtt kellene a szavazást.
Jónás Sándor polgármester:
A bölcsődéből hiányzik az a két gondozónő,
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Jelen pillanatban két aktív dolgozó van, a többiek vagy már elkezdték, vagy nem sokára
elkezdik a nyugdíjazás miatt a felmentésüket, rövidesen pótolni kellene, gondolom,
hogy egy óvodapedagógus könnyebben beletanul a bölcsődei munkába, könnyebben,
mint akinek nincs szakirányú végzettsége.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Végiggondoltam, két oldalú a mérleg, van a pénzügyi rész és a szakmai rész, teljesen
racionális és érthető volt Piroska beadványa. Azonban én azt szeretném megkérdezni,
hogy a bölcsőde vezetésével, illetve a mostani alkalmazottakkal, folyt-e valami
párbeszéd? Nem ismerem az ő véleményüket. Most tartózkodás szintjén állok, hogy
felelős döntést hozzak. Lehet-e erről valamit tudni, hogy a bölcsődének erről a
koncepcióról mi a véleménye? Tehát a bölcsődei dolgozóknak van-e véleménye ezzel
kapcsolatban?
Jónás Sándor polgármester:
Nincs. Aki egyetért az előterjesztéssel, valamint az elhangzott kiegészítésekkel, kérem
kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
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Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – többcélú intézmény létrehozását
– 8 fő igen szavazattal, 6 fő tartózkodása mellett elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
110/2007.(VI. 08.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Bárdos
Tiborné óvodavezető beadványát.
Képviselő-testület tervbe veszi, hogy létrehoz egy olyan többcélú intézményt, mely
ellátja az óvodai és a bölcsődei feladatokat.
Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az intézmény létrehozására és a meglévő
intézmények átszervezésére vonatkozó előterjesztést készítse el.
Határidő: folyamatos
Felelős: Füzesiné Nagy Zita jegyző
c.)

Tulajdoni részarány megvásárlása
Ea.: Hajduné dr. Vámosi Margit aljegyző
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Felkérem Hajduné dr. Vámosi Margit Aljegyző Asszonyt, hogy szóbeli kiegészítését
megtenni szíveskedjen.
Hajduné dr. Vámosi Margit aljegyző:
Tisztelt Képviselő-testület! Füzesabony Város Önkormányzatának polgármestere fordult
hozzánk kéréssel a hulladékgazdálkodással kapcsolatban, melyet ismertetni szeretnék.
„Az Önök települése is tagja a Remondis Tisza Hulladékgazdálkodási Kft-nek, ennek
megfelelően a törzstőkéből való részesedés arányának megfelelő üzletrésszel is
rendelkeznek. Füzesabony Város Önkormányzat jelen levél útján vételi szándékkal él
ezen törzsbetét értékére, amennyiben az Önök oldalán felmerül az értékesítés
lehetősége, köszönettel vennénk, ha irányunkba jeleznék.”
Ez a kérése a füzesabonyi polgármesternek, ha nekünk ilyen szándékunk van, hogy ezt
az üzletrészt szeretnénk értékesíteni, akkor döntsünk erről, illetve döntsünk arról is, ha
nem. Kérem a Tisztelt Képviselő-testület állásfoglalását.
Nagy Miklós alpolgármester:
Én érdemben nem foglalkoznék ezzel a kérdéssel, ezt egy kicsit jobban körbe kellene
járni. Egyébként a Remondishoz szállítjuk a hulladékunkat, tehát nyilván valamilyen
szinten szavunk kell, hogy legyen ezzel az egész hulladékkérdéssel kapcsolatban és úgy
gondolom, hogy erről nem nagyon lehet beszélni. Nem eladó, kész ennyi, nincs miről
beszélni.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Milyen összegről van konkrétan szó, amit nyújtanának?
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Hajduné dr. Vámosi Margit aljegyző:
Ez az üzletrészünk 70 ezer Ft nekünk, de ez azt jelenti, hogy a társulási üléseken ott
vagyunk és véleményt nyilvánítunk és szavazati jogunk van.
Jónás Sándor polgármester:
Ha eladjuk, akkor utána nem lesz.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Akkor nem, maradjon így.
Jónás Sándor polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy nem adjuk el, az kérem kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – üzletrészt nem kívánja
értékesíteni – 14 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
111/2007.(VI. 08.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Remondis
Tisza Hulladékgazdálkodási Kft-ben lévő törzstőkéből Tiszacsege Város részesedés
arányának megfelelő üzletrészt nem kívánja értékesíteni.
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről Füzesabony Város
Önkormányzatának polgármesterét értesítse.
Határidő: 2007. június 30.
Felelős: Jónás Sándor polgármester
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d.)

Egyebek

- Vincze László PTKIB. tag:
Olyan hírt kaptam az újsággal kapcsolatban, hogy akinek jár a Napló, azok nem kapják
meg a Csegei Újságot.
Jónás Sándor polgármester:
Ezt én is hallottam. Ennek a terjesztésével a Hajdú Napló foglalkozik, többször
jeleztem, ezért emelték egyszer meg a példányszámot. Emellett párhuzamosan egy más
lapterjesztővel is tárgyalok, aki más konstrukcióban esetleg betudná ezt vállalni. Most
pillanatnyilag amennyire lehet, próbáljuk ezt rendezni.
e.)

Gyászjelentő táblák kihelyezése

Nagy Miklós alpolgármester:
Körtély János azt mondta, hogy a gyászjelentő táblák kihelyezésével kapcsolatban
problémák vannak, nem tudjuk kitenni a táblát, mert senkinek nem jó semmilyen helyen
nem felel meg. Nonszensznek tartom, mindenféle táblakihelyezést ezzel a gyászjelentő
hirdetménnyel kapcsolatban valaki valamilyen oknál fogva megakadályozza. Nem
tetszik a református egyháznak, nem jó a Művelődési Ház vezetőjének, nem tudom
miért kell ebből olyan nagy dolgot csinálni. El kellene dönteni, hogy az a két darab
gyászjelentő tábla a településen hol lenne elhelyezve. Egy van a temetőben, egy van
Körtély János lakása előtt, és van kettő darab, amit el kellene helyezni. Megkérném a
Tisztelt Testületet, hogy gyorsan döntse már el, két tábláról ne kelljen már fél napig
vitatkozni, mert szerintem nem annyira kardinális kérdés.
Jónás Sándor polgármester:
Szomorú, hogy egy ilyen táblának az elhelyezése nem tudom hanyadszor kerül
napirendre és ezen vitázunk, nem értem az egyházat. Közterületre van kitéve, ott a
legtöbben járnak, ez teljesen indokolt, nem tudom ezzel miért van probléma.
Vincze László PTKIB. tag:
Én is ott voltam Körtély Jánossal, hogy kitegyük a táblát, találkoztam az egyik
gondnokkal ott, és rendben is volt addig, utána leszereltették a táblát, hogy nem járulnak
hozzá, hogy a konkurenciát nem engedik oda. Köszönöm szépen a konkurenciát, ez a
testület megszavazta annak idején, bármivel jöttek hozzánk, hogy támogassuk a
református egyházat, a testület támogatta az egyházat, ebben a támogatásban minden
tiszacsegei embernek benne van a pénze, ebben a támogatási összegben és nem járul
hozzá én ezt nagyon furcsállom. Együtt kell, hogy velünk dolgozzon az egyház, meg a
presbitérium meg mindenki. Volna egy javaslatom a táblakihelyezésre, úgy ahogy most
megpróbálták megcsinálni oszloppal, kint közterület, állítsa oda mellé a gyászjelentéses
táblát, ott mi nyírjuk a füvet, a közhasznúak csinálják, nem ők csinálják kívül, oda el
kell helyezni, meg sem kell őket kérdezni, az közterület és közvetlen a kerítés mellé
betenni. Megpróbálták betenni egészen az árokpartra, mondtam, hogy nem jó lesz, mert
háttal kifelé van a kövesútra, furcsának tűnik. Tegyék a kerítés mellé én azt javaslom,
nem is kell megkérdezni, mellé kell tenni. A polgári temetés nem konkurencia.

18
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

2007. június 8.

Jónás Sándor polgármester:
Akkor ez a hely megoldódott. A másik hellyel nem volt probléma?
Nagy Miklós alpolgármester:
Ott nem volt.
Illés János ÜOMSB. tag:
Mi lenne, ha kitennénk a tourinform falára?
Jónás Sándor polgármester:
Tényleg furcsa ezt a szót használni, hogy konkurencia, nem is lenne szabad ezt
használni. Ezt a helyet megfelelőnek tartom.
Kapus Lajos SZEIB. tag:
Valamikor az első ülésünkön vetettem fel ezt, hogy az idősek kérték, akik nem járnak be
a központba, a Kismajorba, Zátonyba. A boltokról beszéltem akkor, az ÁFÉSZ vezető
nem is zárkózott el attól, hogy a boltokhoz kihelyezzük.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Ne bonyolítsuk ezt annyira. Balmazújvároson van egy jól zárható, a főtéren, pontosan a
sarkon, Hajdúdorogon is van egy a város központjában, mindenhol van. Egy bőven elég,
ami bent van a városközpontban.
Jónás Sándor polgármester:
Aki egyetért ezzel az elhelyezéssel, amit Vincze László mondott, kérem kézfelnyújtással
jelezni szíveskedjen.
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – gyászjelentő tábla kihelyezését –
14 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
112/2007.(VI. 08.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a gyászjelentő
táblát a református templom előtt lévő önkormányzat tulajdonát képező közterületen
helyezi el.
Határidő: folyamatos
Felelős: Jónás Sándor polgármester
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f.)

Bozsó Gyula a Helio-Sprint Bt ügyvezetőjének írt válaszlevél ismertetése
Ea.: Nagy Miklós alpolgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Nagy Miklós alpolgármester:
Bozsó Gyula Úr a Helio-Sprint Bt vezetője heteken keresztül üzengetett a lakosságnak,
az önkormányzatnak, egyéb gazdasági társaságoknak, több oldalon keresztül rágalmazta
hol a lakosokat, hol a település vezetőit, hol egyéb gazdasági társaságot. Én erre egy 20
pontos választ írtam és én ezt szeretném felolvasni.
Nagy Miklós alpolgármester felolvasás útján ismerteti Bozsó Gyula a Helio-Sprint Bt
ügyvezetőjének írt válaszlevelét, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
g.)

Egyebek

- Jónás Sándor polgármester:
Nekem lenne még egy tiszteletbeli kérésem és a Képviselő Társaimhoz fordulok, hogy
amennyiben a strandra bejárnak a jegyet meg kell venni, ez vonatkozik minden egyes
képviselőre, legalább ennyivel támogassuk az önkormányzatot. Természetesen akkor,
amikor a felállt bizottság a munkája végzése miatt akar bemenni, azt megteheti. Azon
kívül, ha bemegy oda a képviselő, akkor megkérem arra, hogy tisztességes hangnemet
folytasson az ott dolgozókkal, külön felhívom a figyelmét arra, hogy hölgyekkel
szemben ezt a hangnemet elítélendőnek tartom. Ilyet nem engedhet meg magának egy
képviselő, még az embertársaival szemben sem, nem még a hölgyekkel szemben.
- Jónás Sándor polgármester:
A másik dolog a Polgárőrség alakuló ülése 2007. június 14-én 14.00 órakor lesz. Ebben
is Szilágyi képviselő társunk már megfenyegetett embereket, hogy úgy próbáljatok
belépni ebbe a polgárőrségbe, hogy majd én teszek róla. A két név, aki fel is merte
magát vállalni Debreczeni Zsolti és Körtély János volt személy szerint, tehát én nem
szoktam mellébeszélni, a tényeket fogom közölni. Kérném szépen képviselő társamat,
hogy ettől tartózkodjon és a későbbiekben ezeket a megjegyzéseket tartsa meg magának.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Én nagyon sajnálom, de ha te mondod. Nagyon szeretném, hogyha megkeresnének, én
nem fenyegettem meg egyik fiatalembert sem. Te mondtad nekem, hogy
megfenyegetem, én tőled hallottam. Megkérdeztem a fiatalembert, hogy
megfenyegettem? Azt mondta, hogy én nem fenyegettem meg. De én nem akarok erről
beszélni, ez a te stílusod. Én azt mondom, hogy továbbra is én, mint képviselő - mert
gondolom, hogy nekem szántad ezt a beszédet a fürdővel kapcsolatban - Én továbbra is
azt mondom, hogy mint képviselő, ellenőrizni bármikor élni fogok a jogommal és nem
fogom befizetni a belépődíjat.
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Jónás Sándor polgármester:
Szomorú, mert ennyivel legalább támogathatnád az önkormányzatot.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Amivel akarom, azt majd én eldöntöm. A másik, te mondod, hogy mennyiben tartsuk
tiszteletben a dolgokat. Én úgy érzem Sándor visszatérve arra a dologra is, hogy itt
másnak is van véleménye, mert mondod, hogy én hogy beszéltem, mert gondolom rám
céloztál. Nagyon sajnálom, én ezt visszautasítom. Amikor meg van véleményem, annak
akkor oka van, lesz továbbra is véleményem. Én meg fordítva azt hallom, hogy a
kistérségben elég rossz kapcsolatot sikerült most már az egyeki községgel, idáig sem
volt a településsel túl jó kapcsolatunk. De amikor voltatok a kistérségi ülésen, az egyeki
Polgármester Úrral beszéltem és azt mondja, hogy eléggé mélyre süllyedt a
kapcsolatotok, ő legalábbis szólt neked, hogy egy-két problémával kapcsolatban te
reagáltál rá.
Jónás Sándor polgármester:
Elmondom.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Azt kérem tőled, hogy kistérségi ülésre, te vagy a polgármester, te járjál el, csak
rendkívüli esetben nem és legyen véleményed. A másik a fürdővel kapcsolatban, sajnos
be kell járni, nem járnék én oda be most se, ha nem olyan nagy gaz lenne, mert lehetne
vágni.
Jónás Sándor polgármester:
Vigyél kaszát is magaddal.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Ott van a kempingben is három éve el van törve az a vízcső. Jelen pillanatban folyik a
víz, meg kell nézni, hogy néz ki. A te tulajdonodban lévő büfét, hogy kiadtátok,
lekaszáltatta, aki kibérelte és most már még azt mondom veszélyes is, mert kb. térd fölé
érő gödör van, tele van vízzel. Eddig nem is lehetett látni, most, hogy körbe van
kaszálva, látszik. Arra kérlek, hogy csináltassátok meg minél hamarabb. Tavaly is már
úgy jöttünk erre a dologra rá, de akkor is szóltam, hogy elakadt egy kocsi, és nagy
nehezen tudtuk onnan kihúzni. Most már elmélyült ez a probléma, sokkal nagyobb. Én
arra kérlek, hogy ezeket csináltassátok meg. Ha pedig továbbra is vannak ilyen dolgok,
akár lakossági kérés, vagy önként úgy döntök, ne haragudj én nem fogom befizetni,
mert ha én úgy érzem, hogy be kell menni, továbbra is befogok menni, mert a
lakosságot akarom képviselni, majd a lakosok eldöntik.
Jónás Sándor polgármester:
Ez a válaszadás nem sikeredett úgy, ahogy én szerettem volna, mert én azt hittem, hogy
első szavad az lesz, hogy azoktól a hölgyektől bocsánatot és elnézést kérsz, akit mélyen
megsértettél az önérzetükben.
A feltett kérdésre az egyeki Polgármester Úrral és a kistérséggel kapcsolatban. A
kistérségi üléseken teljes százszázalékosan helyettesíthet az Alpolgármester bármikor,
ha nekem egyéb elfoglaltságom van. Azt elfogom én dönteni, hogy mi a fontosabb, a
település érdekében teszek mindent, hogy ott üljek a kistérségen vagy pedig más egyéb
fontos ügyben járjak el, ezt majd bízd rám, én ezt majd elfogom dönteni. A
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kistérségben, hogy milyen a hangulat, kivel milyen a viszony, én úgy gondolom, hogy
van akivel jó a viszonyom, van akivel rossz. Erről nem én tehetek. Ez indult az egyeki
polgármestertől, aki sérelmezte azt, amikor az iskola összevonásról volt a kérdés és én
egyedül voltam a kistérségben az, aki azt mondta, hogy nem visszük be az iskolánkat a
kistérségbe, mert mi saját kultúránkat ápoljuk és megakarjuk őrizni és nem akarunk
bemenni a kistérségbe. Ha rájövünk egy-két év múlva, hogy ez mégis csak jó és tényleg
kell, akkor be fogunk menni, de addig nem. Ezt természetesen Szincsák Úr már akkor is
rosszallóan vette és azt mondta, hogy egy polgármester úgy vigye a testülete elé, hogy a
testület ezt megszavazza. Mondtam, hogy én a testületet nem fogom félrevezetni, hanem
azt fogom elmondani, amit én érzek ezzel kapcsolatban és az én testületi tagjaimnak van
annyi értékrendjük és tudásuk, hogy ők önállóan eltudják ezt dönteni, ha nem egyezik az
én véleményemmel, akkor nem szavazzák meg. Ezzel itt le lett zárva az ügy, ezután
dúlt-fúlt. Annyit tudok, hogy Tiba Istvánt és Titi Évát meghívta az egyik ülésükre
agitálni az ottani képviselőket. Ezzel szerintem nagy hibát vétet a Polgármester Úr, mert
gyanút ébresztett a képviselőibe és a képviselői felhívtak engem telefonon, hogy
szeretnének velem beszélgetni. Én ettől a lehetőségtől természetesen nem zárkóztam el.
Ugyanezt, amit most elmondtam, elmondtam nekik is, hogy Tiszacsege, miért maradt ki.
Ennyi történt röviden összefoglalva. A legutóbbi kistérségi ülésen, amelyiken részt
vettem Tiba Úr az ülés után meghívott egy kávéra az irodájába, oda mentünk be, ott ült
a 4 polgármester. Szincsák Úr rákérdezett erre, mert tudva lévő ott sem szavazták meg,
10:4 arányban leszavazták a polgármestert és nem ment bele Egyek sem a kistérségi
iskola rendszerbe. Szincsák Úr feltette a kérdést nekem, hogy én mit szólok és nálam
hogy zajlott. Én elmondtam, hogy hogy zajlott, és mikor azt mondtam, hogy a saját
településünkön a kultúránkat megakarjuk őrizni, „Na ez az, te biztattad fel a
képviselőimet, hogy ne lépjenek, ugyan ezt mondják!”. Kik azok mond meg? Nem. Ha
nem, én nem szeretem az ilyen játékot, felálltam azt mondtam, hogy nekem tovább
veled nincs tárgyalni valóm. Felálltam és ott hagytam, így történt ennyi a vége.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Én úgy érzem, nem tudom, hogy milyen dolgozókról beszélsz.
Jónás Sándor polgármester:
Majd elmondja a strandvezetőnő.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Akkor elmondom, hogy a bocsánatkérést neked kellene kezdeni Sándor, mert a múltkori
testületi ülésen, nem most akartam erről beszélni, de ha már kihoztad. Először
visszatérve a Polgármester Úrra. Nagyon jól emlékszel rá, hogy amikor felhívtál minden
képviselőt, hogy csatlakozzon-e Telekháza Tiszacsegéhez, akkor is azt mondtam neked,
hogy kitől hallottad? Nem ismered, neked a társad a polgármester, vele beszéljétek meg
először, mert annál nívósabb dolog, nem ismerem felhívom.
Jónás Sándor polgármester:
Nem értek vele egyet. Szincsák Úrral nekem nincs miről beszélni.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Már akkor is azt mondtam, nem szabad, meghívnak, meg elmegyek, azt sem tudod ki
hív meg, mert akkor sem tudtad, most sem tudod. Én úgy érzem, hogy ahhoz, hogy egy
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kapcsolat idáig süllyedt ilyen is biztos, hogy tett róla, de ez már így van. Biztos, hogy
nem szerencsés a dolog, én arra kérlek, hogyha tudod korrigálni, akkor korrigáld.
Tényleg nem bonyolult. Most volt a környezetvédelmi világnap, ebből az alkalomból a
Környezetvédelmi Bizottságnak a gazdasági programját most kellett elfogadni és amikor
testületi ülés volt, akkor én Debrecenben voltam és a mezőgazdasági bizottságnak, hogy
tagja vagyok ott kellett tevékenykednem. Akkor ezen a testületi ülésen, amikor
elhangzott, hogy 40 millió Ft hiánya van a konyhának, a mákkal kapcsolatban és a
frankfurti levessel kapcsolatban tettél megjegyzést. Én most is azt mondom, hogy azokat
a dolgozókat tényleg bántja, mert beszélgettem Sándor velük, jelezték, hogy egyszerűen
nem is tudják megérteni, hogy ilyet, mint Polgármester kijelentel és nem voltál
meggyőződve róla. Inkább arra kérlek, hogy te kérjél tőlük bocsánatot, mert azért mégis
csak te vagy Tiszacsege város első embere, akkor ilyet nem szabadna ezekkel a
dolgozókkal, becsületesen dolgoztak. Én most is azt mondom a konyhával kapcsolatban,
hogy az utóbbi pár évben soha nem volt panasz a konyhára. Ha panasz van, hidd el,
bármi olyan lenne, szólnának a képviselő társaimnak, én nem tudok erről a panaszról,
illetve az előző testületi üléseken sem, csak jót lehetett hallani a konyháról. A 40 millió
mínuszt honnan sikerült kiszámolnod, ezt az egyet kérném, hogy írásba felém légy
szíves már 15 napon belül, mire a testületi ülés lesz, hogy tényleg utána tudjunk nézni,
megkérném tőled, hogy ez meglegyen.
Jónás Sándor polgármester:
Szeretnélek megnyugtatni, hogy ne úgy menjél el. Én személyesen bocsánatot kértem
már a konyhai dolgozóktól. Most megtettem a televízió nézői előtt is, én úgy érzem ez
így korrekt. Függetlenül azt amit mondtam azt fenntartom, mert ezt nekem mondták. De
az én részemről is, ott is elmondtam és most is eltudom mondani, hogy nem sokszor 3-4
alkalommal étkeztem az üzemi étkezésen, nekem nem volt kifogásom, ha akkor nem
kezdtük volna el ezt a cirkuszt, amit az egyik képviselő társunk felhozott, hogy
vizsgáljuk még, próbáljuk úgy. Nem óhajtok mindennel ennyi ideig foglalkozni, ez
véletlenül kiszaladt a számon, amit én nem akartam a nyilvánosság előtt közölni, de
kiszaladt a számon, elnézést kérek utólag is ezért. Ebben semmi gond nincs. Én senkit
nem sértettem meg, én ezt már rendeztem sokkal hamarabb, mint ahogy azt te
kigondoltad volna.
Nagy Miklós alpolgármester:
Én találkoztam Szincsák Úrral, nem tudtam, hogy ilyen konfliktusod volt, nekem nem
jelezte. De a csegei állampolgárok sem jelezték, hogy itt a konyhával kapcsolatban a
megjegyzésed mennyire sérelmezte őket, gondolom ez azért van, mert én nem szoktam
áskálódni mások után, nem foglalkozom mások magánéletével sem, meg nem turkálok
mások szennyesében sem. Egyébként a konyhának 27,6 millió Ft a hiánya, már nálam
van a pontos kimutatás, hogy miért 27,6 millió Ft. Valóban a 40 millió Ft téves volt, de
ezt nem Polgármester Úr mondta, hanem Répási Lajos Úr. Tehát egyáltalán nem
mindegy, ha valaki nem emlékszik valamire pontosan.
Jónás Sándor polgármester:
A mezőgazdasággal kapcsolatban is elhangzott itt, hogy olyan értekezleten volt a
képviselőnk és azért nem volt itt a legutóbbi ülésen. Ezzel kapcsolatban nekem is lenne
észrevételem, ha megengeditek. Itt is szeretnénk a feltáró utat megvalósítani. Nem
tudom, hogy mennyire a tiszacsegei emberek érdekét képviseli a képviselő társam, ha
egyetlen egy ilyen ülésen meg nem jelent, vagy például a mai napig le nem adta a
támogatási nyilatkozatát, hogy igenis szeretné ezt kiépíteni. Milyen mezőgazdasági
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bizottság vezetője, vagy külsős tagja ez a képviselő, aki a tiszacsegei emberek és az
itteni gazdálkodókat ennyire lefrigymálja, hogy még el sem jön a megbeszélésekre.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Elmondom Polgármester Úr. Eleve amikor már meghirdettétek, továbbra is fenntartom
ebben a véleményemet, mert azt mondtam és utána néztem ennek az útnak, ez a megyei
önkormányzat mezőgazdasági bizottságát konkrétan ez nem érintette, nem is tárgyalja,
nem kompetenciája. Olyan szintre jut és kéritek a támogatásomat, akkor eljárok benne.
Azért nem támogatom, jelen pillanatban is konkrétan, míg nem épül meg és a tervet nem
tudjuk meg, hogy egyes vagy kettes változata lesz, mert hogy mind a két változatot
irreálisnak tartom, hogy mind a két változatot egyszerre eltudjuk fogadni. Ha az a
változat valósul meg, hogy a Pap-tavasi gáttól fel a sajtgyárig megépül, akkor az összes
terményt, mert annak a 80%-át a Tsz szárítójába hordják a gazdálkodók, ha felhozzuk
erre a csomópontra, akkor vagy a Fő utcán kell ezt a rengeteg terményt végighordani
vagy pedig a Hataj úton, én mind a kettőt alkalmatlannak találom erre, hogy ezeken
végighordjuk.
Jónás Sándor polgármester:
A kérdést nem erre tettem fel. A gazdákra tartozott volna, oda kellett volna eljönni, ott
kellett volna elmondani, nem itt.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem kérdeztél meg előtte, nem láttunk rá, itt sem szóltatok. Tovább mondom.
Befejezhetem?
Jónás Sándor polgármester:
Nem nagyon, mert nem arról beszélünk, ami a kérdés volt. A meghívót kiküldtük nem
vettél részt ezen.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Befejezhetem? Elsorolom, megkérdezted, hogy miért nem. Azért Sándor, mert eleve
nem látom így, kapkodásnak látom, tudom, hogy ilyen nagy összegben nem lehet
megvalósítani ezeket a dolgokat és azt mondom, hogy itt végigvezetjük a Hataj úton,
meg a Fő utcán, balesetveszélyesnek tartom, így is volt már annál a csomópontnál elég
probléma sajnos, az útnak a minősége is hozzájárult, hogy ott ilyen kirívó eset történt.
Ezeket így tovább nem lehet halmozni és ezért tartottam akkor is megalapozatlannak.
Ellene egy szikrányit nem tettem, de mellette pedig ezért nem tudok szólni, mert
megalapozatlannak tartom.
Dr. Iványi Tibor egyéb hivatalos elfoglaltsága miatt
távozott az ülésről.

Jelen van: 13 fő

Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Van még egy kérésem ezzel kapcsolatban. Voltam a Környezetvédlemi Világnap
alkalmából a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottságának volt egy
nívós előadása, én meg onnan hiányoltalak téged Sándor, de tényleg biztos nem
kaphattál meghívót.
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Jónás Sándor polgármester:
Fontosabb helyen voltam.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökségének a vezetője tartott előadást és
sajnálattal vettem észre, hogy Tiszacsegét a kiemelt projektekbe semmilyen formában
nem támogatták.
Jónás Sándor polgármester:
Én nem voltam ott, biztos fontosabb dolgom volt, nem mentem el, de örülök, hogy te
részt vettél rajta.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Csak tájékoztatásul mondom, hogy 5,3 milliárdos projekt az első körben támogatást
nyert, sajnálattal vettem észre, hogy Tiszacsege semmilyen projekttel nem.
Jónás Sándor polgármester:
Itt kértem a segítségét a Képviselőknek, ha ezeken részt vesznek, akkor próbáljanak
segíteni. Most is fent tartom amit ígértél a választásoknál, támogatni fogjuk azt, hogy
megvalósítsd a munkahelyeket, ezt megerősíteni tudom. Nem küldeni kell, hanem tenni
érte, meg kell valósítani.
Vincze László PTKIB. tag:
Tisztelt Testület! Én nem tudom, hogy egy képviselőnek van-e joga az önkormányzati
dolgozókat, közhasznú dolgozókat az úton megállítani, hogy állj meg mit csinálsz, hogy
csinálod stb.? Én úgy tudom, ehhez nincs joga a képviselőnek. Szilágyi Úrnak sincs
hozzá joga, hogy lemegy a fürdőre és ugráltatja az embereket, már félnek, remegnek,
mikor mégy befele, nincs hozzá joga egy képviselőnek. A képviselő kikérheti a
munkájához az anyagot. Kérném, hogy a testület döntsön benne, hogy van hozzá joga,
vagy nincs hozzá joga.
Jónás Sándor polgármester:
Erről nem kell dönteni.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Erről nem kell dönteni, nem kell ilyen szintre süllyedned Laci.
Jónás Sándor polgármester:
Jó. Foglaljunk állást ebben az ügyben, mert ez tényleg felháborító, ráadásul nem is a
tiszacsegei lakosok érdekeit szolgálja ez az ügy, mert a tiszacsegei lakosok a
legkevesebbet járnak sajnos a strandra. Foglaljuk össze, amennyiben úgy dönt a
képviselő-testület, hogy a képviselő az önkormányzat dolgozóit nem egreciroztatják és
nem állíthatják meg, hanem a közvetlen főnökének tegyenek jelzést.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Szerintem ne döntsünk ebben Polgármester Úr, készítsük elő rendesen.
Hajduné dr. Vámosi Margit aljegyző:
Ez nem döntés kérdése.
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Olyan szintre süllyedünk már.
Jónás Sándor polgármester:
Sajnos ez a baj, hogy olyan szinten vagyunk.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Akkor lennél tisztességes ember, ha idehoznád azt a dolgozót, és dolgozókról beszéltek,
hogy hozzátok ide.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Az Ügyrendi Bizottság nevében szeretném, hogyha ezt a vitát beszüntetnétek, erre pedig
visszatérve felsőbb törvény vonatkozik, hogy a képviselőknek mi a joga és kötelessége.
Jónás Sándor polgármester:
Krisztinek megadom a szót, mert többek között őt sértette meg.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Én nem akartam szólni egyébként, mert úgy tapasztaltam, hogy Sándorral nem érdemes
ilyen témában beszélgetni. Nekem megvan a véleményem rólad. De ha már most szót
kaptam el kell, hogy mondjam, én lehetőséget adtam neked arra is többször, most is
lehetőség nyílt arra, hogy elnézést kérj, én ezen már túl vagyok, feldolgoztam. Az, hogy
engem te megsértettél, minősítettél, az rólad állít ki valamilyen bizonyítványt. De egy
dolgot azt viszont nem tűrök el, hogy a dolgozóimat piszkáld.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Szóljál.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Én beszélek még Sándor. Tehát az, hogy te bejössz a fürdőre, meglovagolva azt az
önkormányzati törvényt, amelyben a képviselők jogai le vannak írva, egyrészt úgy
gondolom, hogy félreértelmezed, tudatosan. Nem az a feladatod, hogy piszkálódj, a
hibákat természetesen közölni kell. De mondj nekem egy olyan példát, amikor közöltél
velem a fürdő ügyében valamilyen hibát és segítettél valamilyen módon annak a
kiküszöbölésében. Azért egy 5,5 hektáros területen, a fürdő területén, plusz a kemping
területén persze, hogy mindig van mondjuk 10 cm-rel magasabb gaz, mint kellene, vagy
gödör, vagy bármi, azért ne legyünk már naívak, meg gyerekek se, mindig van mit
csinálni. Ha 100 embert odahozol nekem a saját költségeden segíteni dolgozni, akkor
rendben lesz. De még azért azt is eltudom neked mondani, hogy felajánlottam neked,
hogy segíthetsz a földmunkagépeddel, mert lenne munka. Megtetted? Nem. Tehát nem
segítettél, kritizálni kritizáltál. Ezzel szemben volt egy olyan csoport, aki segített, előtte
nem kritizált, odajött segíteni, ez a nyugdíjas csapat volt, a múlt héten segítettek
kitakarítani a röplabdapályát, itt köszönöm meg nekik. Sanyi erről kellene példát
venned, változtass már a stíluson. Én most már fel sem idegesítem magam, nevetek
rajta, pedig ez nálam már azért a végső stádium hidd el, mert először mindig mérges
vagyok. Megkérlek rá, hogy a dolgozóimat hagyd békén, engem piszkálhatsz, majd én
tudom a dolgomat.
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Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Én kérném a továbbiakban, hogy ez irányú dolgokat nem is így kellene előterjeszteni,
annak a dolgozónak van egy felettese, ha őt valamilyen attrocitás ért, akkor az Ügyrendi
Bizottsághoz, a feletteséhez bárkihez fordulhat és kivizsgáljuk, felesleges oda-vissza
csatázni.
Jónás Sándor polgármester:
A különfélék keretén belül van-e valakinek hozzászólása, javaslata?
Mivel több napirend pont és hozzászólás nem volt, Jónás Sándor polgármester
megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a meghívott vendégek megjelenését és
zárt ülést rendelt el.
K. m. f.

Jónás Sándor
polgármester

Szeli Zoltán
jkv. hitelesítő

Füzesiné Nagy Zita
jegyző

Répási Lajos
jkv. hitelesítő
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