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JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. január 30-án du.
1300 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében – megtartott
üléséről.

Jelen vannak:

mellékelt jelenléti ív szerint

Meghívottak:

mellékelt jelenléti ív szerint

Jónás Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott
vendégeket, az ülést megnyitja. Külön köszönti Vargáné Kerékgyártó Ildikót Ároktő
Önkormányzatának polgármesterét. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 14
fő képviselő jelen van.
Jónás Sándor polgármester:
Tavaly próbálkoztunk és én úgy gondolom, hogy jól sikerült a szomszéd településsel,
ami ugyan más megyében van, nagyon jó kapcsolatot szeretnénk ápolni és folytatni a
Kecsege Fesztivált elindítottuk. Jelenlétük most is azért van, hogy első napirendi
pontban majd ezt tárgyaljuk.
Második napirendi pontnak vegyük a 15-ös napirendi pontot, amely szintén pályázatról
szól, hiszen Hajdú Bálint a beterjesztője, neki Balmazújvároson részt kell venni egy
másik pályázaton.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére Zsólyominé Gyenes Anikóra, valamint
a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Bana Gábor képviselőre és a kiküldött meghívóban
szereplő napirendi pontok tárgyalására.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető,
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét, valamint a napirendi pontok tárgyalását – 13 fő igen
szavazattal (Szilágyi Sándor nem szavazott) elfogadta.
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NAPIRENDI PONTOK:

1./

Ároktő Község Önkormányzata és Tiszacsege Város Önkormányzata által közösen
megrendezésre kerülő rendezvény megvitatása
Ea.: Jónás Sándor polgármester

2./

Pályázat az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Települési bel- és
külterületi vízrendezés támogatására
Ea.: Jónás Sándor polgármester

3./

A Balmazújvárosi Kistérség Szociális Szolgáltató Központ megkeresésének
előterjesztése
Ea.: Jónás Sándor polgármester

4./

Tiszacsege Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 16/2001.(XI. 01.) KT. számú
rendelet módosítása
Ea.: Jónás Sándor polgármester

5./

Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg
az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról
szóló 23/2004.(V. 3.) rendeletének, valamint a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról
szóló 26/2004.(V. 27.) rendeletének módosításáról
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző

6./

A gyermekjóléti ellátásokról szóló 9/2006.(III. 30.) rendelet módosítása
Ea.: Dr. Vámosi Margit aljegyző

7./

Javaslat a köztemetők használatáról szóló rendelet módosítására
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző

8./

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Ea.: Nagy Miklós alpolgármester

9./

Tiszacsege Város Önkormányzatának képviselő-testületi üléseiről élő egyenes
adásban történő sugárzásához szolgáltató kiválasztása
Ea.: Nagy Miklós alpolgármester

10./ A 2008/2009-es nevelési évben illetőleg tanévben indítható óvodai csoportok,
iskolai osztályok számának meghatározása
Ea.: Dr. Vámosi Margit aljegyző
11./ Javaslat a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása
és Alapító Okirata módosításának jóváhagyására
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző
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12./ Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet alapító okiratának módosítása
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző
13./ Beszámoló Egyek-Újszentmargita-Tiszacsege Önkormányzatok által működtetett
központi ügyelet 2007. évi bevételeiről és kiadásairól
Ea.: Jónás Sándor polgármester
14./ Társadalmi szervezeteknek nyújtott 2007. évi támogatás elszámolása
Ea.: Jónás Sándor polgármester
15./ A köztisztviselők 2008. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt
célok meghatározása
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző
16./ A Thermálstrand és Holdfény Camping 2008. évi szolgáltatásának díjainak
megvitatása
Ea.: Csernikné Nagy Krisztina
17./ Javaslat pályázati kiírásra a Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői
beosztásának betöltésére
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző
18./ Javaslat a kistérségi járóbeteg-szakrendelő pályázat benyújtására
Ea.: Jónás Sándor polgármester
19./ Javaslat a polgármester illetményének emelésére
Ea.: Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök
/Szóbeli előterjesztés alapján./
20./ Bérleti szerződés módosítására beérkezett kérelmek megvitatása
Ea.: Dr. Vámosi Margit aljegyző
21./ Kapus Lajosné 4066 Tiszacsege, Hataj u. 27. szám alatti lakos közterület használat
iránti kérelme
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző
22./ Javaslat a Tiszacsegei Általános Művelődési Központ átszervezésére
Ea.: Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök
/Szóbeli előterjesztés alapján./
23./ Polgármesteri jelentés
Ea.: Jónás Sándor polgármester
24./ Különfélék
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1./

Napirendi pont
Ároktő Község Önkormányzata és Tiszacsege Város Önkormányzata által közösen
megrendezésre kerülő rendezvény megvitatása
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Jónás Sándor polgármester:
Felkérem Ároktő Polgármester Asszonyát, hogy a részleteket ismertetni szíveskedjen.
Vargáné Kerékgyártó Ildikó Ároktő polgármestere:
Tisztelettel és Szeretettel köszöntöm a Képviselő-testületet! Köszönöm a szíves
meghívást. Nagyon fontosnak tartjuk a két település közötti együttműködést. Engedjék
meg, hogy hagy mutassam be magunkat, bár sokakat megismertünk az elmúlt évi
Kecsege Fesztiválon, nagyon jól sikerült az a vetélkedő, amelyet a Kecsege Fesztiválon
szerveztünk, azt hiszem, hogy jól is éreztük magunkat és ha akarjuk, hogy ebből
hagyományt teremtsünk, akkor jó időben el kell kezdenünk. Hiszen a tavalyi év során
Hajdu Bálinttal hirtelen felindulásból elkövetett merénylet volt ez részünkről, elolvastuk
a pályázati felhívást és kb. 3 hét alatt hoztuk össze magát a pályázatot és az egész
rendezvényt, köszönet mindazoknak, akik ebben aktívan részt vettek. Egy két napos
fesztivál volt, ahhoz képest, hogy először csináltuk és elég gyorsan, én úgy ítélem meg,
hogy jól sikerült és érdemes a folytatása. Had mutassam be magunkat, én Vargáné
Kerékgyártó Ildikó vagyok Ároktő polgármestere, Csernabuczki Gyula Ároktő
pedagógusa, képviselő-testületi tagunk, Monokiné Bujdosó Hajnal ő a Dr. Mészáros
Kálmán Általános Iskola igazgatóasszonya, képviselő-testületi tagunk, Veresné Puskás
Marika képviselő-testületi tagunk, óvodában dolgozik, élelmezésvezető, Sallainé Bodnár
Erzsike, ő igazgatási főmunkatárs, ő Jegyző Asszony helyett jött, aki betegség miatt nem
tudott most eljönni. Gál Tiborné Irénke néni, ő az alpolgármesterünk és a Nyugdíjas
Klub vezetője Ároktőn. Balázs János ő nem képviselő-testületi tag, hanem a Dél-borsodi
Leader Akciócsoportnál a helyi Vidékfejlesztési Iroda vezetője, azért kértük meg, hogy
jöjjön el, mert nem csak a Kecsege Fesztivált szeretnénk, ha folytatnánk, hanem
Tiszacsege is egy Leader Akciócsoport tagja, meg Ároktő is egy Leader Akciócsoport
tagja, két külön megye és a Leader közi együttműködésre külön pályázati lehetőségek
vannak, sőt a Leader csoport sokkal eredményesebb, aki Leader közi együttműködést
tud felmutatni, mint aki nem. Hát miért ne használhatnánk ki azt a lehetőséget, hogy
akár hagyományos módon is viszonylag könnyen megközelíthetőek vagyunk és lehetne
a két településnek olyan programokat, olyan projekt ötleteket kidolgozni, amelyekben
2013-ig komoly forrásokhoz juthatna mindkét település, mind két Leader Csoport. Erre
kértem fel Jánost, hogy nagyon röviden, majd amikor erre a témára térünk, akkor
vázolja fel a lehetőségeket a Leaderközi együttműködésre.
Először is azt javasolnám, hogy talán a Kecsege Fesztivált próbáljuk eldönteni, tavaly
augusztusban csináltuk, de nem volt egy szerencsés időpont, mert mind a két
településnek augusztusban van a hagyományos egyébként itt a Csege Napok, nálunk a
Csörsz Napok és egymásra torlódtak a rendezvények. Arra gondoltunk, hogy júliust
kellene kinéznünk, ezt beszélnénk meg először, meg azt, hogy hozzunk létre a két
képviselő-testületből egy néhány fős csapatot, amelyik jó előre előkészíti ötlettel, hogy
ne úgy csináljuk, mint tavaly, hogy három hét alatt kellett összehoznunk, hanem úgy
májusra körülbelül körvonalazódjon, legyen konkrét elképzelésünk és úgy fussunk neki
a pályázat megírásának.
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Jónás Sándor polgármester:
Igen, én javaslom is azt, hogy az sem jó, ha sok tag van ebben a csapatban, mert akkor a
munka elvész, én javaslom, hogy Ároktőről, meg Tiszacsegéről is két fő, ha van, és
akkor ők a júniusi hónapot kinézik, megszervezik és majd legközelebbi testületi ülésre
már be is tudják terjeszteni. Jól gondolom? Ha önként jelentkező van kettő mitőlünk és
egyetértenek vele, máris tovább léphetünk.
Vincze László PTKIB. tag:
Tisztelt Testület! Nekem javaslatom van a Tiszacsege Önkormányzat részéről, ha
elfogadja a testület, hogy egy alkalmazottat kellene, mint Hajdu Bálintot betenni, meg
egy képviselőt.
Jónás Sándor polgármester:
Én úgy gondoltam, hogy 2-2 fő képviselő meg Bálint.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Vállalom.
Bana Gábor PTKIB. tag:
Én vállalom.
Jónás Sándor polgármester:
Szeli Zoltán és Bana Gábor a mi részünkről, akik vállalják. Az ároktői részéről?
Vargáné Kerékgyártó Ildikó Ároktő polgármestere:
A testületi ülésen mi is megbeszéljük.
Jónás Sándor polgármester:
Lesz egy négy fős csapat és akkor azzal tudunk tovább lépni. Aki ezzel egyetért, kérem
kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – „Kecsege Fesztivál” 2008.
évben történő megrendezését – 14 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
2/2008.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2008. évben
Ároktő Önkormányzatával közösen ismételten megrendezi a „Kecsege Fesztivált”.
A rendezvény szervezésére Tiszacsege Város Önkormányzata, valamint Ároktő Község
Önkormányzata négy fős teamet jelöl ki.
Tiszacsege Város Önkormányzata részéről a rendezvény szervezésével Szeli Zoltánt,
Bana Gábort, valamint Hajdu Bálintot bízza meg.
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Ároktő Község Önkormányzatának
polgármesterét döntéséről tájékoztassa.
Határidő: folyamatos
Felelős: Jónás Sándor polgármester
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Vargáné Kerékgyártó Ildikó Ároktő polgármestere:
A másik volt egy közös pályázatunk a Humán Erőforrás Operatív Programja, tavaly
márciusban nyújtotta be a két képviselő-testület ezt jóváhagyta, dolgoztunk rajta, sajnos
első nekifutásra nem sikerült ez a pályázatunk. Lesz ennek most egy utódja, ezt már nem
úgy fogják hívni, hogy HEFOP, hanem TÁMOP, Társadalmi Befogadás Operatív
Program, de hasonlóak a célkitűzései mint tavaly a HEFOP-nál, ha egyetértés van, ez
április közepén lesz várhatóan kiírva. Erre is előkészülnénk jó időben, hogy már van egy
kiírt pályázatunk a tiszacsegei civil szervezetek is, az ároktői civil szervezetek is ezt
tavaly végigbeszélték, végiggondoltuk, a képzéseket kiválasztottuk, teljesen kész
pályázati anyagunk van, egy kicsit átdolgozzuk a friss pályázati kiírásnak megfelelően
és ez is az együttműködésünk egy új kapcsa lehetne, ha egyetértés van benne, hogy az
idén újra pályázzunk.
Jászai László PTKIB. tag:
Én egyetértek.
Jónás Sándor polgármester:
Aki egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Társadalmi Befogadás
Operatív Programban Ároktő Önkormányzatával történő együttműködést – 14 fő igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
3/2008.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Társadalmi Befogadás Operatív
Program keretében kiírásra kerülő pályázat benyújtására Ároktő Község
Önkormányzatával együttműködik.
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Ároktő Község Önkormányzatának
polgármesterét döntéséről tájékoztassa.
Határidő: folyamatos
Felelős: Jónás Sándor polgármester
Vargáné Kerékgyártó Ildikó Ároktő polgármestere:
Akkor a két jegyző keresi egymást és a pályázati kiírás indul.
A harmadik pedig a Leader közi együttműködés. A mi Leader csoportunk a Dél-borsodi
akciócsoport, amelynek engem választottak meg a vezetőjének, 37 településből áll,
összesen négy kistérség szövetkezett, ez a mezőkövesdi, a tiszaújvárosi, a mezőcsáti, és
a miskolciaktól 4 település csatlakozott hozzánk, 155 tagja van a mi Leader
akciócsoportunknak. A helyi vidékfejlesztési iroda vezetője Balázs János, őt kérném fel,
hogy néhány gondolatban mondja el, hogy mit is értünk a Leader közi
együttműködésen. Utána Bálint bemutatnád a ti Leader csoportotokat.
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Balázs János Helyi Vidékfejlesztési Iroda vezetője:
Köszönöm a szót! Én is szeretettel köszöntök minden testületi tagot! Ahogy
Polgármester Asszony elmondta a mezőcsáti kistérség vidékfejlesztési iroda vezetője
vagyok, egyébként képviselői is csak nem ároktőn, hanem tiszabábolnán, tiszabábolnai
származásúként nyertem el a mezőcsáti kistérség pályázatát.
A Leader második fázisában vagyunk, ugyan úgy, mint az önök akciócsoportja.
Megtörtént a regisztráció, nálunk említette Polgármester Asszony, 152 taggal, 51 fővel,
én készültem az önök akciócsoportja 55 ember lakosságszámot számlál, körülbelül
egyforma kondíciókban vagyunk ezen a téren. A Leader közi együttműködésről igazság
szerint akkor fogunk tudni beszélni, ha már nyert a pályázat, tehát ennek az a feltétele,
hogy mind az önök akciócsoportja, mind a mi akciócsoportunk tovább jusson a második
fordulón is, utána tudunk majd ilyen projekteket megfogalmazni, inkább ez csak egy
előkészítő, gondolatébresztő lenne, amit elszeretnék önöknek mondani. Arról lenne szó,
hogy felmérve a közös adottságokat a Tisza két oldalán, csinálnánk egy mikrotérséget,
bizonyos területeken, itt az adottságokat mérve a legjobban a turisztika, utána a
gazdaság, civilszervezetek együttműködése terén is tudnánk együttműködni. Az a
gondolat fogalmazódott meg bennünk, hogy ugyan úgy, mint a közvetlen Tisza-tavi
települések mintájára a Tisza-tavi régió felső részén is csinálnánk egy mikrotérséget.
Egyrészt a régióban nagyobb érdekérvényesítő képességünk lenne, pályázatok terén,
együttműködések terén, másrészt meg mind a két régiónak ez jó lenne. Területközi
együttműködésben ezt megtudnánk oldani, ha nyer az akciócsoport, ugyanis két külön
régióban vagyunk, mi az Észak-Magyarországiban, önök pedig az Észak-Alföldi
Régióban. Csak egy pár dologgal kezdenénk el, és ezt szépen folyamatosan lehetne
bővíteni, természetesen mind két fél érdekeit szem előtt tartva, a közös együttműködés
közös haszonnal kell, hogy járjon, mert egyébként nem érdemes csinálni. Én csak
gondolatébresztőnek szántam ezt a pár mondatot. Ha van valamilyen kérdés, vélemény,
vagy Bálint akar-e kiegészíteni?
Hajdu Bálint főtanácsadó:
Elnézést kér Dobi Sándor HVI irodavezető, csak most épp, amire én is elszeretnék
menni, az az értekezlet fog kezdődni a koordinációs értekezlet. Mi is ugyan abban a
fázisban vagyunk, ahogy az előttem elhangzott, a Hortobágyi akciócsoport, mi 78 taggal
jöttünk létre, és ennek a koordinációs csoportnak vagyok a vezetőhelyettese. A
munkálatokat mi is elkezdtük, gyakorlatilag úgy gondolom, hogy nyitott ajtókat
döngetünk, mert a mi akciócsoportunkban benne van Egyek település, Egyek-Dorogma,
már szoros kapcsolatot alakítottak ki turisztika terén, úgy szintén, mint Tiszacsege, és
Ároktő település, ezt én továbbítani fogom a mi akciócsoportunknak, úgyis lesz a héten
akciócsoportos megbeszélésünk, hogy megkeresett bennünket a szomszédos
akciócsoport és úgy gondolom, hogy nem gördítünk semmi akadályt, ebből csak
pozitívan jöhetünk ki.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Csak annyival szeretném Bálintot kiegészíteni, hogy a Leader csoportnak a hortobágyi
Polgármester Asszony Titi Éva a vezetője, ezt nem említette Bálint.
Jónás Sándor polgármester:
Aki a két Leader csoport közös munkájára tesz javaslatot a képviselők közül, kérem,
hogy kézfelnyújtással jelezze.
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Dél-borsodi akciócsoporttal
területközi együttműködést – 14 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
4/2008.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete
akciócsoporttal területközi együttműködést kezdeményez.

a

Dél-borsodi

Leader

Képviselő-testület felkéri Hajdu Bálintot, hogy az együttműködésre vonatkozóan vegye
fel a kapcsolatot a Hortobágy Helyi Közösség akciócsoporttal.
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Ároktő Község Önkormányzatának
polgármesterét döntéséről tájékoztassa.
Határidő: folyamatos
Felelős: Jónás Sándor polgármester

Jónás Sándor polgármester:
Azt hiszem, akkor mindent megbeszéltünk. Nagyon szépen köszönöm az ároktői
csapatnak, hogy átjött vállalta ezt az utat és biztonságos átkelést kívánok.
Vargáné Kerékgyártó Ildikó Ároktő polgármestere:
Köszönjük szépen, mi pedig további jó munkát kívánunk.
Jónás Sándor polgármester:
A Hortobágymenti Kábel TV társulás kiépítette a hálózatát Tiszacsege fölött,
pillanatnyilag még egyenes adásban szolgáltatás nem megy felvételt készítenek és ezt
vasárnap délután 3 órakor minden csegei lakos, akinél a Hortobágyi Térségi Társulásnak
a Kábel Tv-je be van kötve, megtudja nézni.
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2.

Napirendi pont
Pályázat az Észak-Alföldi Operatív Program keretében Települési bel- és külterületi
vízrendezés támogatására
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Felkérem Hajdu Bálintot, hogy szóbeli kiegészítését megtenni szíveskedjen.
Hajdu Bálint főtanácsadó:
Tisztelt Képviselő-testület! Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy a tervezés most épp
folyamatban van, a belvízelvezető rendszernek a kiépítésére. Konkrétan ez a Hataj
csatornának a rendbetétele, ott annak a belvízelvezetési rendszernek az úgymond
megfelelő működési feltételeinek a biztosítására készítenénk el ezt a pályázatot. A
keretösszeg 500 millió, ami megigényelhető, mi a maximálisat szeretnénk megigényelni,
és ami belefér ebbe a keretösszegbe, megszeretnénk valósítani. Amennyiben kérdés
merül fel ezzel kapcsolatban megválaszolok, ennyivel szerettem volna kiegészíteni.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Mi az, hogy UMVP forrásból megoldja?
Hajdu Bálint főtanácsadó:
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Jó lenne kiírni legközelebb. A másik az a saját forrás összege pontosan 555.555.556,
miért nem 550, az az 556 Ft, mert ez márciustól nem létezik, ez egy hasra ütött szám,
ami ide van téve elénk. Tisztességesebb és felhasználás célját tartalmazó költségvetést
szeretnék, nem részletest, de egy vázlatos költségvetést kérnék. Én részemről nem
fogadható el. Olyan furcsa szám, ami oda van írva.
Hajdu Bálint főtanácsadó:
Ahogy elmondtam a kiegészítésben, azért jött ki így a szám, hogy a maximális
kihasználható összegre tudjunk pályázni, maximum 500 millió Ft-ra lehet benyújtani a
pályázatot.
Jónás Sándor polgármester:
Az egészre vonatkozik ez.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Az összköltség 10%-a igényelhető, nem tudjuk az összköltséget, mert nyilván nem
ennyi lesz, semmi nem annyi, azt sem tudjuk, hogy mennyit adnak, ez egy vicces adat.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Tisztelt Testület! Úgy gondolom, legalábbis személyes véleményemet mondhatom el,
hogy az egyik legfontosabb feladatunk a települési bel- és külterületének a pályáztatása,
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illetve ennek a megoldása, mert azt hiszem, hogy mindenki szembesült vele, és tudjuk,
hogy milyen vízviszonyok vannak, mindenképp erre ez a pályázat nagyon jó, hogy
valamilyen szinten próbáljuk kezelni, rendezni. Mint az előterjesztés mutatja két részből
áll a dolog, van egy tervezési időszak, amelyben szintén támogatást nyújtanak, ezt
február 12-ig kell benyújtani, hogy részt kívánunk-e benne venni, illetve 9 hónap fog
majd rendelkezésre állni, amikor a részletes pályázatot teljes költségvetéssel ki lehet
munkálni. Mindenképp úgy gondolom, hogy nem kell ezen hezitálnunk, be kell
nyújtani, részt kell vennünk és ezt mindenképpen támogatni szükséges.
Jónás Sándor polgármester:
Így van. Azért nem értem Doktor Úrnak az ilyen reagálását erre a felvetett kérdésre,
mert Tiszacsegén áldatlan állapot a belvíz. Ezt, ha nem akarjuk megoldani, akkor lehet
így is fogni, hogy nem ide való, mi beakarjuk terjeszteni, elakarunk ezen az úton
indulni, és meg akarjuk valósítani.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Én nem ezt mondtam, nem erről van szó.
Jónás Sándor polgármester:
Még nem tudunk konkrétumot.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Legalább annyit, hogy körülbelül mennyit fogunk, ki fogja csinálni. Tudom, hogy
nagyon rosszak a belvizes viszonyok. Te Vincze Laci nagyon jól tudod, hogy 35 éve
mennyi pénzt áldoztunk a belvízre, a József Attila utca egy része ma sem járható, a Liszt
Ferenc utca ma sem járható a belvíz miatt. Tudod, hogy milyen sár van ott, igazán ideje
egyszer végre rendbe tenni. Nem azt mondom, hogy ne fogjunk hozzá, mert egy nagyon
sürgető, lényeges feladat. Arról van szó, hogy tessék komolyan venni a Képviselőtestületnek.
Jónás Sándor polgármester:
Mi komolyan vesszük, azért is hoztuk ezt már be, hogy igen is komolyan foglalkozzunk
vele.
Jászai László PTKIB. tag:
Tisztelt Testület! Nekem az a véleményem ezzel kapcsolatban, mivel én egy olyan
térségnek a képviselője vagyok, ahol ez nagyon komoly problémát okoz, tehát ez a
Tiszacsegén, ha azt mondjuk, hogy a Hataj, illetve a Zátonyosi rész egy fokozottan
belvízveszélyes rész és állandóan felvetődik pl. a Bocskai utcának az árok lefedése,
akkor én azt mondom, hogy mindenféle képpen minden ilyen pályázati lehetőséget meg
kell ragadni, be kell adni, függetlenül attól, hogy ez sikerül majd, vagy nem fog
sikerülni. Nálam állandóan mindig reklamációként felmerül, hogy nyáron, amikor meleg
van az árokban lévő víz felposhad, büdös, tehát ezek egy örök problémák, én javaslom a
testületnek, hogy ebben mindenféleképpen induljunk el.
Bana Gábor PTKIB. tag:
Tisztelt Képviselő-testület! Egyetértek az előttem szólókkal, a Hataj utcáig tartoznak
hozzám részben, ezt kiemelten fontosnak tartom, hogy ennek a vízelvezetése meglegyen
oldva. Ugyanis az elmúlt időszakban volt rá példa, hogy milyen áldatlan állapotok
uralkodnak azon a részen. Mindenféleképpen javaslom én is, hogy adjuk be.

Tiszacsege Város Önkormányzata

Oldal: 10

kjnjhkjh TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖN[Év]
YVE

Nagy Miklós alpolgármester:
Tisztelt Testület! Ez egy újszerű dolog, ez eddig nem volt, a dolgok általában úgy
történtek, hogy volt egy pályázati lehetőség, elkezdődött a tervezés időszaka, kifizettük
a tervezőt, megvolt a költségvetés, elkészült a tervrajz, kidobtak rá 5 millió Ft-ot és nem
nyert a pályázat. Ezt nem akarja a kormány és az állam folytatni, ezért úgy döntött, hogy
kétfordulós pályáztatást indít el, mi benyújtjuk az igényünket, alátámasztva, hogy van
egy ilyen belvízelvezetési rendszer felújítására, ha nem nyer egy fillérünkbe nem kerül,
és a dolog megy a maga útján. Ha nyer, attól kezdődik az érdemi munka, attól kezdve
kell bebizonyítanunk, hogy az amit elakarunk végezni az hány millió forintba kerül.
Nyilván addig fogunk nyújtózkodni, ameddig a takaró ér, ha 550 millió Ft-ig eltudunk
menni, akkor olyan pályázatot adunk be és olyan tervdokumentációt, olyan ajánlatokat,
amelyek 550 millió Ft-os tartalommal megtölti ezt a pályázatot. Ezért van ez az egész
előterjesztés ilyen formában, hogy nyilván nincsenek benne tényi dolgok, csak arról
szól, hogy van egy ilyen lehetőség, amelyen el kell indulni és hogyha az első fordulón
túljutottunk, akkor következhet az érdemi munka.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nagyon örülök neki, mindenki egyetért látom, csak annyit akarok hozzászólni Sándor,
hogy Doktor Úr hozzászólása is, sajnos idáig ami történt Tiszacsegén, ő se rossz
szándékkal vetette fel nagyon jól tudod. Négy milliót nyertünk a Bocskai úti levezető
csatornára és amikor ezt Kardossal megfellebbeztük, kimentek és a Hatajosi csatornába
belemarkoltak úgy, hogy a víz le se tudott folyni utána a Rákóczi és Toldi utca részről,
mert még majdnem több kárt csináltunk. Doktor Úr gondolom, én legalábbis ezt
értelmeztem, ha már legalább nekifogunk, szakítsunk már a múlttal ilyen téren, tényleg
akár a Kardos Úrral és a vízügyi szakemberekkel is felvenni a kapcsolatot. Ha sikerülne
ezt feltornázni, legyen igazad Miklós, 500 millió Ft-ra is, akkor az egész részről, a fenti
részről is, a Toldi utcáról is nagyon jól tudjátok, hogy Bucsai Péter bácsiék mögött is a
csatornának is a vízlevezetését természetes megoldani, én ezzel egyet is értek, de úgy
érzem, hogy mindenki. Ezért szerettem volna kiegészíteni, hogy teljes egészében Doktor
Úrnak is igaza van, a múltat nem lehet csak úgy elseperni.
Jónás Sándor polgármester:
Én ezzel elfogom ilyen formában fogadni, lehet, hogy a Doktor Úr erre célzott, de a
Doktor Úrnak tudnia kell, hogy most már a Polgármester, engedje meg azt a bizonyítási
lehetőséget hogy bebizonyítsam az ellenkezőjét, de ha meg sem kapom, akkor nehéz
lesz bebizonyítani, én csak ezt akartam kérni, nincs semmi gond. Javaslatra bocsátom a
Tisztelt Képviselőknek, akik egyetértenek vele, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezzék.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az Észak-Alföldi Operatív
Program keretében Települési bel- és külterületi vízrendezés támogatására kiírt
pályázatot – 14 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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5/2008.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Észak-alföldi
Operatív Program keretében Települési bel- és külterületi vízrendezés támogatására Kódszám:
ÉAOP-2007-5.1.2.D pályázatot nyújt be.
A pályázat címe: Belvízrendezés Tiszacsegén.
A fejlesztés forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás

Költség összeg Ft-ban
55 555 556

Hitel
Támogatásból igényelt összeg

500 000 000

Összesen:

555 555 556

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat saját forrás összegét
biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert pályázat benyújtására.
Határidő: 2008. február 12.
Végrehajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Nem a szándékkal van bajom, hanem ez a 6-ra végződő összeg, márciustól nem lehet 6
Ft-ot elszámolni, sehogy sem tudjuk, mert nem lesz aprópénz, akkor miért nem egy
kerek számot tettek ide. Nyilván nem ennyi lesz, nem kell etetni ezzel.
Nagy Miklós alpolgármester:
Tibor senki nem sértődött meg.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
De, én.
Nagy Miklós alpolgármester:
De miért sértődől meg, egyből haragszik, elmondta mindenki a véleményét, semmi baj
nincsen.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem kell lehurrogni, jó szándékkal mondta.
Nagy Miklós alpolgármester:
Én nem hurrogtam le elnézést, senkit, ezt kérem szépen kikérem magamnak. Én csak
elmondtam, hogy ez a pályázati rendszer módszer hogy működik, semmi mást nem
mondtam.
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3.

Napirendi pont
A Balmazújvárosi Kistérség Szociális
előterjesztése
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szolgáltató

Központ

megkeresésének

Jónás Sándor polgármester:
Hagy mutassam be Tarné Lajter Angélát intézményvezetőt. Felkérem, hogyha a
beterjesztett anyaggal kapcsolatosan szóbeli kiegészítése van, kérem megtenni
szíveskedjen.
Tarné Lajter Angéla Balmazújvárosi Szociális Szolgáltató Központ intézményvezető
Köszönöm szépen Polgármester Úrnak és a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy ezt az
anyagot napirendre tűzte és tárgyalja. Én úgy gondolom, hogy mint ahogy a mai
világban nagyon sok ágazatban elmondható, a szociális ágazatot is utolérte, hogy egyre
inkább nehéz megfelelni a hozzánk támasztott elvárásoknak és én úgy gondolom, hogy a
levél tartalma is tükrözi ezt, hogy nagyon sok a változás, egyrészt a környezetünket
körbevevő változásokból adódóan, másrészt a jogszabályi változásokból adódóan is. A
leírtakhoz képest lenne nekem egy lényeges kiegészíteni valóm, mégpedig a következő:
az, hogy az ÁNTSZ uniós követelményre hivatkozva olyan formában adja ki a
működési engedélyt, hogy az ebédkiszállítást gépkocsival kell megoldani, úgy van, hogy
ezzel nem lehet elméletileg vitatkozni, el kell fogadni. A gyakorlati megvalósításában
nekem van némi aggodalmam. Nyilván 70 ebédet kivinni gépkocsival ugyan azon idő
alatt, amit korábban 5 ember elvégzett, én úgy gondolom, hogy gépkocsival is ugyan
abban az időintervallumban nagyon nehéz dolog lesz. Az időseknek, illetve a beteg
személyeknek az alkalmazkodási képessége nyilván a kor előre haladtával gyengébb.
Ők hozzá vannak szokva ahhoz, hogy ugyan abban az időben kapják meg az ebédet.
Megnyugtató számukra, biztonsági érzetet ad, hogy ugyan abban az időben kopog be
hozzájuk a gondozónő és az ebéd átadása az lehetőséget ad arra is, hogy figyelemmel
tudjuk kísérni az ő lelki és fizikai állapotát. Én úgy gondolom, azt szeretném itt
javasolni a Tisztelt Képviselő-testület felé, hogy nyilván az idő folyamán jönne ki, hogy
milyen problémákkal vagy hogyan tudjuk ezt teljes egészében megszervezni. De előre
láthatóan én mégis azt mondom, hogy jobban eltudnék képzelni egy vegyes típusú
ebédkihordást, mert vannak olyan ellátottjaink, ahol nem elég csak bevinni az
ételhordót, hanem segíteni kell kitálalni, gyógyszert beadni, elmosogatni, tehát bizonyos
szempontból szükséges, hogy azért a gondozónők jelenléte is meglegyen, ha nem is
közvetlen az ebédkihordáshoz, de az azzal kapcsolatos tevékenységhez. Én ezzel a
felvetésemmel szeretném, hogyha a Tisztelt Képviselő-testület megtárgyalná ezt, ha a
továbbiakban van kérdés szívesen válaszolok rá.
Vincze László PTKIB. tag:
Tisztelt Testület! Miért függvénye a kiszállítás a konyha működésének? Mert ő
megcsinálja, megfőzi, addig ő felel, utána meg a kiszállító felel érte. Hogy milyen
formában szállít ki, az már nem a konyhát fogja minősíteni. Arra fel mondom, hogy az
ebédkihordó nem hordhatja ki az ételt. Ahogy tetszett mondani, hogy egyéb feladatokat
el kell látni, ha közösen hordják, akkor nem fogja tudni teljesíteni, én is úgy érzem. A
másik, meg hogy nem kapja meg a működési engedélyt, azt nem értem, hogy miért nem
kapja meg, vagy nincs működési engedélye a konyhának?
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Jónás Sándor polgármester:
Nem a konyháról van szó.
Vincze László PTKIB. tag:
De úgy van benne jelenleg az iratban, hogy akkor kapja meg a működési engedélyét, ha
gépkocsival hordják ki az ételt, így van benne ebben a papírban.
Tarné Lajter Angéla Balmazújvárosi Szociális Szolgáltató Központ intézményvezető
A kérdésének az első felvetésére igazából az ÁNTSZ tudna pontos választ adni, hogy
melyek azok a közegészségügyi elvárások, ami miatt ragaszkodik a gépkocsival történő
szállításhoz. Maga a szállítás ilyen formában történő megoldását azt vállalhatná az
intézményünk is, meg az önkormányzat is, nyílván felvetődik, hogy tud-e erre gépkocsit
adni, illetve hozzá sofőrt. Akkor ez már egy újabb kérdés, hogy van-e erre fedezete az
intézménynek, illetve az önkormányzatnak, hogy ezt így megoldja. Tulajdonképpen,
miután egy közös dologról, közös problémáról van szó, maga a Kft, aki üzemelteti a
konyhát ő vállalta, hogy ne ezen múljon már a működési engedélyének a megkapása,
hogy ő inkább elvállalja, egy nagyon humánus áron. Én úgy gondolom, hogyha saját
magunknak megtudnánk oldani, akkor sem tudnánk kevesebb költségből ezt kihozni,
nem is azért vállalja, hogy neki ebből haszna legyen vagy nyeresége, hanem nyilván
nem akarja ezzel veszélyeztetni, hogy most emiatt ne legyen neki meg a működési
engedélye. Szeretnék hajdúszoboszlói példát mondani, én korábban ott dolgoztam, ott
már nagyon sok éve gépkocsival hordják az ebédet, szintén ÁNTSZ előírásból adódóan,
de ott sem tudják teljes egészében megoldani, hogy csak gépkocsi, eleve a távolság
miatt, vannak olyan utcák, ahová kocsival nem is lehet bemenni, meg térben-időben,
igazából egy vagy két gépkocsival nagyon nehéz megoldani.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Megint furcsállom a dolgot. Tudomásul veszem, hogy az ÁNTSZ megszab bizonyos
dolgokat és ez a körzetekben kötelező. Az furcsa az egészben, hogy az egyének is
előfizethetnek ételre, a sajátjukat kihordhatják kerékpárral, és még tucatnyian
kihordhatják kerékpárral, az nem szúrja az ÁNTSZ szemét?
Jónás Sándor polgármester:
Szerintem azért kezelik rugalmasan az egész dolgot.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Ugyan úgy fertőződhet akkor az is.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Tisztelt Testület! Ugyan ezek a gondolatok merültek fel bennünk, hogy fizikailag
kivitelezhetetlen az a dolog, hogy egy kocsi ellásson 60-70 személynek az
ebédkihordását. Mindenképpen javaslatként vetettük azt fel, hogy egy területet
centralizálnunk kellene és akkor viszont ezeket a dolgokat, ezeket az ápolókat, vagy
akik az ételt kihordják, ezeket mindenképpen meg kellene tartani és ők koordinálnák
ezeknek az ebédeknek az eljuttatását az érintett körbe. Tehát mindenképp a
foglalkoztatás területén valószínű, hogy ezt tovább kellene vinnünk. Illetve én akkor
kérdésként vetettem ezt fel, hogyha valamit előír egy szervezet, akkor a feltételt is
legtöbbször biztosítani kellene. Gondolom, hogy a Balmazújvárosi Kistérség ezt szintén
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gépkocsival oldja meg, és nyilván van saját gépjárműve, ennek a feladatnak az
ellátására, illetve gondolom pályázati kiírásban is szerepeltetni kell, ha előírja az
ÁNTSZ, nem így történik?
Tarné Lajter Angéla Balmazújvárosi Szociális Szolgáltató Központ intézményvezető
Ez a kistérségi intézmény négy települést érint. Egyeken is kerékpárral viszik ki jelenleg
az ebédet, de van gépkocsi szállítás is. Az önkormányzat alapítású Kht főz és viszi ki az
ebédet, Balmazújvároson jelenleg az Elevan Rt. működteti a konyhát és szintén
kerékpárral van kiszállítva az ebéd. Éppen a múlt héten volt testületi ülés,
nagyvalószínűséggel Balmazújvároson is lesz ebben változás, úgyhogy fogom is keresni
Balmazújváros Polgármesterét, csak a héten nem tudtam elérni, mert szabadságon van,
hogy készüljenek erre a dologra, tehát szeretném ugyan ezt a helyzetet majd elmondani
Tiba István polgármester Úrnak, hogy Balmazújváros is valószínűleg ugyan ezzel a
problémával fogja szembe találni magát, ha újvároson is változni fog a konyháknak a
működtetése. Régebben üzemelő konyhák esetében nem feszegeti az ÁNTSZ, hanem új
szolgáltató, új működési engedély esetében viszont ragaszkodik, erre tudok nagyhegyesi
példát is mondani, hogy tavaly így adták ki a működési engedélyt, hogy csak
gépkocsival történő szállítás lehetséges.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
A továbbfoglalkoztatás gondolom az fennáll.
Tarné Lajter Angéla Balmazújvárosi Szociális Szolgáltató Központ intézményvezető
Én támogatnám igen, nyilván a testület döntése.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem értem Miklós pedig elég sokat szoktál beszélgetni jegyzőkönyv alapján is, hogy
most miért nem mondod el, tegnap egy nagyon jó megoldást ajánlottál.
Nagy Miklós alpolgármester:
Még nem jutottam el odáig.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem kell itt erőltetni, mert tényleg szó szerinti jegyzőkönyvvezetés megy, egy nagyon
jó megoldást ajánlott fel Miklós, ez a dolog már meg van oldva. Én úgy érzem, hogy
tegnap a Szociális Bizottság összes tagja ott volt, nem is vetettük el, de nagyon jól meg
van ez a probléma oldva. Miért kell most még ezen nekünk lovagolni. Gépkocsival
fogják kihordani, engem meglepett, tényleg frappáns ügyes megoldás, köjálnak is biztos
fog tetszeni, meg van ez a probléma oldva, hogy miért kell erről még tovább
beszélgetni.
Jónás Sándor polgármester:
Én szavazásra bocsátom, aki egyetért vele, kérem kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Balmazújvárosi Kistérség
Szociális Szolgáltató Központ megkeresését a személyes gondoskodás körébe tartozó
ellátásra vonatkozóan – 14 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
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6/2008.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megtárgyalta
a
Balmazújvárosi Kistérség Szociális Szolgáltató Központ megkeresését a személyes
gondoskodás körébe tartozó ellátásra vonatkozó változásokról.
Képviselő-testület fenti megkeresésre az alábbi állásfoglalást adja:
Az ebédszállítást kerékpárral végző részmunkaidős intézményi dolgozók további
foglalkoztatását támogatja.
Az intézmény normatívával és saját bevételekkel le nem fedett költségeit a kistérség
számára az önkormányzat biztosítja.
Képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy döntéséről a Balmazújvárosi Kistérség
Szociális Szolgáltató Központját értesítse.
Határidő: 2008. február 20.
Felelős: Jónás Sándor polgármester

Tarné Lajter Angéla Balmazújvárosi Szociális Szolgáltató Központ intézményvezető
Csak egy záró gondolatot. Nagyon szépen köszönöm a Tisztelt Képviselő-testületnek az
állásfoglalását, ahogy a képviselő is mondta, nagyon szépen meg van ez a probléma
oldva, és miért kellett mégis, de nyilván dolgoznak ezen a területen munkatársak,
akiknek a sorsát mégis csak el kell dönteni, hogy hogyan tovább. Én úgy gondolom,
hogy ez a döntés, vagy ez a hozzáállás, amit képviselő-testület tanúsított nagyon
humánus egyrészt a szociális ágazatért, úgy gondolom, hogy nagyon humánus a
tiszacsegei idősekért is, és én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen kötelez bennünket.
Változások vannak a normatív hozzájárulásban, tehát differenciáltan adja az állam a
normatívát, az az elsődleges célja az államnak, hogy az alacsony nyugdíjasokhoz
jussanak el az ellátások, ebben majd szeretnénk továbblépni, tehát kötelez bennünket ez
a döntés. Amikor már meg lesz, előfogom terjeszteni az új intézményi térítési díjat,
amikor ez a döntés megszületett, akkor a szolgáltatásaink bővebb ismertetésével
szórólappal majd szeretnénk a lakosságot megkeresni és minden érintett
közreműködését és segítségét nagyon szívesen vesszük.
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4.

Napirendi pont
Tiszacsege Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 16/2001.(XI. 01.) KT. számú
rendelet módosítása
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Mindenki előtt ott van, mindenki képben van, hogy milyen területekről van szó. Pár
szóval előtte annyit szeretnék mindenféleképpen elmondani, hogy ígértem annak idején
is, miután megválasztottak a tiszacsegei lakosok polgármesterüknek én szeretném azt,
hogy a településen minél előbb változások legyenek. Ehhez természetesen én
tiszteletben fogom tartani a tiszacsegei lakosoknak azokat a ragaszkodásukat, amelyek
valamilyen dolgok miatt a régi dolgokhoz kötik, gondolok itt pl. a mozira. Biztos
nagyon sok korombeli fiatal korában ott ült a moziban, fogták egymás kezét, tehát
nosztalgiáztak, ez biztos, hogy szép emlék, de az élet megy tovább. Ugyan ez
vonatkozik az iskolára, a másik terület, ahol szintén változást szeretnénk ott is nagyon
sok velem egykorú abba az iskolába járt, emlékek kötik oda és biztos, hogy nem egy
öröm ez, amikor ilyen dolgokhoz kell nyúlni. Egy dolgot viszont tudomásul kell venni,
az idő nem állt meg, tovább kell lépnünk, ha olyan dolog van, ami már elavult és
változtatni kell rajta, és egy új jön helyette és pláne akkor, amikor a lehetőségek
kínálkoznak, én úgy gondolom, hogy nem lenne ildomos és szabad elmenni ezek mellett
a dolgok mellett. Két részből áll, az első rész, mint mindenki látja a Központi iskolánál
módosítani is kellett a Helyi Építési Szabályzatot 1 hektár teleknagyságról 400 m2
teleknagyságra, a másiknál a Fő útnál a Mozi helyén ott szintén a magasságot kellett
módosítani a 4,50 m-ről, 7,5 m-re, illetve a beépítettség fokát 50%-ról 75%-ra.
Természetesen ezzel nem árnyékbeszélgetést óhajtok mondani, hanem mindenki tudja,
hogy miért van szükség ezekre a változásokra, azért mert tovább szeretnénk lépni,
szeretnénk beruházásokat másokat kezdeményezni rajta, ezekhez szükséges az, hogy a
Helyi Építési Szabályzatunkat módosítjuk, illetve változtassuk. Röviden ennyivel
szerettem volna még kiegészíteni a leírtakat. Mindenki előtt a térkép gondolom ott van,
ez az első részre vonatkozik, megcsináltattam Makula István földmérővel ezt a
területmegosztást, ilyen formában az általunk, ahol az egészségház épülne 3.181 m2
földterület, illetve az iskolához, ahol az új épület fel lett újítva 1242 m2 tartozna az új
rendezési terv szerint. Kérdezem a Tisztelt Képviselőket, van-e ezzel kapcsolatban
észrevétel.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Tisztelt Testület! Talán annyi bevezetőt szeretnék elmondani, hogy bizottsági ülésen
sajnos nem tárgyaltuk, mivel nem volt határozatképes a bizottságunk és itt kérném fel a
Tisztelt Bizottsági elnököket, illetve a többi bizottsági tagokat, hogy mindenképp a
jövőre nézve egyeztessünk már ezekben a napokban és ne cserélgessük változtassuk,
hogy mikor van, mert ebből csak ilyen problémák adódnak, hogy nem leszünk határozat
képesek. Fixáljuk le, hogy kinek mikor van, és ne nagyon térjünk el ettől, mert ezt hozza
magával, hogy nem leszünk határozat képesek.
Saját véleményem tudom elmondani, két részből áll, Polgármester Úr összecsatolta ezt a
két napirendi pontot, ez az iskola területmegosztása, ez csak egy területmegosztásra egy
határozat hozatal a különfélékben, de semmi probléma, mert ennek apropóján
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tárgyalhatjuk ennek a napirendnek a kapcsán is. Lényegében Polgármester Úr elmondta,
hogy két részből áll. Az első rész, hogy egy elírás kapcsán nagy telekméretet
határoztunk meg, természetes, hogy egy belvárosban mindig kisebbek a területek, mint a
környező területek, ez elírás kapcsán egy hektáros terület volt, ezt javasolja az
előterjesztés 400 m2-ben leszabályozni, illetve itt a pályázati megkeresés kapcsán a
teleknek a kihasználtságát módosítani kell mindenképpen a Helyi Építési Szabályzatot
50%-ról 75%-os beépítésre, illetve
a magassági viszonyok között, mert egy
háromszintes épületről lenne szó, én már láttam a látványtervét, tehát itt a magasságot
mindenképp célszerű megemelni. A határozati javaslat szól arról, hogy természetesen
teljes közművesítettségi ellátottság esetén állnak fent. Ez magától értetődik, mert most
már így működik, hogy nem adnak használatbavételi engedélyt, míg ezek nem állnak
rendelkezésre. Javasoljuk ilyen formában történő elfogadását.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Azt szeretném, hogy bontsuk ketté, szavaztasd meg külön. Én ezzel a telekmegosztással
személy szerint nem értek egyet. Több lakos is jelezte, hogy ez irányba majd fejtsem ki
a véleményemet, az általuk közölt véleménnyel. A Helyi Építési Szabályzatról szóló
rendelet módosításával én egyetértek teljes egészében. Még azt szeretném ezzel
kiegészíteni, hogy az AQUA Park néven a Halastó közvetlen közelében van még egy
területrész, én ott is szeretném, én már kértem többször is a magasságkorlátozást
levenni. Kívülről a töltésen ahogy megyünk Egyek felé a műútnak a bal oldalán ott 7,5
méter, a jobb oldalán nekem is 4,5 méterre van lekorlátozva a magasság, mi is
szeretnénk ott egy beruházást elkezdeni. Már a magassági korlátozást be lehetne egyből
venni, behoznám azokat az elő programokat, amelyek alapján azt is kérném, már
régebben is én kértem. Amúgy lehetne általánosan a Rendezési Tervet újra
megnézegetni, de ha ez annyira sürgős, a miénk is az lenne, én kérném, hogy azt is
csatolnánk már bele, a magassági korlátnál is kérném, hogy vegyük be a 7,5 métert.
Jónás Sándor polgármester:
Jó, ez egyenlőre így van, legközelebbire behozzuk.
Jászai László PTKIB. tag:
Tisztelt Testület! Én azt szeretném megkérdezni, hogy a 7,5 méter az elég fog lenni? Ez
most gerincmagasság vagy milyen magasság? Nehogy az legyen, hogy most módosítunk
rajta, utána a későbbiek folyamán újra módosítani kellene, mert most is csak abba a
hibába estünk bele, mert a 7,5 méter nem egy olyan nagy, az én házam biztos magasabb
7,5 métertől. Most egy olyan házra nem adnának építési engedélyt, csak attól
laposabbra.
Jónás Sándor polgármester:
Most erről a konkrét esetről van szó, szerintem ennél, hogy haladjunk, menjünk tovább,
ezeket felül fogjuk vizsgálni, annál is inkább, mivel nem akarok össze-vissza csapkodni
egyik gondolatból a másikba. Tehát sikerült megismerkednem Kelemen Béla Régió
Környezetvédelmi Igazgatóval, aki a legmesszebbmenőkig támogat, és segítségét
nyújtotta, nem csak Tiszacsege belterületén, hanem a Tisza-part rendezési tervének a
megoldásában is. Azt hiszem, hogy abban is lesz majd, folyamatában majd elindulunk
és lesz, csak nem akartam a dolgok elébe menni. Ezzel kapcsolatban szerintem
maradjunk itt a konkrét dolognál, ennél a kettőnél, és ahogy Sanyi kérte két szavazás
lesz, egyik az iskoláról, másik a mozi helyiségéről.
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem az egyik a magasság, tehát konkrétan a magassági dolog, a másik az iskola és a
mozi, tehát három van.
Bana Gábor PTKIB. tag:
Csak annyit szeretnék hozzáfűzni a telekmegosztással kapcsolatban, hogy a mai
világban két kézzel kell kapni, olyan beruházók után, akik valamiféle pénzt hoznak és
lehetőséget a településre, én elfogadásra javaslom.
Vincze László PTKIB. tag:
Tisztelt Testület, Polgármester Úr! Egy kérdést szeretnék tenni, fizetni kell azért, hogy
járuljanak hozzá a megosztáshoz és a magassághoz?
Jónás Sándor polgármester:
Nem.
Vincze László PTKIB. tag:
Hogy változtatunk rajta, ezért fizetnünk kell?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem csak a főépítész vagy jóváhagyja vagy nem, én azért mondtam, hogy ez azért
annyit megérdemelt volna.
Vincze László PTKIB. tag:
Egy kicsit körülményes lesz.
Jónás Sándor polgármester:
Mi?
Vincze László PTKIB. tag:
A magasság, hogy most 4,5 méterről, 7,5 méterre igazítsuk át. A Rendezési Terv
egészen más.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
A Helyi Építési Szabályzatot változtathatjuk, akár holnap is.
Jónás Sándor polgármester:
Helyi Építési Szabályzat, a képviselő-testületnek a jogában áll.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Az országos építési engedély alapján kell a helyi szabályokat kidolgozni.
Kapus Lajos SZEIB. tag:
Az oktatás jelen képviselőjétől szeretném megkérdezni, hogy nyilván a régi iskola
baloldala, ami lebontásáról van szó, hogy tanteremszámban ez át van-e gondolva és az
oktatást nem befolyásolja-e rossz irányba. Elegendő-e a tanterem létszám ezek
hiányában is?
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Jónás Sándor polgármester:
Lajos mielőtt az Igazgató Úr válaszolna, én azt hiszem, hogy itt voltál te a legutóbbi
testületi ülésen, amikor feltettük ezt a kérdést az Igazgató Úrnak. Én szeretném először
is nem véletlenül céloztam én itt a nosztalgiákra, meg a meglévő dolgokra, változás
történik, el kell dönteni ennek a településnek és álljál ki a lakosok elé és ott bizonyítsd
be, hogy mit akarsz tenni értük, mert ez az épület ahhoz, kb. 60-70 millióra lenne
szükség, hogy elfogadható állapotba kerüljön. Erre pályázni kellene, egy
önkormányzatnak nincs pénze.
Kapus Lajos SZEIB. tag:
Rendben van Polgármester Úr, én nem rossz indulatból mondtam.
Jónás Sándor polgármester:
Tisztázva lett Lajos a legeslegelején, addig tovább sem mentünk volna, nagyon
sajnálom, ha ez elkerülte a figyelmedet.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Röviden nyilván nem öröm számunkra, hogy 7 tanteremtől megszabadulunk, de ismerve
annak az épületnek az állagát, felmentünk a padra, igen csak féltünk lejönni, az
alapozása is 50 évvel ezelőtti. Ahogy Polgármester Úr mondja, több 10 millió Ft-ot
kellene ráfordítani, hogy feltudjuk újítani. Nem öröm, hogy 7 tanteremtől meg kell
vállunk. Jelen pillanatban osztályterem állományunk 26 osztályterem van, plusz van egy
technika szaktanterem, négy teremből egy kémia szaktanterem van, úgyhogy szűkösen,
de valahogy eltudjuk kezdeni az évet jövőre, de mindenféleképpen kérjük a testületet és
az önkormányzatot, hogy amennyiben valamilyen igényünk merül fel, akkor azt a lehető
leghamarabb orvosoljuk.
Jónás Sándor polgármester:
Annál is inkább, mert, ha eladjuk, tehát nem akartam annyira a dolgok elébe menni,
mert az egyebekben szeretném majd megkérdezni, én már kértem árajánlatot a
balmazújvárosi Csige Úrtól, aki az önkormányzatnak szokott felméréseket csinálni és
azt az összeget például, ha szükséges, akkor már egyből tudnánk erre fordítani. Nem
beszélve arról, hogy tudomásul kell venni, hogy az orvosi rendelő a frekventált helyen
felszabadulna, aminek a forgalmi értéke egyből ugrani fog, ha itt megépül egy új valami,
ez megduplázódna vagy triplázódna a forgalmi érték. Ezekből a pénzekből, én mindig a
gyermekek mellett voltam, tehát félreértés ne legyen, nem véletlen a támogatásomat is a
gyerekeknek adtam, nehogy valaki azt higgye, hogy én az iskola vagy az oktatás
rovására akarom ezt csinálni.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Még annyit fűznék hozzá, hogy nem tudtam minden kollégát megkérdezni és nem volt
idő erre egy gyűlést összehívni, jó pár kollégával elbeszélgettem, nem örülnek neki ők
sem, de azt mondták, ha kell a település érdekében a jövőbe kell tekintenünk,
egészségházra mindenféleképpen szükségünk van, ha kell összébb húzzuk magunkat és
megpróbáljuk megoldani a problémát. Nem az egész tantestület nevében nyilatkoztam,
akikkel én beszélgettem, olyan 10-15 fővel.
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Vincze László PTKIB. tag:
A 4,5 méterrel kapcsolatban visszaemlékszem egy bizonyos dologra és támogatom én is,
hagy menjen a dolog, azért szeretném megvilágítani, épült nekünk 15 bérlakás kint,
hatalmas csörte volt belőle. Értsük meg azt, amikor leültették a házat alapszintre vagy
alá, hogy 4,5 méter a párkánymagasság és nem lehet megmódosítani, csak ha a főépítész
hozzájárul. Egy hatalmas csörte volt akkor, nem tudtuk megmódosítani, nem tudtuk az
alapot megemelni, amiatt, mert meg volt tervezve, 4,5 méter a magassága. Azért
mondom, hogy nagyon utána kell ennek nézni, hogy ez lehet, járható vagy nem és minél
hamarabb, ha azt akarjuk, hogy elérjük a célunkat.
Bana Gábor PTKIB. tag:
Annyit zárszóként, én is beszélgettem a lakosokkal, és ahogy elmondta Polgármester Úr,
különböző okok miatt fájlalják itt az épületek lebontását én azt mondom, hogy valahol el
kell kezdeni, de ha nem vágunk bele, az első lépés mindig nehéz sajnos ezt meg kell
érteni, hogy az új felé nyitni kell, támogatom mindenféle képen.
Nagy Miklós alpolgármester:
Nem nagyon értem ezt a fájlaljuk különböző épületek lebontását, ezek elavult régi
típusú épületek, ha egy városiasabb arcképet akarunk Tiszacsegének megépíteni, akkor
ezeket az elavult régi vonásokat jellemző épületeket véleményem szerint meg kell
szüntetni. Modernebb korszerűbb városias képhez jobban illeszkedő épületekkel kell
megtölteni. Az eladás, illetve az egészségháznak a megépítése nem lehet kérdéses, hogy
ez nekünk óriási előnnyel és haszonnal jár, mert mindamellett, hogy pénzt kapunk ennek
a teleknek az értékesítéséből, nem kell pályáznunk egy egészségház megépítésére
aminek az önereje, akár 40 millió Ft is lehet. Felszabadul egy csomó olyan telek,
amelynek 20-30-40 millió Ft lehet az értékesítési összege. Tehát ez az egész dolog
nekünk csak előnnyel jár, ez egy olyan óriási előny, amit nem szabad elhalasztani. Aki
ezt elszalasztja, annak én úgy gondolom, hogy elég komolyan fel kell vállalnia igen
komoly felelősséget a település lakosságával szemben.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Természetesen egyetértek én is ezzel, el kell indulni. De itt két lehetőség is fel volt
vetve. Én csak megnéztem, amit Iványi Doktor Úr felvetett, a régi orvosi rendelő a
Hunyadi, Fő utca sarkán, meg a Papp Józsi bácsi telke, parkolónak a Lévai Mihály
iskola, tehát az is 3200-3300 m2 és nagyon jó helyen van, azt az utcát lehetne
egyirányúsítani, vagy lezárni, de le se kell, mert ott a parkoló a Postáig feljönne, azt én
előnyösebbnek tartanám. Az egyik az eleve, hogy az újságban megjelent, hogy
minipláza épül, senki nem igazította helyre. Minipláza épül vagy orvosi rendelő, vagy
mind a kettő?
Jónás Sándor polgármester:
Fogalomzavarok vannak Sanyi, orvosi egészségház épül, Minipláza Kft., mint neked a
Horváth Kft.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Akkor légy szíves annak mondjad, aki a cikket ekkora nagy betűvel megírta, én is
elolvastam, hogy a Minipláza Kft építi, természetes, én ezt így is tudom, de az újságban
megjelent, hogy minipláza épül Tiszacsegén, meg kell nézni. Én azon csodálkoztam,
hogy erről nem tudok, engem is kérdeztek, mondtam, ha az van leírva, akkor biztos.
Senki nem cáfolta meg, de ha az most úgy van, akkor meg kell cáfolni. Ha ide tényleg

Tiszacsege Város Önkormányzata

Oldal: 21

kjnjhkjh TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖN[Év]
YVE

egészségház épülne csak és semmi Minipláza még vegyesen sem épül, akkor az orvosi
rendelőhöz képest már ez a térségben 300 méteren belül, ha a későbbiekben a város
rendezési tervét kellett volna megvitatni ennek a Képviselő-testületnek, konkrétan
vannak eladó létesítmények a központban is, ott egy körforgalmat létesíteni és akkor
megnézni, hogy milyen lehetőségek vannak rá. Most hirtelen jött egy illető, aki komoly
tőkével rendelkezik és megcsinálja, ez természetes ez nagyon örvendetes, ezzel
foglalkozni kell. De úgy álltunk fel a múltkori testületi ülésen ettől az asztaltól, hogy
akkor kettő, illetve én még utána Sándor amikor bementem hozzád, hogy amit Iványi
Doktor felvetett az volt akkor az általam legjobban megítélt, mert itt az iskolánál, akkor
ezt a frekventált helyet, későbbi időre, mert valamikor elképzelhető, hogy ez lebontásra
kerül, de addig is én ezt húztam volna és az orvosi rendelő helyére eleve azt is idetettem
volna, az a kimérés már nem túl sokba került volna, hogy annak is nincs e más akadálya.
Nem rosszabb az a hely. Ide behozzuk az orvosi rendelőt, főtérre.
Jónás Sándor polgármester:
Értjük, amit te mondasz, máris válaszolni szeretnék neked erre a feltett kérdésre.
Nagyon sok akadálya van, biztos, hogy jó hely, majdnem rálátni, meg velem szembe
lenne, nekem külön előnyöm lenne, mert az ingatlanom értékét még jobban növelné. De
egy dolgot azért tisztán kell látni, ott pillanatnyilag folyik egy labor, folyik három körzet
(egy gyerekkörzet, meg két körzet) addig hova teszed őket?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Ott a Tsz iroda.
Jónás Sándor polgármester:
Tsz iroda Sanyi, megint beleköltünk. Sanyi ezt a képviselő-testületbe te már eljátszottad.
Volt erre már példa azért nincs most itt a HHT Kft., mert pontosan ellene voltál az ellen
és 280 millió Ft-ot vettél ki a csegei emberek zsebéből azzal, hogy nem épülhet ez itt
meg, úgyis kiépült, megépült most itt, csak nem vagyunk tulajdonosai és 280 milliót
elvettél
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Ilyet ne szórjál az én nyakamba, mert egyszerűen ….
Jónás Sándor polgármester:
Te voltál a képviselő akkor, vissza kell nézni az anyagot.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nézd vissza
Jónás Sándor polgármester:
Visszanéztem, azért mondom.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Visszanézted, nagyon sajnálom,
Jónás Sándor polgármester:
De maradjunk a tárgynál.
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
De Sándor, te vagdalózhatsz, hagy válaszoljak erre meg. Te beszélsz a 280 millióról,
bizony voltak itt azért hidd el olyan emberek is, akik elgondolkoztak, hogy legyen-e.
Nem hátráltunk, én sem mint képviselő. Csak a Jegyző Asszony bejött, behívatta
Szilágyinét is és megmondta, hogy akkor még azokkal, amit elmondtak feltételeket, nem
volt ilyen kristálytiszta, mint ahogy megalakult és 30 millió Ft jelzálogot kellett
középületre rátenni. Azt mondta a Jegyző Asszony kérdezd meg, hogy ne tegyük, kért
bennünket, hogy ne szavazzuk meg, Szilágyiné bejött és elmondta, hogy mik a
veszélyei, mert ha később pénzt kell felvenni, meg minden, akkor így tájékoztattak
bennünket.
Jónás Sándor polgármester:
Sanyi, ezt mind tudom.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Akkor nem mond, hogy ti voltatok.
Jónás Sándor polgármester:
Ezt mind tudom.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Sándor, akkor ez egy lehetőség volt.
Jónás Sándor polgármester:
De ez egy ahhoz hasonló helyzet,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Azt is akartuk, hogy megvalósuljon, Sándor, ugyan ilyen kapkodás volt mint most.
Jónás Sándor polgármester:
Nincs kapkodás, itt nincs.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Akkor is próbáltuk. Azért ne haragudjál már, a látványtervtől kezdve ha már megvan,
már rég én is, mint képviselőnek nálam kellene lenni, nézzétek meg arról is, erről is,
nem csak itt hallunk foszlányokat, hogy már látványterv van róla Sándor. Én ezért
mondom, hidd el Sándor.
Jónás Sándor polgármester:
Én elhiszek mindent neked Sanyi.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Örülök neki, hogy elhiszed. Én nagyon sajnálom, hogy ilyennel vagdalózol, mikor én
azt mondtam, hogy számoljunk el a múlttal, azt mondtad, hogy ne foglalkozzunk a
múlttal, most meg te foglalkozol a múlttal. Sándor legyén nagyon megkérlek
következetes.
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Jónás Sándor polgármester:
Azért, mert nem szeretnék egy olyan lehetőséget a településről elengedni, ami tálcán
kínálkozik, ezért. Én azt hiszem, hogy van-e más kérdés? Nincs, akkor szavazásra
bocsátom. Az elsőnél az 1 hektárról 400 m2-re, aki egyetért kérem kézfelnyújtással
jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a rendeletmódosításban
szereplő alakítható telek minimális területét – 14 fő igen szavazattal elfogadta.
Jónás Sándor polgármester:
A másodiknál a beépítettség, illetve a magasság fokozása, aki egyetért kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a rendeletmódosításban
szereplő maximális építménymagasságot – 14 fő igen szavazattal elfogadta.
Jónás Sándor polgármester:
Az egészre együtt szavazzunk, rendelet formájában, aki egyet ért vele kérem
kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Város Helyi Építési
Szabályzatáról szóló 16/2001.(XI. 01.) KT. számú rendelet módosítását – 13 fő igen , 1
fő nem szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
1/2008.(I. 31.) RENDELETE
TISZACSEGE VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ
16/2001.(XI. 01.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény felhatalmazása és az 1990. évi LXV. törvény
16. §-a alapján, az építés helyi rendjének biztosítása érdekében Tiszacsege Város Helyi
Építési Szabályzatáról szóló 16/2001.(XI. 01.) KT. számú rendelete (a továbbiakban:
Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:
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1. §
A Rendelet 15. §-ának (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„15. §
(4)

Az övezet építési telkeinek legnagyobb beépítettségét, az építhető építménymagasság
mértékét, valamint a telek kialakítása, rendezése során alkalmazható legkisebb
telekméreteket, a következő táblázat szerint kell meghatározni.
Az építési telek
Beépítés módja

Övezeti Legkisebb
jele
területe
(m2)

Oldalhatáron álló*

*

**

TV-2
O

Legkisebb
szélessége
(m)

Legkisebb
mélysége
(m)

14

30

400

Legnagyobb
Beépítettsége
%
40
75**

Előírt
max.
építmény
magasság
(m)
7,5

Saroktelek esetében az építési helyen belül az épület szabadonállóan is elhelyezhető,
min. 4 méteres oldalkert biztosítása mellett, amennyiben a telek szélessége a 18 métert
eléri.
A max. 75%-os beépítettség saroktelken, teljes közművesítettség esetében
alkalmazható.”
2. §

A Rendelet 16. §-ának (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„16. §
(4) Az alakítható telek minimlis területe 400 m2.”
3. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Tiszacsege, 2008. január 30.

Jónás Sándor sk.
polgármester
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5.

Napirendi pont
Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az
önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló
23/2004.(V. 3.) rendeletének, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról szóló
26/2004.(V. 27.) rendeletének módosításáról
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Akinek a napirenddel kapcsolatosan hozzászólása, kiegészítése van megtenni
szíveskedjen.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Ezek korrekciós dolgok, a bevezetésre kerülő 1-2 Ft-os elszámolások megfognak
március 01-jével szűni és itt egy korrekciós dolog lesz, hogy ezek kerek számra jöjjenek
ki, arról szól ez az előterjesztés, tehát 1-2 Ft-os emelésről, illetve csökkentésről van szó.
Gondolom elfogadja a Tisztelt Testület. Ezek a nettó díjak, mert ez áfával növelt lesz.
Számszerűen az ivóvíz díja 246 Ft/m3 + áfa, a csatornadíj 150 Ft/m3 + áfa, illetve a
folyékony hulladék szippantás díja pedig 575 Ft/m3 + áfa. Ha már itt tartunk még
egyszer visszaragadnám a szót, Vincze Úrnak a szennyvízzel kapcsolatosan volna egy
javaslata.
Vincze László PTKIB. tag:
Tisztelt Testület! Nekem volt egy javaslatom a szennyvízzel kapcsolatban és akkor ez
abban maradt, lesepertük az asztalról, de tovább fokoznám a szennyvízkérdést. Ugyanis
különfélékbe tartozna bele, de már a díjnál jelentkezik. Javaslatom megemelni a
szennyvízdíjat inkább, tudjuk, hogy mennyivel tudjuk megemelni, mert az átemelőket az
önkormányzatnak vissza kell venni. Olyan áldatlan állapotok uralkodnak kint, amit én
tudok meg hallok, hogy 30-25 ezer Ft-ja nincs valakinek, hogy kifizesse egyszerre a
javítási költséget. Ezt úgy tudjuk elérni, hogyha felvállaljuk, hogy tudjuk mennyi az a
mennyiség, amit ráfordítunk egy hónapban, azt a pénzt osszuk széjjel és vállalja fel
mindenki azt a 20-25 Ft-ot m3-ét a szennyvíznek, mert jobban kitudja fizetni, kitudja
gazdálkodni és a szivattyú maradjon az önkormányzaté. Ha viszont a tulajdonos gatyája
belemegy vagy bármilye és tönkre megy a szivattyú, eldugítja, akkor az fizesse meg,
mert nem felelősen használta. Ez nekem a javaslatom, mert azt a 25 ezer Ft-ot nem
tudják összepakolni az emberek. Most is van úgy, hogy kiviszik a kertbe, mert nem
tudja kifizetni a szennyvizet és akkor is meg kell fizetni a szennyvíz árát, mert
leszámlázzák, hogyha kihordja a kertbe. Valamit tennünk kell, vagy halasszuk el ennek
a díját, vagy elfogadjuk-e ezzel?
Jónás Sándor polgármester:
Semmiféleképpen nem. Laci ez megint olyan dolog, hogy akkor a szippantó kocsit
kihívja, kiszippantja, valami megoldást biztos, hogy lehet találni ezekre a dolgokra.
Nem, állunk egyhelyben, itt azért nem lehet ezt csinálni. Ide naponta 30-an jönnek be
segélyt kérni. Már ezen túlmentünk egyszer.
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Vincze László PTKIB. tag:
Az a baj, hogy túlmentünk rajta.
Jónás Sándor polgármester:
Most nem tudom, hogy miért jött már ez megint fel.
Vincze László PTKIB. tag:
Én ezt sokat hallom, elmondják az emberek, elmondják a dolgozók is. Az önkormányzat
abszolút nem fog károsulni, könnyebben vesz mindenki 20-30 Ft/m3-éért, mint a 25 ezer
Ft-ért, 25 ezer Ft-ot senki nem fog félre tenni. Az a bödön csak 100 liter víz
befogadóképességű, annyit tud befogadni, többet nem fogad be, a többi vízzel mit tud
csinálni? Nem tud vele mit tenni.
Jónás Sándor polgármester:
Keressük majd a lehetőséget, vagy jövőre részletfizetéssel, vagy valamilyen formában
keressük a lehetőséget.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Csak egyet kell, hogy értsek Lacival, mert lassan Polgármester Úr néhányszor hidd el Te
amikor eldöntöl valamit, nem biztos, hogy az
Jónás Sándor polgármester:
A testület döntötte el nem én.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
De Polgármester Úr, újra felvetünk egy élő problémát.
Jónás Sándor polgármester:
Kikérem magamnak a testület döntötte le, nem én.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Akkor, most január 30-a van, azóta ezek a problémák nem oldódtak meg. Egyet értsél
meg Polgármester Úr, amit felhozott a képviselő előttem, ezek a valós dolgok, ezzel
nem oldódott meg és úgy kezdte, hogy besöpörtük az asztal alá, és már akkor is láttam
az arcodat. Igaz, nem oldottuk meg, nehogy félre értsd Polgármester Úr, elmondtuk,
hogy egyes rendszerekben, én nagyon örülök neki, hogy Orbán Sándorral több esetben
olyan helyeken találkozok, ahol tényleg, bízom benne, hogy ezek a problémák, de ha
nagyon lassan is, de elindulnak. De neki is segíteni kell, ő is ott van, nem tudja
megoldani, ezzel nem oldottuk meg, mert 25 ezer Ft egy szivattyú, és az a szivattyú nem
biztos, hogy mindig azért romlott el, mert baakadt valami, meg az elhíresült tanga
bugyogóról, lépjünk már ezen túl. Van gond a rendszerekkel, egész hétvégén folyt a
szennyvíz a temetőnél kifelé. Polgármester Úr élők a problémák, nagyon megkérlek
benneteket. Tisztelt Képviselő Társaim higgyetek már, hogy el kell indulni, és ezek a
problémák, ha meg már elindult és ezekben van megoldás Polgármester Úr, meg Miklós
te is, akkor el kell mondani, a lakosok is hallják, hogy igenis ezzel valamilyen
megoldást döntött a testület. De nem úgy, hogy oldja meg, meg szippantyúzza ki a 200
literes tartályból, nem is tudja a szippantóval, a csőbe több marad, vissza fog a csőből
menni ugyan annyi, hogy megtelik. Azt meg ne csináljuk. Ez a példa, amit az
önkormányzat mutat, hogy kinyomatjuk a temető mellé a laposba, ne legyen az
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embereknek jó példa. Az legyen igenis, hogy a szennyvizet oda szolgáltassuk ki, ahova
az való és ehhez segítsük a Tisztelt település lakóit, hogy ezeket a műszaki
megoldásokat, most mindegy, hogy 15 éve jól vagy rosszul döntöttünk, jól csináltuk
meg vagy rosszul, a jelenlegi problémáról beszélni kell és nagyon megkérlek
Polgármester Úr, hogy ezzel többet foglalkozzunk.
Nagy Miklós alpolgármester:
Tisztelt Testület! Egy probléma van ezzel, ezt a kérdést másfél éve folyamatosan
körbejártuk. Az, hogy így döntöttünk, ez azért volt, mert szerettük volna a település
lakosságával a személyes felelősséget érzékeltetni, hogy ő azt a szivattyút úgy
üzemeltesse, érezze magáénak, hogy azzal lehetőség szerint minél kisebb üzemeltetési
probléma legyen. Ha most van egy általány, akkor megint ugyan oda jutunk, ahol eddig
voltunk, hogy az fogja megfizetni a szivattyú javíttatását, aki egyébként odafigyel erre a
dologra. Érdekes 8 éve lakom itt, kérem a szivattyúnak eddig még nem volt baja. Hogy
lehet ez? Más meg mindenki panaszkodik, de én odafigyelek a dologra, megnézem, ha
valami probléma van vele, karbantartom, slaggal nyáron kimosom, lehet azzal
foglalkozni, meg lehet úgy is, hogy nem foglalkozunk vele.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem is
Nagy Miklós alpolgármester:
Kedves Képviselő Úr, én türelmesen végighallgattam azt amit te elmondtál, légy szíves
megkérnélek téged arra, hogy te is hallgass végig engem. Én nem szoktam beleszólni a
tiédbe, már ne haragudj Sándor. Szeretném elmondani, hogy nagyon sokat
foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, én akkor úgy gondoltam, hogy ez egy 5-6 ezer Ft-ból
kijön, hisz ezt a tájékoztatást kaptam, hogy az általány díjas javítása ezeknek a
szivattyúknak 5-6 ezer Ft-ból kijön, erre természetesen a lakos garanciát kap, ha fél éven
belül meghibásodik, akkor ingyenesen kijavíttatjuk, ha fél éven túl, akkor fizetnie kell
érte. Illetve vizsgálni fogjuk azt, hogy ezek a szivattyúk miért hibásodnak meg, rosszul
van a rendszer kiépítve, vagy esetleg arra lehet visszakövetkeztetni a hibát, hogy vagy
az üzemeltetéssel van probléma a lakos részéről, de úgy, hogy a továbbiakban minden
ugyan úgy folyik, mint ahogy eddig, nem fogjuk tudni ezeket a hibákat feltárni, nekem
ez a véleményem. Valóban sok a 26 ezer Ft, én ezt elismerem, az más kérdés, hogyha a
testület úgy dönt és valaki beterjeszti, hogy a 26 ezer Ft-nak egy részét vállalja át a
Képviselő-testület, azt elfogadom. De hogy átalánydíj legyen, azt nem tudom elfogadni,
ha gondolja valamelyik képviselő társam, terjessze ezt elő. Most megfogjuk szavazni a
szennyvízdíjat, következő napirendi pontban elő lehet terjeszteni, vagy előterjesztést
kell készíteni, hogy a 26 ezer Ft sok, 50%-át vállalja az önkormányzat. De az, hogy
osszuk el a költségeket minden lakosra, és az a lakos is fizesse a javítás díját, aki
egyébként szakszerűen oda figyel és úgy üzemelteti a szivattyút, ezt én igazságtalannak
tartom.
Jónás Sándor polgármester:
Az intézményvezető számítást végzett, ezek a számításon alapuló eredmények, ezeket
már megszavaztuk egyszer túl vagyunk rajta. Azok, amelyek már felvetődtek én
javaslatként mondom megint, hogy a legközelebbi testületi ülésre a képviselő terjessze
be és ezt megfogjuk vitatni.
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Beterjesszük szóban a következő testületi ülésre, vegyétek fel a napirendbe.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Az egyebekben akartam én is a szennyvízzel kapcsolatban, a 15 lakásos bérházban az
utóbbi időben elszaporodtak ezek dugulások, van amikor 4-5 napig nem mennek ki
megjavítani a Komiszból. Nem tudják kiszűrni ki az az egy-két család, aki állandóan
valamilyen szennyezőanyagot tesz be a rendszerbe. De a többség az, ha kell ki is fizeti,
csak menjenek ki és csinálják meg. Volt úgy, hogy 4 napig a szennyvíz visszafele
bugyogott náluk. Tehát a lakosságban van hajlandóság, hogyha fizetni kell megfizeti
egy része, de 4 napig nem akarták, hogy az a kisgyerek ott legyen abban a mocsokban, a
Komisz meg nem ment ki megcsinálni.
Jónás Sándor polgármester:
Nagyon szigorúan oda fogunk erre figyelni és fog menni.
Nagy Miklós alpolgármester:
Ennyit a Komisz még nem dolgozott szennyvíz problémán, mint ezzel a 16 lakásos
szennyvízrendszeren. Állandóan ezen dolgozunk, új szivattyút vettünk, megkértük a
lakókat, hogy az ételmaradékot, tudjuk, hogy nincs kutyájuk, macskájuk, biztos, hogy
bizonyos helyekről az ételmaradék is belemegy, csontok, szilánkok, egyéb szennyező
anyagok, tegyék ki egy külön edénybe, ott vannak a szomszédok, vannak állatok, adják
nekik oda. Nem győzünk ezzel az egész szennyvízproblémával foglalkozni. Komóczi
Imre már állandóan odajár és szivattya a bödönből a trutyit, ami az aljára összegyűl,
hogy valamilyen szinten működjön ez a rendszer. Imre hidd el, állandóan ezen
dolgozunk.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
A 15 lakóból 13-14 tisztességes van, egy ezzel szórakozik.
Jónás Sándor polgármester:
Ezért indokolt az is, ami ide lett terjesztve, és amire az Alpolgármester Úr is célzott,
hogy aki tisztességesen odafigyel és normálisan használja, az miért fizessen más
helyett?
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Tisztelt Képviselő-testület! Még egy dologban szeretném hogyha Sándorékat
támogatnánk, az a hétvégi ügyelet vagy valamilyen ügyeletes telefonszám vagy hová
lehet fordulni, hogyha gond van.
Jónás Sándor polgármester:
Megvan, engem is lehet hívni, hívtak is eddig is hétvégén is, mentünk és ugrottunk és
csináltuk.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Tegyük közre, ki kell tenni valahová.
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Jónás Sándor polgármester:
Az enyémet bárki, ott van ki van a házamra is írva, az újságba beteszem, nekem éjjelnappal be van kapcsolva a telefonom, Orbán Sándorékat felszólítottam, hogy nekik is be
kell lenni. Itt van Sanyi tudja nagyon jól. Hányszor voltunk éjszaka? Hányszor hívtalak?
Hát tudja ő nagyon jól. Majd konkrét esetet kérek, amikor nem megyünk és engem
értesítettek róla, erre kérek majd konkrétumot.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Nem az értesítés, hanem ügyeletet kellene kialakítani.
Jónás Sándor polgármester:
Kifogjuk, pontosan azért, mert ez eddig rendszertelen volt, engem hívtak, ha tűz volt, ha
ez volt, jogos, engem hívjanak, én nem is tagadom, én ezt természetes dolognak veszem.
De pont ezért fogjuk ténylegesen az ügyeletet felállítani.
Orbán Sándor Kom. Szolg. Szerv. int.vezető:
Én jogosnak tartom az ügyeleti rendszernek a beállítását, bevezetését, de a létszámot is
biztosítani kell hozzá, mert nincs megfelelő létszám az igazság az. Az a két ember, aki
most perpillanat hétköznap dolgozik rendes szabályos munkaidőben, állandóan csúsztat,
nem tudok kivel dolgoztatni.
Jónás Sándor polgármester:
Folyamatában mennek, tisztában vagyunk ezzel, ezért szervezzük át, és ezért próbáljuk a
megoldást keresni. Visszatérve a napirendre, két szavazás lesz, az első az ivóvíz és
csatornadíjra, aki egyetért kérem kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az önkormányzati tulajdonú
közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az önkormányzati tulajdonú
közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 23/2004.(V. 3.) rendelet
módosítását – 14 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú közüzemi
vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű
használatáért fizetendő díjakról szóló 23/2004.(V. 3.) Rendeletét (a továbbiakban: Rendelet)
az alábbiak szerint módosítja:
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1.§
A Rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„3. § (1) Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért (a
továbbiakban: ivóvíz) és az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű (a továbbiakban:
csatorna) használatáért az alábbi díjat kell fizetni:
a.) ivóvízdíj:
b.) csatornadíj:

246 Ft/m3
150 Ft/m3.

2.§
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit első alkalommal a 2008. január
havi fogyasztások alapján kiszámlázott díjaknál kell alkalmazni.
Tiszacsege, 2008. január 30.

Füzesiné Nagy Zita sk.
jegyző

Tiszacsege Város Önkormányzata

Jónás Sándor sk.
polgármester
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Jónás Sándor polgármester:
A szippantott szennyvízdíjjal aki egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról
szóló 26/2004.(V. 27.) rendelet módosítását – 14 fő igen szavazattal elfogadta és az
alábbi rendeletet alkotja:
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a települési hulladékkal kapcsolatos
hulladékkezelési közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról szóló 26/2004.(V. 27.)
Rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1.§
A Rendelet 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:
„A települési folyékony hulladékkezelés közszolgáltatási díja:
1 m3 folyékony hulladék szippantási díja:

575 Ft/m3”

2.§
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2008. február 01. napjától kell
alkalmazni.
Tiszacsege, 2008. január 30.
Füzesiné Nagy Zita sk.
jegyző

Tiszacsege Város Önkormányzata

Jónás Sándor sk.
polgármester
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6.

Napirendi pont
A gyermekjóléti ellátásokról szóló 9/2006.(III. 30.) rendelet módosítása
Ea.: Dr. Vámosi Margit aljegyző
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Felkérem Dr. Vámosi Margit aljegyző Asszonyt, hogy szóbeli kiegészítését megtenni
szíveskedjen.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Röviden ismertetem, hogy miről van szó, hogy azért mindenki számára világos legyen.
A testület döntése alapján a vállalkozóval megkötöttük a szerződést. A szerződésben így
szerepel és a Képviselő-testület is elfogadta az étkeztetés nyersanyag költségeit és a
gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj azzal egyenlő. Tehát ezeket tartalmazza a
táblázatunk, amelyek már a vállalkozó által is aláírt és mi általunk is aláírt szerződés is
tartalmazott. A bölcsődében 236 Ft összesen az étkezésért fizetendő díj, óvodában 240
Ft, az iskolában pedig 315 Ft, ezek nettó árak. A lakosság felé az a jelenleg örömteli hír,
hogy a költségvetési szervek áfát január 01-jétől nem számolhatnak, tehát a díj
lényegében a tavalyinál kedvezőbb jelen pillanatban, amit most fizet majd a lakosság.
Viszont nekünk az önkormányzatnak ezen kívül még a rezsiköltséget is fizetni kell, és
természetesen a vállalkozó felé az áfát is, tehát az év folyamán számítani kell arra, hogy
a díjra vonatkozóan módosító javaslatot fogunk beterjeszteni.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Tisztelt Képviselő-testület! Bizottságunk tárgyalta és elfogadásra javasolja.
Jónás Sándor polgármester:
Aki a rendelet módosítással egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a gyermekjóléti ellátásokról
szóló 9/2006.(III. 30.) rendelet módosítását – 13 fő igen, 1 fő nem szavazattal elfogadta
és az alábbi rendeletet alkotja:
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TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
4/2008.(I. 31.) RENDELETE
A GYERMEKJÓLÉTI ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ
9/2006.(III. 30.) RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekjóléti ellátásokról szóló
9/2006.(III. 30.) rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A Rendelet 1. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép.
2. §
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit első alkalommal a 2008. február
hónapra esedékes intézményi térítési díjak esetén kell alkalmazni.
Tiszacsege, 2008. január 30.

Jónás Sándor sk.
polgármester

Tiszacsege Város Önkormányzata

Füzesiné Nagy Zita sk.
jegyző
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1. sz. melléklet a 4/2008.(I. 31.) sz. rendelethez

IIN
NTTÉÉZZM
RÍÍTTÉÉSSII D
MÉÉN
NY
YII TTÉÉR
DÍÍJJA
AK
K

FT/FŐ/NAP

GYERMEK ÉTKEZTETÉS
Bölcsőde

Óvoda

Iskola Napközi Otthon

Tízórai

38

40

45

Ebéd

160

160

225

Uzsonna

38

40

45

Összesen:

236

240

315

Az intézményi térítési díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.
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7.

Napirendi pont
Javaslat a köztemetők használatáról szóló rendelet módosítására
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Felkérem Füzesiné Nagy Zita jegyző Aszsonyt, hogy szóbeli kiegészítését megtenni
szíveskedjen.
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Néhány mondatot. Az előterjesztés lényege, hogy változott a sírboltokra, más néven
kriptákra vonatkozó központi engedélyezési eljárás, ezt be kell építenünk helyi
rendeletbe is, az előterjesztés lényege ennyi. Néhány szót arról, hogy hogy is kell
eljárni, mikor valaki kriptát vagy sírboltot akar építeni, most már nem építési engedélyt
kell rá kérni, mint eddig, hanem csak bejelentési kötelezettség terheli az építőt, ami nem
feltétlenül kisebb teher, vagy kisebb adminisztrációval jár, mint az építési engedélyezés.
Lényeg, azt kell megjegyezni, hogyha valaki ilyet szándékozik építeni, akkor először az
építési hatóságot kell megkeresnie, mint ahogy kellett eddig is.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Magyarosítani kellene ezt a mondatot. Sírbolt és urnasírbolt építésügyi hatósághoz tett
bejelentés alapján végezhető.
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Nagyon jól mondja Doktor Úr, mert az „építése” szó kimaradt.
Jónás Sándor polgármester:
Aki egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a köztemetők használatáról
szóló rendelet módosítását – 14 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet
alkotja:
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése és a temetőkről és a temetkezésekről szóló 1999. évi
XLIII. Törvény 6. § (4) bekezdése alapján a köztemetők használatának rendjéről szóló
20/2005.(IX. 29.) rendelete (a továbbiakban: R) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Az R. 6/A. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„Sírbolt és urnasírbolt építése – a külön jogszabályban meghatározott eljárás szerint – az
építésügyi hatósághoz tett bejelentés alapján végezhető.”

2.§
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Tiszacsege, 2008. január 30.

Füzesiné Nagy Zita sk.
jegyző

Tiszacsege Város Önkormányzata

Jónás Sándor sk.
polgármester
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Vincze László kiment az ülésről.

8.

Jelen van: 13 fő

Napirendi pont
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Ea.: Nagy Miklós alpolgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Felkérem Nagy Miklós alpolgármester Urat, hogy szóbeli kiegészítését megtenni
szíveskedjen.
Nagy Miklós alpolgármester:
Annyi kiegészíteni valóm van, ezt az előterjesztést tárgyaltuk az Ügyrendi Bizottság
ülésén.
Elolvasom az egészet, hogy a Tévénézők lássák, hogy miről van szó:
„Tiszacsege Város Képviselő-testületének üléseiről sugárzott kábeltelevíziós adásokról
a HELIO-SPRINT Bt. (3580 Tiszaújváros, Árpád u 10.) valamint Tiszacsege Város
Önkormányzata között 2004. március 04.-én szolgáltatási szerződés jött létre. Ezt a
szerződést a HELIO-SPRINT Bt. 2007. december 12.-én a Polgármester Hivatalba
eljuttatott levelében egyoldalúan felmondja. Szükséges ezért rendeletünk módosítása,
olyan formában, hogy a testületi ülések sugárzását bármilyen szolgáltató végzi, ne
kelljen újra rendeletet módosítani.
Jelenlegi SZMSZ-ünk 40. § (1) bekezdésének szövege:
„A képviselő-testület ülését -a zárt ülés kivételével- élő, egyenes adásban közvetíteni kell a
kábeltelevízióban. „
Javaslom, hogy az idézett szöveg helyére a következő mondat kerüljön:
A képviselő-testület ülését -a zárt ülés kivételével- élő, egyenes adásban közvetíteni kell
valamelyik – a Képviselő-testület által kiválasztott - Tiszacsege Város közigazgatási területén
üzemelő kábeltelevíziós szolgáltatón keresztül.”

Ezt a mondatot szeretné az Ügyrendi Bizottság megváltoztatni olyan formában, hogy:
„A képviselő-testület ülésén - a zárt ülés kivételével - élő, egyenes adásban közvetíteni
kell a - Képviselő-testület által kiválasztott - Tiszacsege Város közigazgatási területén
üzemelő kábeltelevíziós szolgáltatón (szolgáltatókon) keresztül.”
Megmondom őszintén új helyzet állt elő, mert úgy látom, hogy a felvevő kamerák
lassan itt erdőt fognak képezni, és nagyon jól tudjuk, hogy az országgyűlésben is a
parlamenti üléseket csakis az országgyűlés zárt televíziós hálózatán keresztül lehet
közvetíteni, nyílván aki közvetíteni akarja az azt az egyetlen egy felvevő berendezés
által felvett műsort közvetítheti ki. Egyébként nem vagyok szőrszálhasogató, és nem
akarok én ebbe belefolyni, de a Helio-Sprint Bt cégbírósági bejegyzése alapján a HelioSprint Bt-nek a tevékenységi köre a távközlésre van megadva.
Vincze László megérkezett.
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Nagy Miklós alpolgármester:
A távközlés megmondom pontosan mit jelent. Távközlés, ebbe a szakágba tartozik:
hang, kép, adat vagy egyéb információ továbbítása a kábelen, műsorszóró állomás, vagy
műhold útján, távbeszélő, távíró és telexszolgáltatás, saját hálózatfenntartása, kezelése,
rádió és televízió programok átvitele, műsorszórás. Nem ebbe a szolgáltatásba tartozik:
rádió és televízió programok, videók készítése még akkor sem, ha a sugárzással van
kombinálva.
Tehát én megmondom őszintén, hogy az én véleményem szerint Bozsó Gyula Úr
felveheti ezt a testületi ülést, de csak otthon nézheti meg a saját televízióján, a törvény
szerint ő ezt ki a településre nem sugározhatja, mert a tevékenységi engedélyében a
cégbírósági bejegyzés alapján nincs rá engedélye. Lehet, hogy majd az SZMSZ-nek egy
újabb módosítása szükséges, majd meghatározzuk, hogy egyetlen egy felvevő
berendezés lehet majd itt a testületi ülésen, és az az által felvett műsort, anyagot az lehet
bármelyik vagy akár az összes szolgáltatónak majd sugároznia.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Hát igen, demokrácia ide, demokrácia oda. Én azt mondom drága Mikikém, hogy a
Képviselő-testület ne válasszon ki senkit, teremtsük meg a piaci feltételeket, a piaci
viszonyokat, és úgy javaslom én, hogy akinek érvényes engedélye van, mivel a
Képviselő-testületi ülés nyilvános, és elképzelhető az, hogy több kábeltelevízió is lesz
Tiszacsegén, akik ezeket tudják továbbra is eljuttatni a lakásokba az információkat, én
azt mondom, hogy aki rendelkezik a megfelelő engedéllyel, annak kell. Mert amikor ez
indult a televízió nézés, a Tisztelt Képviselő-testület ezt leszavazta, előkereshetitek azt
is, visszamenőleg, bár ennek nem híve a Polgármester Úr, csak akkor, ha esetleg engem
érint a dolog, gondolom.
Jónás Sándor polgármester:
Köszönöm, hogy személyeskedsz.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Igen, ha nem így van akkor köszönöm. Tehát én azt érzem ezzel kapcsolatban, hogy
beleszólunk a piaci viszonyokba, ne szóljunk bele, aki szolgáltatni akar, mert lehet, ha
lesz még kábeltelevízió Tiszacsegén, lehet megoszlik négy felé, akkor mind a négy felé
ezt a jogot biztosítani kell. Nem tudom, hogy ez a törvény, vagy mi egyáltalán tehetünke olyat, hogy csak Nagy Miklós fogja, és csak Nagy Miklós lakásába, hogy ilyeneket mi
tehetünk-e, nem tudom, de ha tehetnénk is nem látom jónak. Ez az ülés nem titkos, és én
akkor érzem tisztességesnek ezt a testületet, hogy ami itt elhangzott, és akit érdekel, az
ott nézze meg, ahol akarja, csak rendelkezzen a megfelelő működési engedéllyel. Mivel
én ezt konkrétan nem tudom, hogy milyen engedélyek kellenek, tehát azért mondom,
hogy a mindenkori érvényben lévő jogszabálynak megfelelő, engedélyekkel
rendelkezőnek biztosítani kell, hogy felvegye. De nekem ez fel sem merült, hogy csak
egy-kettő.
Jónás Sándor polgármester:
Köszönöm Sanyi megértettem, nekem nincsenek fölöttébb odafigyelési problémáim, én
figyeltem végig, az Alpolgármester Úr tulajdonképpen ugyan ezt mondta. Tehát itt most
arról fogunk szavazni, a lakosokat mi nem zárjuk ki Sanyi, félreértés ne legyen, itt
egyenes adásban fog menni, hogy most kinek, melyik csatorna fogja közvetíteni vagy
melyik kábeltelevízió, ezt majd a testület eldönti. A lakosság nézni fogja a műsort
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elejétől a végéig, ide bárki bejöhet, de nem közvetít. Ha bejön, közvetíteni akar, akkor
én javaslatot teszek, ha ilyen fontos emberek vagyunk és más csatorna is kíváncsi lesz
ránk, akkor fizessen érte. Most maradjunk ennél, amit az Alpolgármester Úr felvázolt.
Nagy Miklós alpolgármester:
Mint előterjesztő szeretnék reagálni és utána a képviselők. Valószínű, hogy Sanyinak
elkerülte a figyelmét az, hogy a képviselő-testületi üléseket közvetíteni kell, ha az egyik
szolgáltató felmondta ezt a szolgáltatási szerződést, akkor nekünk természetszerűen
keresni kell egy másik szolgáltatót, meg kell találnunk a módját, hogy a közvetítési
lehetőséget biztosítsuk, hisz az SZMSZ-ünk bennünket erre kötelez. Mi nem tudjuk
kitalálni, hogy Bozsó Gyula Úr hogy gondolja, vagy hogy képzeli, szolgáltat vagy nem
szolgáltat. Az engedéllyel kapcsolatban azért felhívnám a figyelmet, majd a
későbbiekben még beszélünk erről, ha ez az engedély ilyen sokat csúszik és ilyen soká
lesz engedélye a HHT 98 Kft-nek, erre majd a későbbiekben fogok választ adni és
valószínű, hogy megint Bozsó Gyula Úrnál kell majd kikötnünk.
Jászai László PTKIB. tag:
Tisztelt Testület! Nekem az a véleményem, hogy mindenféleképpen ragaszkodnunk kell
a Miklós által felvázolt dolgokhoz, mert én a korábbi időszakban úgy tapasztaltam, hogy
amikor a Bozsó Úr közvetítette, hogy bizonyos manipulatív tevékenységek voltak, tehát
nem ment le teljes mértékben az anyag, vagy pedig előfordult olyan, hogyha nem
megfelelő ember szólt, annál a hang nem olyan minőségű volt, nem lehetett érteni. Én
ahhoz ragaszkodom, hogy vagy menjen innen egyenes adásban és akkor menjen ki
minden, tehát ne legyen itt, hogy valaki itt szűr belőle, ollóz belőle, hogy ezt leadom, ezt
nem adom le, vagy pedig ne legyen semmilyen adás. Tehát csak a teljes testületi anyag
menjen ki vágatlanul, senki által, tehát se a polgármester által, se a testület által, vagy
pedig sehogy ne menjen ki.
Jónás Sándor polgármester:
Pontosan, ezzel egyetértek, ezt is akarjuk, így van.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Elnézést, nem teszek én „x”-et egyik mellett sem, hanem a „kell” benne van a Szervezeti
és Működési Szabályzatunkban, hogy ezt élő egyenes adásban közvetíteni kell. Mondjuk
Nyíregyházán nem kell, Budapesten nem kell, Debrecenben nem kell, hanem felveszik
az adást és akkor egy másfélórás vágott részt péntek este, meg szombat délelőtt leadnak.
Ez nem lenne járható út nálunk?
Jónás Sándor polgármester:
Itt korábban a Képviselő-testület ezt szavazta meg. Én megmondom őszintén, én örülök
annak, hogyha egyenes adásban megy és nem vágjuk meg, megmondom miért. Ennek
sok visszaütője van, ha valaki kéri, hogy most ez ne legyen már benne, az egyiknek
engedjük, a másiknak nem engedjük, ezt lehet, azt lehet, én azt hiszem, hogy nekem
nincs titkolni valóm a lakosok előtt. Én itt felvállalok mindent, minden mondatomat,
minden szavamat és én ehhez ragaszkodom, hogy igenis egyenes adásban és
semmiféleképpen nem megvágott anyag menjen ki, én ennyit javaslok.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Nagyvárosokban általában dolgoznak délelőtt is az emberek és délelőtt nem tudják
nézni.
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Jónás Sándor polgármester:
Itt megismételjük Doktor Úr, itt majd biztosítani fogjuk azt, hogy akár két alkalommal is
meg lehet ismételni, hogyha erre jelentkező van.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Itt viszont többen odatudnak ülni, mint Debrecenben, vagy Nyíregyházán.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Én Miklósnak a tárgyilagos tájékoztatására csak felhívnám a figyelmedet Miklós, mert a
kezemben tartom azt a szerződést, amivel felbontotta a Helio-Sprint Bt. „Azonnali
hatállyal felmondjuk a kedvezményes szolgáltatási szerződést a közcélú és közérdekű
szolgáltatás igényei szerint a továbbiakban is teljesítünk, mint bármely más nem
kedvezményes ügyfelünk vagy üzleti partnerünk részére.” Végül is Bozsó Úr továbbra is
vállalta és akkor még írja itt, hogy „a kölcsönös tisztelet, politikamentes, jó
együttműködés, problémák kompromisszumos megoldása reményében keresve a
mindenkori városvezetést.”
Jónás Sándor polgármester:
Ismerjük.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Csak az ingyenes szolgáltatást Bozsó azt mondta fel.
Jónás Sándor polgármester:
Egy pillanat, egy szerződés van, azt felbontotta, nincs tovább, egyébként a Képviselőtestület fog erről dönteni, nincs más.
Nagy Miklós alpolgármester:
Szeretnék reagálni. Erről a közvetítésről szerződés van, ez a szerződés nem
kedvezményes szerződés, kettő szerződés van róla, van egy szerződés és van ennek egy
módosítása. Ebben a szerződésben meg van határozva egy ár, 2200 Ft + áfa minden
megkezdett óra után, erre azt kell, hogy mondjam, hogy itt nincs benne a kedvezmény, a
kedvezményes szerződés úgy néz ki, hogy van egy ár, az ár után közölni kell, hogy
mennyi a kedvezmény, és utána van egy végső ár, amit fizetni kell. Ez a szerződés nem
kedvezményes szerződés, ilyen pont ebben a szerződésben nincs benne, tehát így nem
lehet kedvezményes szerződés.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Tisztelt Testület! Két dologról van szó, először is, hogy az SZMSZ szerint az van, hogy
közvetíteni kell, tehát erről kell szavazni, ez előtte is benne volt, most csak annyi van
benne, hogy a képviselő-testület által kiválasztott szolgáltatókon keresztül, tehát az egy
másik dolog, hogy milyen szerződés alapján, mennyiért, milyen üzleti alapon mi jön
létre. Én azt gondolom, hogy azt mindig szem előtt kell tartani, ha lehet, akkor több
szolgáltató hagy legyen, a lakosság érdekében is, nem kell neki csatornát váltani, azért
mert most egyiknek adjuk vagy a másiknak adjuk. Adjuk meg mindenkinek a
lehetőséget, hogy milyen üzleti formában azt egy másik előterjesztés tartalmazza.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Az SZMSZ azt mondja, hogy „kell”, de nem szentírás az SZMSZ.
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Tóth Imre SZEIB. elnök:
Nem tudom, hogy kapott-e még valaki, én most a testületi ülés előtt kaptam két levelet,
az egyiket a Polgármester Úrnak címezte Bozsó Úr. Amit Szilágyi Úr elmondott, ugyan
az van ide leírva.
Jónás Sándor polgármester:
Mert Sanyi őt képviseli biztos
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Ne haragudj, ide azért más is le van írva.
Jónás Sándor polgármester:
Maradjunk a tárgynál, tehát itt az SZMSZ módosításáról van szó, kérem a Tisztelt
Képviselőket, hogy azzal a kiegészítéssel, hogy szolgáltató, illetve szolgáltatókon
keresztül, aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Tartózkodom.
Jónás Sándor polgármester:
Nincs tartózkodás, nem szavazott Szilágyi Sándor, tartózkodás nincs.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítását – 13 fő igen szavazattal (Szilágyi Sándor nem
szavazott) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2008.(I. 31.) RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT
SZERVEZETI ÉS MÜKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ
5/2007.(III.29.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdése és a 18.§ (1) bekezdése alapján
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/2007.(III. 29.) rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) módosítására az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
A Rendelet 40.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
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„(1) A képviselő-testület ülését -a zárt ülés kivételével- élő, egyenes adásban közvetíteni kell – a
Képviselő-testület által kiválasztott - Tiszacsege Város közigazgatási területén üzemelő
kábeltelevíziós szolgáltatón, vagy szolgáltatókon keresztül.”

2.§
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Tiszacsege, 2008. január 30.

Füzesiné Nagy Zita sk.
Jegyző

Tiszacsege Város Önkormányzata

Jónás Sándor sk.
polgármester
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9.

Napirendi pont
Tiszacsege Város Önkormányzatának képviselő-testületi üléseiről élő egyenes adásban
történő sugárzásához szolgáltató kiválasztása
Ea.: Nagy Miklós alpolgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Felkérem Nagy Miklós alpolgármester Urat, hogy szóbeli kiegészítését megtenni
szíveskedjen.
Nagy Miklós alpolgármester:
A tévénézők kedvéért elmondom.
"Településünkön új szolgáltató kezdte meg kábeltelevíziós próbaüzemelését. Az eddigi
tapasztalatok alapján szolgáltatása rendkívül magas színvonalú, kiváló minőséget
biztosít a település lakosai számára.
Kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy amennyiben a HHT 98 Kft. újszentmargitai
szolgáltató megkapja a hivatalos működéséhez az illetékes hatóságok engedélyét, akkor
Jónás Sándor Polgármester Urat bízzuk meg a Képviselő-testületi ülések élő egyenes
adásban történő sugárzásához a szolgáltatási szerződés megkötésével.
Határozati javaslat:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Jónás Sándor
Polgármester Urat, hogy amikor a HHT 98 Kft. -- újszentmargitai szolgáltató megkapja a hivatalos működéséhez az illetékes hatóságok engedélyét, akkor
szolgáltatói szerződést kössön a HHT 98 Kft.-vel a képviselő-testületi ülések élő egyenes
adásban történő sugárzásáról.”
Jónás Sándor polgármester:
Van valakinek ehhez észrevétele? Nincs, akkor szavazásra bocsátom, aki egyetért a
határozati javaslattal, kérem kézfelnyújtással jelezze.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Tartózkodom
Jónás Sándor polgármester:
Nem szavazott Szilágyi Sándor.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Város
Önkormányzatának képviselő-testületi üléseiről élő egyenes adásban történő
sugárzásához javasolt szolgáltatót – 13 fő igen szavazattal (Szilágyi Sándor nem
szavazott) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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7/2008.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Jónás Sándor
polgármestert, hogy amikor a HHT 98 Kft. – újszentmargitai szolgáltató – megkapja a
hivatalos működéséhez az illetékes hatóságok engedélyét, akkor szolgáltatói szerződést
kössön a HHT 98 Kft.-vel a képviselő-testületi ülések élő egyenes adásban történő
sugárzásáról.
Határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester

10.

Napirendi pont
A 2008/2009-es nevelési évben illetőleg tanévben indítható óvodai csoportok, iskolai
osztályok számának meghatározása
Ea.: Dr. Vámosi Margit aljegyző
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Felkérem Dr. Vámosi Margit Aljegyzőt, hogy szóbeli kiegészítését megtenni
szíveskedjen.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
A közérthetőség kedvéért, tehát az oktatási törvény melléklete szerint meg kell
határoznunk az óvodai csoportok, illetve az iskolai osztályok számát. A törvényben,
ahogy írtam is meg van az, hogy hogyan kell, hogy ez megtörténjen, illetőleg melyek
azok a létszámhatárok és mikor lehet azokat a létszámhatárokat túllépni. Az óvodában
az elmúlt évekhez hasonlóan alakul a létszám 168 fő körül lesz, ez hét csoportnak az
indítását teszi lehetővé, illetőleg úgy néz ki az előzetes számítások alapján, hogy a hét
csoport indítása megfelelő. Az iskolában pedig a Képviselő-testületnek a
létszámgazdálkodással kapcsolatos döntésekor osztályösszevonásokra került sor az
akkori első és második osztályban, a most felmenő rendszerben értelemszerűen az
induló első osztály is két osztállyal indulna, 56-60 fő között várható a tanulók létszáma
az első osztályban, ez szint úgy megfelelően a törvényi kereteknek, biztosítja azt, hogy
két osztály induljon. Abban az esetben, hogyha még a tanév végégig ebben lényeges
változás történik, akkor módosulhatnak ezek a számok, de ahogy írtam is, a
valószínűsége igen csekély, tehát biztos adatok már ezek.
Jónás Sándor polgármester:
Kérdezem a képviselőket, hogy észrevételük, hozzászólásuk van-e? Amennyiben nincs,
szavazásra bocsátom. Az Aljegyző Asszony elmondta a határozati javaslatot, aki
egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a 2008/2009-es nevelési évben
illetőleg tanévben indítható óvodai csoportok, iskolai osztályok számának
meghatározására vonatkozó javaslatot – 14 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
8/2008.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény 3. számú mellékletében foglaltakra tekintettel az óvodai csoportok és iskolai osztályok számát
a 2008609-es nevelési évre, illetőleg tanévre az alábbiak szerint határozza meg:
1. Óvodai csoportok száma a 2008/2009-es nevelési évben: 7 csoport.
2. Iskolai osztályok száma évfolyamonként a 2008/2009-es tanévben:
1. évfolyam
2. évfolyam
3. évfolyam
4. évfolyam
5. évfolyam
6. évfolyam
7. évfolyam
8. évfolyam

2 osztály
2 osztály
2 osztály
3 osztály
3 osztály
3 osztály
3 osztály
3 osztály

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről az intézmények vezetőit tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester
intézményvezetők

11.

Napirendi pont
Javaslat a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása és
Alapító Okirata módosításának jóváhagyására
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Kérdezem a Jegyző Asszonyt, szóbeli kiegészítést kíván-e tenni? Nem. Mindenki előtt
ott van, két határozatot kell hoznunk, az egyik a társulási megállapodás a melléklet
szerinti tartalommal történő módosítását kell jóváhagyni, a másik pedig az alapító okirat
melléklet szerinti tartalommal történő módosítását kell jóváhagyni. Nincs észrevétel,
akkor először az első határozati pontot teszem fel szavazásra, aki egyetért vele, kérem,
hogy kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Balmazújvárosi Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását – 14 fő igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
9/2008.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testület a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú
Társulása Társulási Megállapodásának a melléklet szerinti tartalommal történő módosítását
jóváhagyja.
KIVONAT
Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsának 2007. október 30-án tartott
ülésén hozott határozatokból.
158/2007.(X. 30.) sz. HATÁROZAT:
A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosítása tárgyában
A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok
többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. Törvény 3. § (1) bekezdése által meghatározott
jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása társulási
megállapodásának 5. pontját az alábbi tartalomra módosítja:
„5. Társulás jogállása:
A Társulás a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII.
Törvény 1. § (7) bekezdése alapján jogi személyiséggel rendelkező, önállóan gazdálkodó szerv. A
Társulás önállóan gazdálkodó szerv, amely pénzügyi-, gazdasági feladatait Balmazújváros
Polgármesteri Hivatala útján látja el. A Társulás nyilvántartásba vétellel jön létre.
A Társulás saját nevében jogokat szerezhet, kötelezettségeket vállalhat. Vagyona, előirányzata felett a
Társulási megállapodásban foglaltak szerint teljes körűen, önállóan rendelkezik és gyakorolja a
tulajdonosi jogosítványait.
A Társulás alapító okiratának kiadásáról Balmazújváros Város Önkormányzata gondoskodik.”
A társulási megállapodás módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban
maradnak.
Balmazújváros, 2007. október 30.
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Jónás Sándor polgármester:
Aki a második határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezni
szíveskedjen.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Balmazújvárosi Kistérség
Többcélú Társulása Alapító Okirata módosítását – 14 fő igen szavazattal elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
10/2008.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balmazújvárosi Kistérség
Többcélú Társulása Alapító Okiratának a melléklet szerinti tartalommal történő módosítását
jóváhagyja.
KIVONAT
Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsának 2007. október 30-án
tartott ülésén hozott határozatokból.
157/2007.(X. 30.) sz. HATÁROZATA:
A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása alapító okiratának
módosítása tárgyában
A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a települési
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 3. § (1)
bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a Balmazújvárosi
Kistérség Többcélú Társulása alapító okiratában a Társulás jogállásra vonatkozó
rendelkezéseket az alábbi tartalomra módosítja:
„Jogállása: önállóan gazdálkodó, teljes jogkörű, jogi személyiséggel rendelkező szerv.”
Az alapító okirat módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban
maradnak.
Balmazújváros, 2007. október 30.
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12.

Napirendi pont
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet alapító okiratának módosítása
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Felkérem Langó Józsefnét, hogy szóbeli kiegészítését megtenni szíveskedjen.
Langó Józsefné pénzügyi előadó:
Tisztelt Képviselő-testület! A Kommunális Szolgáltató Szervezetnek az alapító
okiratának a módosítása azért szükséges, mivel 2008. január 01-jétől a tourinform iroda
működésével kapcsolatos tevékenységeket Csernikné Nagy Krisztina fürdővezető látja
el, ezért a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának a tevékenységi köréből kikerül a
tourinform iroda működtetése, és a Kommunális Szolgáltató Szervezet alapító okiratába
kerül be.
Jónás Sándor polgármester:
Kérdés van?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Milyen plusz bérnövekedéssel látja el a feladatát?
Jónás Sándor polgármester:
A legutóbbi testületi ülésen erről szavazás történt, én nem tudom fejből, de nem
nyilvános egyébként.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Mondjátok meg.
Jónás Sándor polgármester:
Nem mondjuk meg.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Zárt ülésen történt?
Jónás Sándor polgármester:
A legutóbbi zárt ülés anyagában benne van.
Akkor szavazásra bocsátom. Aki egyetért ezzel kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Kommunális
Szolgáltató Szervezet alapító okiratának módosítását – 14 fő igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:

Tiszacsege Város Önkormányzata

Oldal: 49

kjnjhkjh TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖN[Év]
YVE

11/2008.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT:

A.) Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Turinform iroda működésével
kapcsolatos feladatokat 2008. január 01. napi hatállyal Tiszacsege Kommunális
Szolgáltató Szervezet feladatkörébe építi be.
A Képviselő-testület megbízza Orbán Sándor intézményvezetőt a szükséges
intézkedések megtételével.
Határidő: azonnal
Felelős: Orbán Sándor intézményvezető
B.)

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő – testülete az Önkormányzati törvény 9.§.
(4) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva – figyelembevéve az Államháztartásról
szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvényt, valamint az Államháztartás
működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet is – a
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet alapító okiratának hatályos szövegét az
alábbiak szerint állapítja meg:

ALAPÍTÓ OKIRAT
A költségvetési szerv neve:

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet

Székhelye:

4066 Tiszacsege, Fő u. 2/f. sz.

Alapító szerve:

Tiszacsege
Nagyközség
Képviselő-testülete

Alapítás időpontja:

2000. április 01

Felügyeleti szerve:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselőtestülete

Jogállása:

Önálló jogi személyként működő költségvetési
szerv

Gazdálkodási jogköre:

Gazdálkodása
megszervezésének
módjára
tekintettel részben önállóan gazdálkodó, az
előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság
felett teljes jogkörrel rendelkező szerv.

Önkormányzata

A pénzügyi-gazdálkodási feladatait ellátja: Tiszacsege Város Önkormányzati
testület Polgármesteri Hivatala
Alaptevékenysége:

Képviselő-

- Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása
- 701 015 –
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- Üdültetés – 551 414 –
- Önkormányzati intézmények ellátó, kisegítő
szolgálatai – 751 757 –
- Városi és községgazdálkodási szolgáltatás
– 751 845 –
- Települési vízellátás és vízminőség védelem
– 751 856 –
- Köztemető fenntartási feladatok – 751 867 –
- Önkormányzatok elszámolása – 751 922 –
- Szennyvízelvezetés és kezelés – 901 116 –
- Település tisztasági szolgáltatás – 901 215 –
- Települési hulladékok kezelése, köztisztasági
tevékenység – 902 113 –
- Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás
- 930 316 - Fürdő és stand szolgáltatás – 930 910 –
- Turinform iroda működtetése – 930 932 –
nincs

Vállalkozási tevékenysége:
A
költségvetési
kinevezési rendje:

szerv

vezetőjének

Az intézmény vezetőjét az önkormányzat
képviselő-testülete nevezi ki nyilvános pályázat
alapján.

Az alapító okiratot érintő változást az intézmény vezetője a változás bekövetkeztétől számított
30 napon belül köteles a felügyeleti szervnek jelezni.
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételével.
Határidő: azonnal
Felelős: Orbán Sándor intézményvezető
Füzesiné Nagy Zita jegyző
Jónás Sándor polgármester:
Bana Gábor javaslatát fogadtuk el, ott ül melletted, majd Gabi elfogja mondani.
Figyelsz?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Már hallottam Sándor, köszönöm ez egy kicsit szebb volt tőletek, megköszönöm a
figylemességedet.
Jónás Sándor polgármester:
Oké, figyelek rád.
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13.

Napirendi pont
Beszámoló Egyek-Újszentmargita-Tiszacsege Önkormányzatok által működtetett
központi ügyelet 2007. évi bevételeiről és kiadásairól
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Azt hiszem, ezt is Andi elkészítette, mindenki előtt ott van az anyag. Itt most olyan
dolgok jelentkeztek, én talán kiegészítésképpen annyit szeretnék elmondani, hogy
Egyek nagyközség hosszú ideig nem fizette azt a szerződésben megállapított havi
összeget, amit kellett volna, ezért az önkormányzat kiszámolta, hogy milyen kamat járna
ezért, ez 132.436 Ft-ot tesz ki, ez mindenki előtt ott van. Az Egyeki Önkormányzat
hivatkozik arra, hogy nem kapott kellő időben határozatot, nincs szerződésben benne,
amit ő kért módosítást, tehát ez nem szerepelt abban a szerződésben, amit neki havonta
fizetni kellett volna. Az nem volt feltétele, hogy közben mi megbeszélünk dolgokat,
erről én úgy gondolom, hogy nincs mit beszélni. Az más dolog, hogyha a Tisztelt
Képviselők úgy látják, hogy a békesség kedvéért későbbiekben is együttdolgozunk és
gesztust mutatunk feléjük, eltekinthet a kamattól a 132.436 Ft-tól, ez egy másik dolog.
A másik része, ott 41 ezer Ft a kamat, ott viszont én azt mondom, legalábbis javaslatot
teszek arra, hogy nem tekintenék el, ez az EKG készüléknek, amit megvásároltunk a
ráeső része lett volna a 185 ezer Ft, amit ki kellett volna fizetni, ezt sem fizette ki, erre
41 ezer Ft a kamat. Én magam, mivel mindig felszeretem vállalni, hogy mit mondok,
nem, én ezt javaslom, hogy ettől nem tekintenék el. Természetesen a Képviselő-testület
fog dönteni, abban is, az elsőnél is eltekinthet, a másodiknál is eltekinthet.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Szeretnélek emlékeztetni, hogy az egyekiek több esetben kérték tőlünk, hogy teljesen
pontos legyen az elszámolás, hogy a Gadóczi Doktor féle rendszert válasszuk már le az
ügyeletről, hogy ez megtörtént-e vagy van-e ebben előrelépés? Akkor megbíztuk Nagy
Miklóst.
Jónás Sándor polgármester:
Túl vagyunk ezeken.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Igen és mi lett a vége ennek?
Jónás Sándor polgármester:
Elfogadták, a Nagy Miklós alpolgármester Úr választ fog adni.
Nagy Miklós alpolgármester:
Az egész gáz üggyel kapcsolatban szeretném kijelenteni, hogy majdnem 24 milliós
költségből az egész évi gázköltség az ügyeletnek 290 ezer Ft, alig 1,3%. Nem tudom,
hová akarnánk ezt spórolni? Le vennénk belőle 10 ezer Ft-ot? Jelentene ez valamit?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem ezt kérdeztem, hogyan sikerült velük megoldani ezt a problémát?
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Nagy Miklós alpolgármester:
A probléma az úgy jött elő, hogy szerették volna ezt leválasztani, ennek a költsége 3
millió Ft, 290 ezer Ft-os egész évi költséggel szemben esetleg a megtakarítás lehetne 10
ezer Ft évente, nem szabad 3 millió Ft-ot elpocsékolni, nincs értelme. De egyébként sem
látom, hogy miért volt nekik ez probléma, miért volt kifogás a gázdíj vagy a gázköltség
a fűtésköltség a számlák kifizetésénél, mikor az összköltségnek ez egy nevetséges
töredéke, tessék már megnézni, 1,3 %-ot jelent. Mert ha valami kardinális költség lenne,
50%-os költséget képviselne az egész üzemeltetésben, azt mondanám, hogy nyilván van
miről beszélni, de így, hogy az egész költségnek csak egy picike hányada, nincs értelme.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
A kocsi is gond volt.
Nagy Miklós alpolgármester:
A kocsi, amióta az ügyeleti díjnál is fizetni kell a vizitdíjat, azóta érdekes, hogy nem kell
annyit menni Csegére, és mindjárt 100 ezer Ft-tal kevesebb a benzinköltség.
Jónás Sándor polgármester:
Az eredeti kérdésedre én úgy vázoltam fel, pontosan azért, mert ez már kifizetésre
került, Egyek is egyet értett ezzel, most a kamatokat vezettem fel, ami jogos lenne.
Azért mondtam azt, hogy ezeken túl vagyunk, ami részleteket kért, itt meg ott, ezt
szeretné pótolni, azt szeretné pótolni, ezen túl vagyunk. Ki is fizette, nincs gond, csak
decemberben fizette ki, ennek van egy kamatja, a Tisztelt Képviselő-testületnek arról
kell dönteni, hogy eltekintenek tőle, vagy kérik a kamatot is Egyek Önkormányzattól.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Tisztelt Testület! Én azért egy kicsit még belemerülnék ebbe a dologba. Hogy elejét
vegyük Tisztelt Testület a jövőben is ezeknek az anomáliákat, mondjuk így. Egyek
önkormányzata azt sérelmezte, hogy nem elfogadható számára ez a gyakorlat, ami
szerintünk korrekt dolog volt, hogy egy havi finanszírozás, illetve költségek elszámolása
után a következő hónapban nyújtottuk feléjük a számlát, hogy az előző hónapban
mennyi volt a ráeső lakosságszám arányos finanszírozás, amivel hozzá kell járulni.
Akkor éljünk egy másik javaslattal, ha nekik az előnyösebb, hogy keressük meg
természetesen levélben, hogy ezt a javaslatot is elfogadhatjuk, dolgozzunk ki egy
átalányt, minden hónapban egy általányt fognak fizetni és azt korrekcióval
negyedévente korrigáljuk a valós költségekhez, van egy ilyen, tehát ez a két változat,
válasszák ki, hogy melyik számukra az elfogadható. Én azt mondom, hogy ezzel
keressük meg Egyek önkormányzatát.
A másik dolog az, hogy az is értelmetlen számomra és gondolom a Ti számotokra is,
hogy létszámarányosan járulnak hozzá a társult önkormányzatok a költségekhez. A
legnagyobb fajlagos költséggel Egyek bír, mert ha itt kimegy a kocsi az nem 20 km-t
fog menni, hanem helyben megy, természetesen és létszámarányosan ugyan úgy fizetjük
mi is, mint ők. Tehát valójában kisebb költséget fizetnek mint mi, tehát értelmetlen ez is
számomra, tehát mindenképp ezt le kellene írni. Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy
a kamatoktól eltekintsünk, ha ők így állnak a dolgokhoz, érvényesítsük mind a két
dologban a kamatot, sőt akkor azt kell leírni, hogy amennyiben nem hajlandók, akkor
kénytelenek vagyunk inkasszót kibocsátani.
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Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Tisztelt Képviselő-testület! Én azt mondom, hogy ne feszítsük ennyire a húrt, azért
tiszteletben kell tartani ott is egy képviselő-testület döntését, ők testületi döntéssel kérték
ezt a leválasztást, ez még ma is nyomja a lelküket, hogy ez nem valósult meg. Ezt
tegnap nekem felvetették, tegnap odaát voltam pénzügyi bizottsági ülésen, és holnap
még mennem kell testületi ülésre, hát lesznek kérdések. Mivel más út nincs, együtt
képzeljük el a jövőt, és nyilván akkor a költségekben is megfogunk egyezni, de
felfognak egy-két kérdést tenni, hogy miért így, miért úgy.
Az EKG-ra visszatérve, azért kellett EKG-t venni, mert valahogy az első tönkrement,
tönkretették helyesebben, csak nem mi, valaki ott délelőtt, foglalkozás egészségügyi
vizsgálat közben ment tönkre. Jelentem a Tisztelt Testületnek, hogy Gyenes Jóska
megjavította, úgyhogy most két EKG van jelen pillanatban. Előírás, hogy kettő legyen,
egy bent van, egyet pedig a kocsival viszünk az elsősegélynyújtóval, a lélegeztetővel, a
defibrillátorral, tehát az újraélesztő csomagnak a részeként.
Nem nyelték le a Suzuki Swift-et sem, számtalan kérdést kaptam tegnap is. Az a
javaslatuk, hogy el kell azt adni.
Jónás Sándor polgármester:
Kistérségi ülésen döntés született erről, önkormányzatunknak nincs Suzukija, vagyis
még van.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
A Viterát is akkor egy új legolcsóbb terepjárót szerezzünk be, mert ez 9,5 éves, Galbács
Úr szokta javítani, most a zöldkártyát készítette a múlt héten, tehát előbb utóbb ennek a
pótlása szükséges lesz, most míg amíg valamit adnak érte, addig kellene lecserélni és
egy közös lízingeléssel megoldani ezt a dolgot. 4.100 ezer Ft-ért lehet már új terepjárót
venni, ez nem az én kívánságom, meg nem az én elképzelésem, egyeki képviselők
tegnap ezt nekem mondták, hogy ebben gondolkozzunk, hogy cserélni kellene.
Jónás Sándor polgármester:
Jó, szerintem, most ez nem napirend, holnap úgyis megyünk oda, meghallgatjuk mit
akarnak, ebben döntést ne is hozzunk. Itt ami fel van vázolva az konkrétum, itt csak az a
kérdés, Doktor Úr én is amellett érvelek én mondtam is az elején, hogy az első kamattól,
ellentétben Lajostól én eltekintenék, gesztusértékként, de természetesen szíve-joga
szavazni mindenkinek erről, a másiknál viszont én magam sem tekintenék el.
Jászai László PTKIB. tag:
Tisztelt Testület! Én javaslom, hogy szavaztasd meg, én azt támogatom, amit
előterjesztettél.
Jónás Sándor polgármester:
Az elsőre szavazunk először, arra, hogy 132.436 Ft kamattól az önkormányzat eltekint,
kézfelnyújtással jelezze.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Tartózkodom.
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – 2007. évre eső hozzájárulás
összegére vonatkozóan a késedelmes fizetésért felszámított kamat összegének
megfizetésétől eltekint – 5 fő igen, 8 fő nem szavazattal (Szilágyi Sándor nem
szavazott) nem fogadta el.
Jónás Sándor polgármester:
A 132.436 Ft kamat megfizetésétől az önkormányzat nem tekint el, kézfelnyújtással
jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – 2007. évre eső hozzájárulás
összegére vonatkozóan a késedelmes fizetésért felszámított kamat összegének
megfizetését – 8 fő igen, 5 fő nem szavazattal (Szilágyi Sándor nem szaazott) elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
12/2008.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Egyek – Újszentmargita –
Tiszacsege Önkormányzatok által működtetett központi ügyelet 2007. évi bevételeiről, kiadásairól
szóló beszámolót és úgy határoz, hogy megerősítve a 228/2007.(XI. 28.) KT. számú határozatában
foglaltakat:
- 2006. november hóra, valamint
2007. évre eső hozzájárulás összegére vonatkozóan a
késedelmes fizetésért felszámított kamat összegét:

132.436 Ft

azaz egyszázharminckettőezer-négyszázharminchat forintot haladéktalanul, de legkésőbb
2008. február 15-ig Tiszacsege Város Önkormányzata részére utalja át.
Képviselő-testület felkéri Jónás Sándor polgármestert, hogy döntéséről Egyek Nagyközség
polgármesterét tájékoztassa.
Határidő: 2008. február 15.
Felelős: Jónás Sándor polgármester

Jónás Sándor polgármester:
A másik, a 2006. évben az EKG gép, ami meg lett véve, itt a kamat 41.388 Ft, aki
egyetért, hogy ezt fizesse ki az egyeki önkormányzat, kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – 2006 évben beszerzésre kerülő
EKG készülék Egyek Önkormányzatára eső összeg késedelmes fizetésért felszámított
kamat megfizetését – 11 fő igen, 3 fő nem szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
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13/2008.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Egyek – Újszentmargita –
Tiszacsege Önkormányzatok által működtetett központi ügyelet 2007. évi bevételeiről, kiadásairól
szóló beszámolót és úgy határoz, hogy megerősítve a 228/2007.(XI. 28.) KT. számú határozatában
foglaltakat:
- a 2006. évben beszerzésre kerülő EKG készülék
Egyek Önkormányzatára eső összegét
késedelmes fizetésért felszámított kamat összege:
Összesen:

185.232 Ft
41.388 Ft
___________
226.620 Ft

azaz kettőszázhuszonhatezer-hatszázhúsz forintot haladéktalanul, de legkésőbb 2008.
február 15-ig Tiszacsege Város Önkormányzata részére utalja át.
Képviselő-testület felkéri Jónás Sándor polgármestert, hogy döntéséről Egyek Nagyközség
polgármesterét tájékoztassa.
Határidő: 2008. február 15.
Felelős: Jónás Sándor polgármester

Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Hát ne fizessék ki, az nem az ő hibájuk, hogy a foglalkozásegészségügyi vizsgálaton
tönkretette valaki. Nem, ez jogtalan.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Elnézést „nem”-mel szavazok, nem figyeltem Doktor Úrra.
Jónás Sándor polgármester:
De ha arról volt szó, hogy kettő kell? Akkor most kettő van?
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Most kettő van, de egy lenne, ha nem sikerült volna megcsinálni.
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14.

Napirendi pont
Társadalmi szervezeteknek nyújtott 2007. évi támogatás elszámolása
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Akinek hozzászólása van, kérem megtenni szíveskedjen.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Én a tiszacsegei Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek a 400 ezer Ft-jából, 200 ezer Ft-ot az
Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek Egyeknek javasolnék. Az az indokom hozzá, biztos
hallottátok a napokban, amikor leégett az a ház és az én telefonszámomat csak sikerült
valakinek előkeríteni, álmomban ne jöjjön elő az a kiszolgáltatottság, amit én ott
tapasztaltam, ott leéghetett volna az egész utcasor. A Képviselő-testület minden tagja
külön-külön gondolkozzon el rajta és kérdezze meg, hogy ott mi történt. Tényleg azt
mondom, hogy ajánlom, hogy ezért még a templomba is érdemes volna egy nap
elmenni, mert ez nagyon komoly helyzet volt ott és én is azt mondom, hogy ezért el kell,
hogy menjek, mert nagyon-nagyon örülök, hogy megmaradtunk. Az a lényeg benne,
hogy sem a tűzoltócsap nem volt rendben, sem a tűzoltókocsi. Én azt kérem, ha már van
a tiszacsegei Önkéntes Tűzoltó Egyesület, jobban reklámozzuk, hogy létezik ez a kocsi.
A sofőrt, ha kell én azt mondom, hogy valamilyen szempontból meg kellene azt oldani,
hogy erre gépjárművezető, ha nem is úgy, hogy itt aludjon, de adjunk neki valamilyen
összeget, és azért havi vagy napi, heti váltásban, mivel hál’ istennek nem sűrűn kell ez.
De higgyétek el, hogy nagyon komoly esetet tudtunk volna megelőzni és hajszálon múlt,
hogy a gépjármű, meg minden, nem a mi hibánk. Ezért azt javasolnám, hogy az
egyekieket, ők itt voltak, de sajnos 19 percig el kellett menniük más tűzcsapot keresni,
és emiatt késtek, ők nagyon rendesek voltak. A tiszafüredi meg Tiszaszőlősön volt. Ha
belegondolunk, akkor vagy őket kell erősíteni sokkal jobban, vagy a tiszacsegeire
kitalálni valamit, ezért én 200 ezer Ft-ot, addig míg nem oldjuk meg a tiszacsegeit,
addig én az egyekieknek ajánlanám, míg a tiszacsegeinél nem áll helyre a rend.
Langó Józsefné pénzügyi előadó:
Ez a 2007 évi költségvetésben jóváhagyott és kifizetett társadalmi szervezeteknek a
beszámolója, az a 2008. évi költségvetéshez tartozik.
Jászai László PTKIB. tag:
Innen már nem lehet elvenni, meg áttenni.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Akkor csak annyit, a testület megszavazta a polgárőrségnek is a 350 ezer Ft-ot és én azt
kétszer is kértem, még képviselő társam is szóban is, azt hiszem, hogy Lajos is kérte és
mi sem tarthatunk erre igényt. Hová lett az a 350 ezer Ft? Mert annak itt kellene lenni,
csak teljesítve nem.

Tiszacsege Város Önkormányzata

Oldal: 57

kjnjhkjh TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖN[Év]
YVE

Langó Józsefné pénzügyi előadó:
Ebben a beszámolóban azok a társadalmi szervezetek szerepelnek, akikkel Tiszacsege
Város Önkormányzat támogatási szerződést kötött.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Jó, a Jegyző Asszonyhoz bementem és azt mondta a Jegyző Asszony, hogy akkor kell
támogatási szerződést kötni, amikor bármilyen forintmozgás van.
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Én azt mondtam, hogy ahhoz, hogy forintmozgás legyen támogatási szerződést kell
kötni.
Langó Józsefné pénzügyi előadó:
A társadalmi szervezetek közül akikkel megkötöttük a támogatási szerződést, egyedül a
helyi vöröskereszt nem kérte a kiutalását.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Benne volt az előirányzatban, írásban is kértem a Polgármester Urat, testületi
határozatban is, egyértelműen megmondta, hogy egyik polgárőrséget sem támogatjuk.
Akkor is itt kellene lenni, mert benne volt az előirányzatban 350 ezer Ft. Én nem tudom,
hogy itt mi folyik, még ha 350 ezer Ft, akkor is, benne volt és ez a Képviselő-testület
megszavazta, utána módosítottak azt hiszem, hogy 250 ezer Ft lett a végén.
Jónás Sándor polgármester kiment az ülésről.

Jelen van: 13 fő

Nagy Miklós alpolgármester:
Miután Polgármester Úr kiment, jelenleg én vagyok az ülés vezetője. Egyébként is úgy
tűnik, hogy magyarázatra szolgál jó néhány dolog. A legutóbbi költségvetési rendelet
módosításánál már nem volt benne a polgárőrség 350 ezer Ft-ja és úgy került
megszavazásra, ez lehet az oka annak, hogy nem kaptatok pénzt.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem azért nem kaptunk,
Nagy Miklós alpolgármester:
Az utolsó rendeletmódosításnál már nem volt benne a 350 ezer Ft, és így fogadtuk el,
így szavazta meg a testület, vagyis, ha egyszer abban a rendeletmódosításban már nem
volt benne a Polgárőr szervezet támogatása, akkor nem is támogatható, ezt a rendeletet
elfogadta a Képviselő-testület.
Visszatérve az Önkéntes Tűzoltó Egyesületre, van egy kis probléma, a 400 ezer Ft az
először is pályázati támogatás az önkéntes tűzoltó egyesület, ami önkéntes, nagyon
fontos ez a dolog 400 ezer Ft pályázati támogatást nyert, ehhez hozzá kell tenni az
önerőt, ha most elveszünk tőle 200 ezer Ft-ot, akkor nem fogja tudni megvenni azt a
berendezést, és azt az eszközt, amit elképzelt ebből a 400 ezer Ft-ból. Ellehetetlenítjük
ezt az önkéntes tűzoltó egyesületet, emiatt is van ilyen lehetetlen helyzetben, mert
nagyon szűkösek az anyagi lehetőségek, ha valami önkéntes,
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Jónás Sándor visszaérkezett az ülésre.

Jelen van: 14 fő

Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
De melyik nem önkéntes a többi közül?
Nagy Miklós alpolgármester:
Az egyeki az hivatásos, már elnézést, az egyeki az hivatásos tűzoltó egyesület. Az
önkéntes az arról szól, hogy az önkéntes tűzoltó egyesületbe önként jelentkeznek
emberek, már ha jelentkeznek.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Egyek azért szerepelteti a nevét Önkéntes Tűzoltóság Egyek, mert ez valamikor így
alakult meg, mint ahogy a tiszacsegei Önkéntes Tűzoltó Egyesület. Nem akartak nevet
változtatni, hogy hivatásos tűzoltóság, mert Egyekről tudni kell, hogy náluk is 4 fő van
állandóan készenlétben, a másik fele, ha tud, mint önkéntes bekapcsolni a tűzoltásba,
négy fővel el lehet kezdeni egy tűzoltást. Azt is tudni kell a tűzoltással kapcsolatban,
hogy kiképzetlen embert tüzet oltani nem szabad küldeni, senki nem küldhet embert
tüzet oltani, akár önkéntes, akár nem, tudniillik annyi vegyi anyagot építenek már be
ezekbe a lakásokban, hogy nincsenek védőfelszerelései az önkéntes tűzoltóságnak.
Valahol épp ezért akar elmozdulni az önkéntes tűzoltó egyesület a katasztrófavédelem
felé, amikor egy szélvihar fákat dönt ki, vagy hó elkotrás, vízszivattyúzás, belvízkor,
ekkor tud hatékonyan működni, magában, mint tűzoltóságként nem tud működni.
Nagy Miklós alpolgármester:
Arról van szó, hogy 400 ezer Ft-ot kaptunk, amin szivattyút szeretnék vásárolni. Tudjuk
nagyon jól, hogy Tiszacsege elég belvizes terület, egy új szivattyúval megtudnák oldani
bizonyos munkálatokat. A tűzoltóautó teljesen üzemképes állapotban van, saját
pénzemen javítattam ki, szivattyú és a tartály kifogástalanul működik, minden héten
többször kivonul különféle kárelhárításra és különféle feladatok ellátására. Tűzoltó
egyesületre szükség van, hisz már eleve tűzoltóautót is csak tűzoltó egyesület tud tartani,
ezt a járművet vizsgáztatni kell, sokszor 150-200 ezer Ft-ba kerül a vizsgadíja, ezeket
mindet ki kell fizetni. Ha most megszüntetnék ezt az egyesületet, akkor nem lenne
tűzoltó autónk, akkor nem tudna a tűzoltóság különféle eszközökre pályázni, nem
kapnánk pályázati támogatást, de ugyanakkor ezekre a berendezésekre szükség van, a
saját pénzünkön kell megvenni. Tehát az, hogy nem volt jó a tűzoltóautó ez nem igaz,
való igaz az, hogy ügyeleti rendszert nem tudunk működtetni. Sajnos senkit nem tudunk
odacibálni, hogy légy szíves legyél már tűzoltó, ha nem hajlandó a település lakossága
felvállalni és önkéntesen, hogy egy ilyen szervezetbe betömörüljön, és esetleg saját
maguk között valamiféle önkéntes alapon valamiféle ügyeletet megszervezni, akkor mi
ezen nem tudunk segíteni.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Akkor nincsenek 10-en?
Nagy Miklós alpolgármester:
Vannak 30-an, de ez mind önkéntes, valamennyi dolgozik, idős emberek, nyugdíjasok,
nincs is ezzel probléma, minden megoldható. Még mindig szeretném folytatni tovább.
Nem jó a tűzcsap. Ez nem a tűzoltóság problémája, de körbefogjuk járni, megfogjuk
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vizsgálni, mert a Kommunális Szolgáltatónak kellene ennek az állapotát olyan
minőségben tartani, hogy ezek bármikor tűz esetén üzemeltethetőek legyenek, nem
tehetünk róla, hogy épp akkor nem üzemelt.
Mindamellett azt is szeretném hozzátenni, természetesen ez csak egy megjegyzésem
erre a dologra, aki tűzveszélyes házat épít, az előbb utóbb le fog égni, azzal számolnia
kellett, az lakás bizony nagyon tűzveszélyesen volt megépítve, és nagyon
tűzveszélyesen volt üzemeltetve is. Sajnálatos dolog, hogy pont télen történt ez a tűz, a
járművek nehezen tudtak eljutni, mert csúszós volt az út és köd volt, tehát soká értek
ide, az is sajnálatos, hogy való igaz, hogy a tiszacsegei önkéntes tűzoltókat nem lehetett
értesíteni, mert nincs megadva senki konkrétan, nincs ügyeleti beosztás, hogy ki lenne
értesíthető ilyen esetben. De ha valaki nem akar tűzoltó lenni és nem hajlandó ezt a
feladatot felvállalni és szolgálatot adni, nem tudjuk rákötelezni.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Az ügyeleti renddel már van egy kis elmozdulás, mert Fazekas Úrral felvettem a
kapcsolatot, ha riasztás érkezik az Egyekre fog bemenni, onnan rögtön áttelefonálnak
ide a hivatalba, itt lesz a szolgálati beosztás, a portán lesz, a portás tudja hívni az
embereket, éjszaka pedig Debreczeni Zsolt fogja felvenni a hívásokat, tehát már ebben
is van elmozdulás. De már két hónapja meg van beszélve, tehát nem konkrétan az eset
után történt. Még annyit, mikor kimentünk az nap reggel Nagy Miklós Úrral, az ott
lakók mondták, hogy a nyáron még onnan vittek vizet a tűzoltók, attól a csaptól.
Jónás Sándor polgármester:
Maradjunk megint ennél, mert kezdünk elmenni. Ez egy tűz volt sajnos, ez
bekövetkezett, engem megtaláltak érdekes módon, én éjszaka ott voltam, mikor a tűz
keletkezett, én végig tudok mindent erről a dologról.
Itt másról van szó, 2007. évi támogatásról beszámoló, minden szakosztály konkrétan
kimerítően megadta a választ, erre kérek szavazatot én most, tehát nem arra, hogy 2008ban mi fog történni, hanem 2007 évben, ami megtörtént, erre adtak le jelentést, és ennek
a szavazatát kell elfogadnunk, ha ezzel kapcsolatban valaki nem akarja elfogadni azt
mondja, ha elakarja fogadni, akkor azt mondja. Igen beszélhetnénk erről sokat a tűzről.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Nekem lenne annyi kérdésem, hogy nem használta fel a helyi vöröskereszt az 50 ezer
Ft-ot, esetleg abból az 50 ezer Ft-ból, ha nem is a teljes összeget, de valamennyi részét,
az iskolában működik egy nagyon jó egészségőr szakkör, amin országos versenyeket
nyernek, ők még soha nem kaptak támogatást. Szilágyi Margitka kolléganőm tartja ezt,
nagyon komoly kapcsolata van a megyei vöröskereszttel, a védőnőkkel, ha esetleg most
ebből marad még valamennyi.
Jónás Sándor polgármester:
Ez milyen szervezet?
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Ez egy iskolai szervezet, szakkör, vöröskeresztes szakkör.
Jónás Sándor polgármester:
Maradjunk annyiban, hogy megnézik.
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Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Támogatható én azt hiszem.
Jónás Sándor polgármester:
A formáját meg kell nézni.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Doktor Úr csak megerősített, hogy nagyon komoly szakmai munkát végeznek.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Én is megerősítem.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Maradnék a napirendnél. Tisztelt Testület! Csak annyit kérnék ezektől a támogatott
szervezetektől, hogy a jövőben, amikor ilyen éves beszámolót készítenek, gondolom
Önök is szembesültek azzal, hogy némelyik elég nehezen olvasható, tehát vegyék a
fáradtságot, hogy számítógépen, ne kézzel írottan, mert bizony nehezen olvasható,
inkább kérjenek segítséget, de ezt az egy alkalmat szerintem megtudják oldani.
A másik dolog, amit minden évben elszoktam szintén mondani, hogy ezek az átadott
pénzeszközök, illetve a támogatott célok, sajnos az önhikis pályázatunknál, hogyha
túllépünk a bázison ezek csökkentő tényezőként szerepelnek, tehát óva intenék
mindenkit a túlzott igényeknél, tehát maradjunk a realitásnál, mert ez bizony súlyosan
nyom a latba. Az más dolog, amelyek nyilván nem kerülnek a jövőben támogatásra,
vagy nem igényli, akkor azt majd áttudjuk csoportosítani, tehát ennél a keretnél kell
körülbelül maradni.
A harmadik dolog, erre a tűzre csak rátérek két gondolatban, úgy hallottam, hogy talán
egy óra alatt értek ki, ez is probléma.
Jónás Sándor polgármester:
Sok napirendi pontunk van. Elmondom röviden összefoglalom. Tiszaújvárosból három
tűzoltóautó volt kint, Tiszafüredről kettő, Egyekről egy. A tűz reggelre lett eloltva
tulajdonképpen, illetve még 7 órakor is a föld égett, lángolt, ehhez jött ki a rakodógép,
az kereste meg a gázvezeték csonkját és el lett zárva, de ne ragozzuk ezt, ezzel
szerintem nem haladunk, rengeteg napirendi pont van még.
Nagy Miklós alpolgármester:
Fel volt vetve Polgármester Úr, csak nem voltál bent.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Csak annyit szeretnék polgármester Úr, ha már mondunk valamit, akkor úgy mondjuk
el, ahogy volt. Eleve nem volt csak az egyeki nagyon késve jött ki, egyetlen egy egyeki
volt, a Tiszafüredi Tiszaszőlősről jött ki, és kijött utána, amikor már többször kértük a
Tiszaújvárosit. Tényleg nem voltál kint, félig leégett a ház, megmondom őszintén
Pelyhe Pista téged a világon nem láttunk, de nem probléma, mondjad, hogy ott voltál
reggel.
Jónás Sándor polgármester:
Sanyi viszont akkor nem kellett volna neked ezen poénkodni.
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Ne haragudjál Polgármester kerestek téged, és azt mondtam, hogy már nem tudsz
segíteni már Polgármester Úr azonnal hívjuk Tiszaújvárost. Polgármester Úr, ne
haragudj ott se voltál, és nem mondj ilyet, egyszerűen ez már sokkol.
Jónás Sándor polgármester:
Akkor ehhez az ügyhöz hozzátartozik még, három tanú van rá, hogy ezen a reggel,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Reggel? Ez éjszaka volt.
Jónás Sándor polgármester:
amikor leégett ez a ház, Szilágyi Képviselő bement a pékségbe, ami a piac mellett van
és megkérdezte az ottani személyzetet, hogy „Megmelegedtél éjszaka?”, aki ilyen
cinikusan tud erre reagálni, én azt hiszem, hogy ne emelgesse itt a hangot. Szavazzunk
erről.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Aki ott se volt, meg se tudott melegedni, hát ne légy már ilyen Polgármester Úr.
Jónás Sándor polgármester:
Szavazzunk, aki egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Társadalmi szervezeteknek
nyújtott 2007. évi támogatás elszámolására vonatkozó beszámolót – 14 fő igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
14/2008.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2007. évben támogatott társadalmi szervezetek
beszámolóját elfogadja.
Megállapítja, hogy a társadalmi szervezetek az Önkormányzat által jutatott támogatást megfelelően, a
támogatott cél megvalósítására fordították.
Határidő: folyamatos
Felelős: Jónás Sándor polgármester
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15.

Napirendi pont
A köztisztviselők 2008. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok
meghatározása
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor kiment az ülésről.

Jelen van: 13 fő

Jónás Sándor polgármester:
Felkérem Füzesiné Nagy Zita jegyző Asszonyt, hogy szóbeli kiegészítését megtenni
szíveskedjen. Mivel nincs, bizottságok tárgyalták-e?
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Tárgyaltuk, javasoljuk elfogadásra.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Tisztelt Képviselő-testület! Azért fenntartás nélkül ne fogadjuk el, elfogadhatjuk, mert
ezek mind reális és követendő célok, de egy-két dolgot még azért be kellene itt venni, a
köztisztviselői követelmény alapját képező célokba. Először is a munkaidő betartását.
Ezt már egy éve is megpendítettem itt, hogy nem teljesen valósul meg, ez a múlt év
végén sem mindenkire vonatkozott, mert csak csökkentett munkaidőben történtek a
munkanap áthelyezéskor a munkavégzések, nem volt mindenki bent, vagyis kevesen,
egyik ez.
A másik az udvariasság, ha én ide bejövök, velem csak a Polgármester Úr, meg a Jegyző
az udvarias, máshol annyit se mondanak, hogy bak, ha köszönök, hogy jó napot. Jó
lenne, ha kicsit szakszerűbb, nem mindenütt, tisztelet a kivételnek, mert sok helyen
segítőkészek és ügyesek, de ez nem mindenütt van így. Mindenképpen elítélendő, ha
egy bizottság küszködik ott lent a földszinten egy kiadott testület által megbízott cél
érdekében, akkor a köztisztviselők az itteni alkalmazottak tegyenek meg mindent, hogy
a bizottság előre jusson.
Harmadik az ügyiratkezelés, ne vesszenek itt el dolgok, ne kergessék az ügyfelet vissza
a rendelőbe, hogy most nem találják a papírját, az iratait. Például ma jött egy asszony,
egy mozgássérült, közlekedési támogatásban részesülő, hogy elvesztették a közlekedési
támogatásról kiadott papírját, amit én kiadtam neki 2004. március 02-án, véglegesen.
Mert van egy határidő naplóm, és abban mindenki szerepel, aki megkapja ezt a
javaslatot, hogy hány pontos, végleges vagy nem végleges, a halottakat pedig kitörlöm
belőle. Most bejött hozzám, hogy adjak újat, mert itt nem találják neki, ha egyszer
megkapta és még tavaly megvolt, tavaly megkapta, akkor illene, hogy meglegyen ez
most is.
Jónás Sándor polgármester:
Itt van az a név és akkor majd megfogjuk nézni.
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Eltudom fogadni, azt a kiegészítést, amit Doktor Úr mondott.
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Jónás Sándor polgármester:
Amit Doktor Úr mondott, azt majd betesszük, ezzel kiegészítve a Jegyző Asszony majd
erről intézkedik, a határozati javaslatot elfogadásra bocsátom, aki egyetért vele
kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a köztisztviselők 2008. évi
teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározását – 13 fő
igen szavazattal (Szilágyi Sándor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
15/2008.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. tv. 34. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Tiszacsege Város
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2008. évre szóló kiemelt céljait az alábbiakban
határozza meg:
I. Általános célok:
1. A 2008. évben várhatóan megtartásra kerülő népszavazás szakszerű és jogszerű
előkészítése, lebonyolítása, a törvényesség biztosítása.
2. A fejlesztési célok megvalósításához pályázati források felkutatása, a pályázatok
szakszerű, ésszerű kidolgozása, költségtakarékos és jogszerű megvalósítása.
3. A költségvetési egyensúly fenntartása 2008. évben is ésszerű, költségtakarékos
gazdálkodással, a Polgármesteri Hivatalnál és a költségvetési szerveknél egyaránt
költségkímélő lehetőségek feltárása és kiaknázása a város gazdálkodásának stabilitása
érdekében.
4. Az egyes adatszolgáltatások, statisztikák határidőben történő, pontos elkészítése,
nyilvántartások, adatbázisok felfektetése.
5. A szakmai, hatósági, felügyeleti ellenőrzések hatékonyságának növelése.
6. A Polgármesteri Hivatal Iratkezelési Szabályzatának maradéktalan betartása.
7. A közérdekű panaszok és bejelentések kiemelt kezelése.
II. Specifikus célok:
Gazdálkodási területen:
1. Kiemelten fontos az önkormányzat és az intézmények működéséhez szükséges
pénzeszközök biztosítása és azok hatékony felhasználása.
2. A 2008. évi költségvetési rendelet és a 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámoló (zárszámadás) kifogástalan szakmai tartalommal történő előkészítése.
3. Határozott intézkedések megtétele a kintlévőségek, követelések eredményes behajtása
érdekében.
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4. Az önkormányzati intézményrendszer működésének folyamatos vizsgálata kiadás
megtakarítások elérése érdekében, az erre vonatkozó javaslatok Képviselő-testületek
elé terjesztése.
Adóügyi területén:
1. Készüljön éves ellenőrzési terv, melynek végrehajtásáról kapjon tájékoztatást a
Képviselő-testület.
2. A kintlévőségek minimalizálása.
Építésügyi területen:
1. Az új és változó jogszabályok elsajátítása és az ügyintézésben való maradéktalan
érvényre juttatása.
Gyámügyi területen:
1. Az egyedi ügyek elbírálásánál garanciális követelmény, hogy a gyámhatósági
eljárásokban továbbra is érvényre jussanak az alapvető gyermeki jogok és a
cselekvőképességükben érintett személyek jogai.
2. Hatékony együttműködés kialakítása a gyermekvédelem terén dolgozó
szakemberekkel, szervezetekkel és hatóságokkal.
Az önkormányzati intézmények működtetése területén:
1. Az intézmények képviselő-testületi döntés alapján történő átszervezésének
előkészítése, az intézmények működését szabályozó dokumentumok felülvizsgálata.
2. Az intézményvezetői pályázatok szakszerű lebonyolítása.
Határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester
Füzesiné Nagy Zita jegyző
Tóth Imre és Illés János kiment az ülésről.
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16.

Napirendi pont
A Thermálstrand és Holdfény Camping 2008. évi szolgáltatásának díjainak
megvitatása
Ea.: Csernikné Nagy Krisztina
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Felkérem Csernikné Nagy Krisztinát, hogy szóbeli kiegészítését megtenni szíveskedjen.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Nagyon röviden szeretném
kiegészíteni. Úgy gondolom, hogy talán egyértelműen és érthetően írtam le a
számadatokat, amelyeket tulajdon képpen az önköltségszámítás szabályai, illetve a
2007-es év statisztikai adatai alapján számoltunk ki, meg kell említenem azt, hogy
Szilágyiné Zsuzsával, hiszen ő a pénzügyi szakember, talán ezt én egyedül így nem is
tudtam, vagy nem is mertem volna, mindenképp köszönöm szépen a segítségét. Egy
picit próbáltam ebben az előterjesztésben egy plusz tájékoztatást is adni a testület
számára, bár nem ez volt a legfőbb feladat. Mindenképp üdvözítő számunkra az, hogy a
2007-es évben körülbelül 10000 vendégfővel volt több vendég a strandfürdőn, mint
2006-ban. Ennek ellenére is azonban a határozati javaslatban szereplő belépőjegyeknél
látszik, hogy egy bizonyos fokú, százalékú áremelés mindenképpen szükséges, a 2007.
évi kiadási számadatokat alapul véve, az inflációt, az amortizációt, az energia áremelést
beleszámítva, én ezt elfogadhatónak tartom és szeretném, hogyha támogatná a testület,
tehát az 5. oldalon lévő határozati javaslatot, a kemping napidíjait is idevettem, így
tavasszal nem kell visszatérnünk erre.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Tisztelt Testület! Végigolvastam, ez az előterjesztés részletes, precíz, mindenre
kiterjedő, elfogadásra javaslom.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Tisztelt Testület! Tárgyaltuk ezt a napirendet már egy páran, elfogadhatónak tartjuk, bár
egy kis magyarázatra szorul. Én úgy gondolom a Fürdővezető Asszony nem tért ki arra,
hogy a statisztikai adatokban szereplő helyi lakosok végtére is igazából egy csalós szám,
mert ezek a helyi lakosok a zömét az üdülőben bejelentkezett helyi lakosok teszik ki,
tehát ez sajnos helyi viszonylatban még kisebb ez a szám. Ezt azért kívántam
elmondani, hogy át kell gondolnunk ezt, amit az elmúlt évben biztosítottunk
kedvezményt a helyi lakosok számára, mert nem hozta azt a várt eredményt, amit hozzá
fűztünk. Inkább valami más megoldáson kellene gondolkoznunk, kacérkodnunk,
beszéltük is ezt Polgármester Úrral, hogy talán azokból a havi négy alkalomból zárva
tartott napokból egyet biztosítani a helyi lakosok számára, amikor ingyen vehetnék ezt a
szolgáltatást igénybe. Illetve felvetődött bennünk az is, és nem tudom a Tisztelt
Testületnek a jövőre nézve mindenképp el kellene azon gondolkozni, helyi fürdőknél
bevált gyakorlat, hogy a nyitva tartást egy picit kinyújtják és talán nagyobb
vendéglétszámmal működnek, mint mi. Indokolták ezt sokan azzal, hogy a munkából
16-16.30 felé hazajön, nem biztos, hogy lemegy fürdeni, amikor 18 órakor bezár a
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strand, de hogyha nyitva van 20 óráig, akkor elgondolkodik és le fog menni és
megfürdik. Mindenképp a jövőre nézve majd gondoskodnunk kellene esetleg arról, hogy
talán kinyújtani, ha nem is minden nap, vagy lehet zárva tartani a hét elején, mert
állítólag a vendéglétszám a hét első három napján kevesebb, mint a hozzáfűzött
remények. A szombat, vasárnap, pénteki napon már lehetne nyújtott nyitva tartás, ez
nyilván munkaszervezés kérdése, de a jövőben meg kell ezt is néznünk, hogy nagyobb
bevételt, magasabb létszámot produkál-e.
Szilágyi Sándor visszaérkezett.

Jelen van: 12 fő

Répási Lajos PTKIB. elnök:
Illetve felvetődött itt a felnőtt jegynek 1000 Ft-ban történő megállapítása, ami nyilván a
bevételünk legnagyobb százalékát a felnőtt lakosság adja, ez elgondolkodtató, majd a
Tisztelt Testület eldönti.
Jónás Sándor polgármester:
Pontosan úgy hangzott, mert beszéltünk erről, hogy meg kell vizsgálni ezt az évet várjuk
meg végig, vizsgáljuk meg, hogy a téli hónapokban milyen bevétel realizálódott, mert
én is figyelem azért, természetesen nem szám szerint, hanem látom, arra közlekedek,
hogy hétközi napokon szinte nincs kocsi. Ami jellemző, csütörtökön már egy kicsivel, a
péntek, szombat, vasárnap az már erős, így jött az a felvetés, hogy hét elején, egyébként
is hétfőn zárva van a strand, legyen zárva még három napig és akkor a munkaidő
beosztást is meg lehet csinálni azokkal a dolgozókkal, akik ott vannak. A kétműszakost
is meg lehet oldani, mert belefér a heti óraszámukba a dolgozóknak és akkor kinyújtani
akár, 20-22 óráig is nyitva lehet a strand, ha ezt a Képviselő-testület jónak találja, meg
kell próbálni ezt is, tehát a lehetőséget mondtam.
Vincze László PTKIB. tag:
Tisztelt Testület! A próbálkozáshoz csak annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy vagy
későbben kell kinyitni.
Jónás Sándor polgármester:
Későbben, csak 10-11-kor nyitnánk ezeken a napokon, tudod, és akkor este 22-ig, 1022-ig.
Vincze László PTKIB. tag:
Mert akkor a medencéből le kell engedni a vizet, karban kell tartani, annak idő kell, fel
kell tölteni reggelre.
Jónás Sándor polgármester:
Meg van a 12 óra pihenőidő is, meg meg lehet oldani.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
A téli üzemmódhoz és a felvetődött ötletekkel kapcsolatban én annyit szeretnék kérni,
ahogy Polgármester Úr is elmondta, hogy ezt a telet, illetve már tavaszba megyünk, ezt
csináljuk végig, lesz két éves igazi téli tapasztalatunk, összetudjuk hasonlítani. Én
elfogom hozni az előző havi, meg az egy évvel későbbi téli hónapokra lebontott
vendéglétszámot, és vagy jelöljünk ki egy bizottságot vagy egy csoportot, úgymond
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szakmai teamet, aki hozza a testület elé, nem most és nem is a következő testületi
ülésen, hanem majd talán nyár körül, tehát mindenképp az őszi hónapok előtt egy
javaslatot és ezt szavazzuk meg. Még annyival szeretném kiegészíteni az előző
hozzászólásomat, hogy én nem is vettem bele a tiszacsegeiek kedvezményét a határozati
javaslatomba, szóban mindenképp el kell mondanom, hogy én nem támogatom. Egy
millió forint bevételkiesést okozott, a hozzáfűzött reményeket nem hozta be. Viszont,
ahogy Lajos is elmondta, a kijelölt hétfői napokon nagy-nagy szeretettel várjuk a
tiszacsegeieket. A nyugdíjas kedvezményről kellene még döntenünk, a nyugdíjasok
eddig kaptak tiszteletjegyet.
Jónás Sándor polgármester:
Tíz jegyet, én javasoltam azt, mivel elhangzott már többször is, hogy az üdülőben, tehát
inkább a helyi lakosok közül az üdülőben lakók veszik igénybe. Én próbáltam a
megoldást keresni, maradjon a 10 belépőjegy a nyugdíjasoknak mindenféleképpen a
későbbiekben is. Olyan megbontásban, hogy maradna a nyugdíjas csoport elnökénél és
ő rendelkezik, diszponál fölötte, hármat pedig ott kellene a pénztárnál hagyni és az
üdülősök közül, akik bementek, ha bement három a negyediknek fizetni kell azon a
napon, tehát ezt ott tudná vezetni. De ugyan ezt a variációt meg lehet úgy is, hogy 10
jegyet hagyunk a nyugdíjasoknak, mind a tizet ott hagyjuk a pénztárnál és akkor
annyiban változik az egész, hogy aki nyugdíjas el akar menni, akár innen, akár onnan,
felhívja telefonon a pénztárt, hogy van-e jegy. Ha nem tíz nyugdíjas van bent, akkor
mehet és mehet. Amikor megtelt és tíz van bent, olyan soha nem lesz szerintem, de
legyen, bár lenne, akkor azt mondják, hogy sajnos ma már nem tud jönni. Erre ilyen két
lehetőséget is próbálok, de ezt még meg kell gondolni.
Nagy Miklós kiment az ülésről.

Jelen van: 13 fő

Jászai László PTKIB. tag:
Tisztelt Testület! Én mostanában rendszeresen járok a fürdőre, tehát én azt tapasztalom
a nyugdíjas belépővel kapcsolatban, hogy ezt főleg a klub tagjai veszik igénybe, ez úgy
lett annak idején kiadva, hogy itt minden nyugdíjasnak, aki Tiszacsegén van, ezt
igénybe lehetne venni, mivel a főnökasszonynál Kovácsnénál vannak ezek a belépők,
nem nagyon jut el máshoz, én úgy tudom. Tehát én jobbnak tartanám azt a megoldást
amit mondtál, hogy a pénztárnál ott kell hagyni és akkor nem kell kilincselni Rózsika
néninél, hogy legyen szíves már adni, az első tíz ember odamegy az igénybe veszi.
A másik dolog, nem tudom mi az elképzeléseket a szaunával kapcsolatban, van aki
háromszor-négyszer is igénybe veszi, ki 10 percre, 20 percre, 5 percre, hogy ez most
alkalmanként, vagy milyen formában lenne ez, vagy hogy lenne ellenőrizve. Nem lenne
jobb inkább beépíteni a jegyárba, hogy inkább magasabb jegyárat meghatározni?
Jónás Sándor polgármester:
Aki nem veszi igénybe a szaunát, akkor azt mondja, hogy miért fizessek én a belépővel,
ha nem veszem igénybe. Az a legnagyobb probléma, hogy te is helytelenül mondod,
mert aki a szauna kultúráját ismeri az nem egyszer-kétszer szalad be, hanem az akkor
használ valóságba, ha valaki négyszer egymás után igénybe veszi, minimum félórás
pihenőket tartva, ez akkor reális. Ez azért változott, azért vetődött fel a Fürdővezető
Asszonynál, hogy külön esetleg egy belépővel, hogy tudjuk azt korlátozni, hogy aki
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ténylegesen a szaunát is igénybe akarja venni, azt ne zavarja az, hogy beszaladok két
percre, kiugrok és aztán megyek, ez ne legyen.
Jászai László PTKIB. tag:
Én csak a gyakorlatot mondom, ami folyik, én látom, hogy mi megy, most
kíváncsiságból akár a kisgyerekek is bemennek, megnézik jó, nagyon meleg van,
gyorsan kiszaladnak belőle, na de ezt akkor meg kellene oldani.
Tóth Imre és Illés János visszaérkezett.

Jelen van: 14 fő

Jónás Sándor polgármester:
Ezt mondom, ez energiaveszteséget is okoz, egy normális szaunát úgy üzemeltetnek,
hogy általában a váltásoknál ott állnak az ajtónál és a legrövidebb időt veszik igénybe,
kiugrik az a három, aki bent volt és beugrik az a három és behúzza az ajtót, mert ez
hozzátartozója.
Jászai László PTKIB. tag:
Szerintem akkor ott valami mágneses beléptetőt kell, mert most a fürdő dolgozók nem
fogják győzni, hogy ezt ellenőrizzék.
Kobza Miklósné ÜOMSB. tag:
Csak van ott azért valaki, aki felügyeljen, hogy ott egy-két perces kirohangálások ne
legyenek.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem olyan bonyolult ez.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Azért tegyük már hozzá, hogy aki ott dolgozik, annak van így is plusz feladata, így is
két munkakört lát el, tehát ezt megpróbáljuk így, ezt megpróbáljuk most és lehet egy
hónap múlva visszatérünk. Téli időszakban nincs annyi ember, mint nyáron, most
megpróbáljuk kezelni, mert mindenki azon van a dolgozók is, hogy kezeljük, nyáron
bizonytalan vagyok, de még hátha kapunk létszámot Polgármester Úrtól, akkor nem lesz
gond.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Tisztelt Testület! Máshol úgy oldják meg, hogy kapnak egy lepedőt, mert lepedőben
kellene a szaunába bemenni, ezzel kontrolálva van a dolog.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Itt is úgy van.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Vagy szalaggal szokták a csuklójukat. Felmerül az is, hogy egy merülő medencének a
létrehozását majd eszközölnünk kellene, mindenképp, hogyha a hidraulikai megoldás,
Kriszta ne felejtkezzünk már el róla, ha a hidraulikai megoldást el kell készíteni, akkor
egy merülő medencének a kiépítését készítsük el, csak ennek is áramoltatni kell a vizét.
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Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Átfolyó rendszerben kell működni, nagyon sok helyen nincs medence.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Nem kell nagy egy 2x2 méteres azt mondják az elég.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Láttam már 1x1-est is Füreden.
Jónás Sándor polgármester:
Kisebb is elég, de most mindegy, ne menjünk már ebbe bele. Így ahogy van, itt van ez a
napirendi pont, ha elfogadható, a tíz nyugdíjas azzal a kiegészítéssel, hogy jónak
találjátok-e, azzal egyetértetek-e, megszavazzátok-e, azt, hogy a tíz nyugdíjas jegy a
pénztárban lesz és telefonon, aki bejelentkezik mehet, minden nap tíz nyugdíjas igénybe
veheti, aki egyetért ezzel, és akkor kizárjuk azt, hogy most csak a szűk nyugdíjas
csoport, kizárjuk azt, hogy üdülősök.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Tegyük már fel, ha lehet valahol, tehát meghirdetni, ez sokkal jobb megoldás.
Jászai László PTKIB. tag:
A Kábeltévébe be lehet tenni.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
A hétfői kedvezményes járható akkor, hogy biztosítsuk a helyi lakosoknak a
kedvezményt?
Jónás Sándor polgármester:
Azzal várjuk meg az értékelést, várjunk meg ezt az évet, hagyjuk már Lajos. Itt a jegyről
volt szó, a belépőről, azt meg kell, de ebből már lassan kimegyünk, ne menjünk már
vissza. Aki ezzel a határozattal, amit Kriszti előterjesztett, aki egyetért, kérem
kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Thermálstrand és Holdfény
Camping 2008. évi szolgáltatásának díjait – 13 fő igen szavazattal (Nagy Miklós nem
volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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16/2008.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Thermálstrand és Holdfény Camping
2008. évi szolgáltatási díjait az alábbiakban állapítja meg:
THERMÁLSSTRAND
- Felnőtt belépőjegy
- Gyermek belépőjegy
- Diák belépőjegy
- Nyugdíjas belépőjegy
- Masszázskád
- Szauna
- Öltözőszekrény
- Kabin

2008.
900.- Ft
750.- Ft
750.- Ft
750.- Ft
800.- Ft/30 perc
1400.- Ft/óra
500.- Ft/fő
150.- Ft
300.- Ft

CAMPING NAPIDÍJAK
- Lakóautó
- Lakókocsi
- Autó parkolás
- Sátorhely
- Busz
- Motor
- Kerékpár
- Felnőtt belépő
- Nyugdíjas belépő
- Gyermek belépő
- Faház – felnőtt
- Faház – 3 – 14 év
- Faház – 14- 18 év
IFA

2008.
620.- Ft
620.- Ft
120.- Ft
420.- Ft
600.- Ft
480.- Ft
60.- Ft
40.- Ft
120.- Ft + IFA
120.- Ft + IFA
100.- Ft + IFA
1.450.- Ft + IFA
960.- Ft + IFA
1.200.- Ft + IFA
200.- Ft

Családi jegy: (2 felnőtt + 2 gyermek): 2700 Ft
Csoportos kedvezmény: (20 fő felett): 10%
Délutáni fürdőjegy esetén (15 óra után): 100 Ft kedvezmény
Halmozott kedvezmény nem vehető igénybe.
Határidő: azonnal
Felelős: Csernikné Nagy Krisztina
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17.

Napirendi pont
Javaslat pályázati kiírásra a Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői beosztásának
betöltésére
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
A pályázati kiírás mindenki előtt ott van. Véleménye, javaslata van-e valakinek? Mivel
nincs, aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete –a Városi Óvoda és Bölcsőde
intézményvezetői beosztásának betöltésére vonatkozó pályázat kiírását – 14 fő igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
17/2008.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdése e.) pontjában, továbbá a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 104. § (1) bekezdése g.) pontjában
biztosított jogkörében eljárva pályázatot hirdet a Városi Óvoda és Bölcsőde (4066 Tiszacsege,
Fő u. 35.) intézményvezetői beosztásának betöltésére.
A pályázati kiírást az alábbi tartalommal hagyja jóvá a Képviselő-testület:
„PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Az intézmény tevékenységi köre: 168 férőhelyes óvoda és 20 férőhelyes bölcsőde
működtetését végző többcélú intézmény.
A vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény tevékenységi körébe tartozó
feladatok vezetői irányítása.
A magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartama 5 év.
A megbízás kezdő napja 2008. július 2. megszűnésének időpontja 2013. július 31.
A megbízás feltételei.
 Óvodapedagógusi végzettség és szakképzettség,
 Pedagógus szakvizsga,
 Legalább 5 év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 Büntetlen előélet.
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A pályázathoz csatolni kell:
 a pályázó szakmai életrajzát,
 a képesítést igazoló okiratok másolatát,
 a büntetlen előéletet igazoló erkölcsi bizonyítványt,
 az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzeléssel,
 a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak
a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 a pályázó nyilatkozatát, amely szerint a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 15. §-ának (8) bekezdésében
meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn.
A bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény szerint történik.
A pályázat benyújtásának formája: a pályázatot írásba, a csatolt mellékletekkel együtt
Tiszacsege Város Önkormányzata jegyzőjéhez címezve kell benyújtani (4066 Tiszacsege,
Kossuth u. 5.)
A pályázat benyújtásának határideje: a közzétételtől számított 30 nap.
A pályázat elbírálásának határideje: 2008. június 30.
A pályázattal kapcsolatban Kissné Simon Éva munkaügyi előadónál lehet érdeklődni. (tel.:
52/588-400).”
Határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: Füzesiné Nagy Zita jegyző

18.

Napirendi pont
Javaslat a kistérségi járóbeteg-szakrendelő pályázat benyújtására
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Mindenki előtt ott van az anyag, kétszer átnézettem az Ügyvéd Úrral, voltak benne
olyan átalakítások, amelyeket meg kellett tenni azoknak, akik ezt idehozták. Gondolom
mindenki elolvasta. Az első oldalon hibás, Tiszacsege nem község, hanem város, ezt át
kell húzni. Nem tudom ezzel kapcsolatban van-e valakinek észrevétele? Ezt a múlt
testületi ülésen ismertette, de ha van kérdés, amire tudok válaszolok.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztést.
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Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Tisztelt Képviselő-testület! Ez mind egy üdvözlendő és nagyon szép program lenne
Polgár Városnak, aki egy kistérség központja. Csak mi ránk számítanak máshol is,
például Balmazújvároson. Egy kiadvány készült, már jóval előbb, ahol fel van sorolva,
hogy mit tudnak ők nyújtani, milyen a közlekedésünk, onnan a továbbutazás
Debrecenbe, könnyebben megoldható. Ha jó lesz, akkor választhatunk, hogy ez lesz a
jobb, vagy az, ha ők is tudnak nyújtani ennyit vagy jobbat, akkor megyünk ide, de amíg
Újváros ezzel szolgál, ami itt fel van részletesen ebben a füzetben sorolva, addig ezt
vesszük igénybe elsősorban. Ha majd ebből lesz valami, akkor majd meglátjuk, hogy
milyen lesz.
Jónás Sándor polgármester:
Így van. Újváros nem keresett meg a felújítással kapcsolatban engem. Ez most nem
téma. Újvároson működik a járó-beteg szolgálat, ott veszik igénybe a betegek ahol
akarják. Az a kérdés, hogy a Polgáron megépítendő járó-beteg szakrendelést elfogadjuke, belemegyünk-e? Én a múlt testületi ülésen erről tájékoztatást adtam, itt a határozati
javaslatban 6 pontban van felállítva, hogy milyen formában, erre kell szavazni. Ezzel
kapcsolatban kérem, ha van észrevétel. Az első pontnál itt a határozati javaslatban
kimaradt, hogy Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal,
hogy a Polgári Kistérségben egy új korszerű járó-beteg szakrendelő épüljön, tehát a
„polgári” szó maradt le, ennyi kiegészítéssel.
Vincze László PTKIB. tag:
Tisztelt Testület! Tisztelt Polgármester Úr! Javasolnám, hogy jelenítsük már meg, hogy
nem a mi egészségházunk megy Polgárra, mert sajnos ilyenek röpködnek a településen.
A miénk az megmarad, támogassuk azt, mert az mondják, hogy Polgárra fog átköltözni,
mert mi nem támogatjuk, tehát ilyenek röpködnek.
Jónás Sándor polgármester:
A szakrendelők itt maradnak, oda járó-beteg szolgálat kerül. Tehát a szakorvos, pl.
Iványi Doktor Úr a körzetéből beutalja a betegét egy járó-beteg szolgálatra, arról van
szó.
Bana Gábor PTKIB. tag:
Mivel tálcán kínálkozik ez a lehetőség és önkormányzatunk vállal kötelezettséget is, ha
ez a non-profit szervezet megalakul, akkor nekünk ebből vagyoni előnyünk is származik
majd, mindenki tisztában van ezzel, javaslom, hogy ezt nem szabad kihagyni, élnünk
kell a lehetőséggel.
Jónás Sándor polgármester:
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem kézfelnyújtással jelezni szíveskedjék.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Tartózkodom, nincs kellő információm.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a kistérségi járóbetegszakrendelő pályázat benyújtását – 13 fő igen szavazattal (Szilágyi Sándor nem
szavazott) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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18/2008.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a Polgár kistérségi
járóbeteg-szakrendelő pályázat benyújtására” tárgyú előterjesztést és az alábbiak szerint dönt:
1.) Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
kistérségben egy új, korszerű járóbeteg-szakrendelő épüljön.
2.) Vállalja, hogy megfelelő eredményű egyeztető tárgyalásokat követően fejlesztési
megállapodást köt Polgár Város Önkormányzatával, amely a pályázat benyújtásának
feltétele.
3.) Vállalja, hogy a non-profit gazdasági társaság megállapításához szükséges döntéseket
meghozza, és a dokumentumokat aláírja.
4.) Vállalja, hogy megteszi a pályázat benyújtásához szükséges lépéseket, és mindent megtesz
annak érdekében, hogy a pályázati követelményeket teljesíteni tudja.
5.) Tiszacsege Város Önkormányzata felhatalmazza Jónás Sándor polgármestert, hogy a
pályázat benyújtáshoz szükséges és a non-profit gazdasági társaság megalakulásával
kapcsolatos egyeztetéseket lefolytassa, és valamennyi iratot aláírja.
6.) A Képviselő-testület támogatja, hogy Polgár Város Önkormányzata a projekt gesztoraként
valamennyi előkészítő tevékenységet koordináljon, az ehhez szükséges szerződéseket,
megállapodásokat aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Sándor polgármester

19.

Napirendi pont
Javaslat a polgármester illetményének emelésére
Ea.: Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Jónás Sándor polgármester:
Felkérem Szeli Zoltánt, hogy szóbeli előterjesztését megtenni szíveskedjen.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Tisztelt Testület! Nem rendkívüli emelésről van szó, hanem a polgármesternek a bérét a
köztisztviselői illetményalap határozza meg, és ez január 01-jétől emelkedett, így a
szorzóval együtt megemelkedett automatikusan is a polgármester bére, ő kérte, hogy
maradjon az adhatóból is a minimális, és továbbra is fenntartja azt, hogy a nettó bérének
az 50%-át az alapítványhoz utalja.
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Jónás Sándor polgármester:
Ezt csak megerősíteni tudom, beszéltünk, megkérdezte Zoli tőlem. Én azt mondtam, ha
ilyen van, akkor a minimális béremelést köszönettel veszem és annyival több kerül az
alapítványba is, mert továbbra is a bérem feléről lemondok, illetve változatlanul nem
használom a szolgálati kocsit, egy liter üzemanyagot nem számolok el az önkormányzat
felé.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Tisztelt Testület! Tisztelt Polgármester Úr! Beszéltük is, én egy javaslattal szerettem
volna élni, hogy egy átlagot, mert nyilván van itt egy limit, egy tól-ig határ. Én
tiszteletben tartom a döntésedet, ha így döntöttél, akkor ám legyen.
Jónás Sándor polgármester:
Aki egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a polgármester illetményének
emelését – 12 fő igen, 1 fő nem szavazattal (Jónás Sándor nem szavazott) elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
19 /2008.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994.
évi LXIV. Törvény 3. § (4) bekezdése alapján
Jónás Sándor polgármester illetményét havi 483.000 Ft-ban,
azaz négyszáznyolcvanháromezer forintban állapítja meg.
Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Füzesiné Nagy Zita jegyző

20.

Napirendi pont
Bérleti szerződés módosítására beérkezett kérelmek megvitatása
Ea.: Dr. Vámosi Margit aljegyző
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Felkérem dr. Vámosi Margit aljegyzőt, hogy ismertesse a beérkezett kérelmeket.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
A Hajdú-Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerláncbiztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság fordult a Képviselő-testület felé
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kérelemmel, amelyben írja, hogy a költségvetésük még nincs eldöntve, a szervezeti
változások sem tisztázottak még, szeretnénk, hogyha a bérleti díjat 2008 évben nem
kellene fizetniük. Kérem a testületet, hogy döntését meghozni szíveskedjen.
Jónás Sándor polgármester:
Csak azért szeretném feleleveníteni a korábbi év krónikáját. Vajúdás volt, hogy az
állatorvosi körzetet elveszik, ez Asztalos Doktor Úrnak köszönhetően maradt, akkor
kérték, és hogy maradjon, mert nekünk ez előnyt jelent, lemondtunk a bérleti díjról.
Most áldatlanabb állapot alakult ott ki, hiszen mindenki tudja, hogy a megyének ma
sincs állatorvos igazgatója, elég képlékeny a dolog. A javaslat az, hogy ezzel az eggyel,
maradjunk 2008 év végéig bérletmentességben, vagy pedig, addig, amíg nem születik
valamilyen határozat ezzel kapcsolatban.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Én azt kérem a Tisztelt Képviselőktől, a tiszacsegei lakosokat is érinti, azok nevében is,
hogy tekintsünk el a bérleti díjtól. Nagyon jól mondta Polgármester Úr, hogy elég sok
előnye van annak, hogy Tiszacsegén ez az iroda itt van jelen pillanatban is, ha meg még
kevés volt, akkor éljünk a lehetőséggel, hogy ennek tényleg előnye legyen. Én arra
kérem a Tisztelt Képviselő társaimat, hogy tekintsünk el a bérleti díj kijelölésétől.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Tisztelt Testület! Igazából ellent kell mondjak ennek a felvetésnek, annál is inkább a
gazdasági helyzetünk nem nagyon teszi lehetővé, hogy ilyen engedményeket tegyünk.
Most én nem akarnék azzal érvelni, hogy milyen díjakat szabnak ki az állatorvosok,
mikor bizony egy ilyenfajta vizsgálat vagy igazolás kiadása szükségeltetik. Tehát nincs
arányban ezzel a bérleti díjban. De én megértem más véleményét is, eltudom fogadni.
Nekem az a véleményem, hogy megkérik ők a szolgáltatásuknak az árait, úgyhogy ez a
bérleti díj szerintem, nem tudom, döntse el a Tisztelt Képviselő-testület.
Jónás Sándor polgármester:
Csak pontosítani szeretnék Lajos, hogy megkérik, de arról van szó, hogyha nincs itt ez
az ügyelet, akkor távolabbról, ha esetleg jön, és több esik esetleg a lakosra, csak a
pontosítás kedvéért.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Lajos azért ebben én úgy érzem jobban belelátok, több állattenyésztéssel rendelkező
barátom is van, akik tudják ezt, hogy ezek az ügyintézések elkerülnének innen, még
pluszba. Én tudok konkrétan olyan kis létszámú állattenyésztőt, hogy pont ezek miatt
szüntette meg. Amúgy Gőgös Zoltán államtitkár Úr ígéretet tett arra, hogy azokat a
díjakat, amelyeket te mondtál az állam magára fogja vállalni, és akkor az ügyintézés
százszor jobban megéri idejárni a lakosoknak. Én most is azt mondom, hogy ezen a 60
ezer Ft-on így tényleg nem szabad lenne spórolni, mert az adót befogja fizetni az az
állattenyésztő, aki talpon tud maradni, nekem ez a véleményem, és arra kérlek
benneteket, hogy ezt tényleg tegyük már egyenlőre, a díjtól tekintsünk el.
Jónás Sándor polgármester:
Végszónak is jó ez. Aki egyetért azzal, hogy eltekintünk 2008 évre a bérleti díjtól,
kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Központi Főállatorvosi Iroda
céljára bérbeadott Tiszacsege, Fő u. 57. szám alatt lévő irodahelyiség bérleti díjának
megfizetésétől eltekint – 11 fő igen, 3 fő nem szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
20/2008.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdú-Bihar
Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatóság bérleti szerződéssel kapcsolatos megkeresését.
Képviselő-testület úgy határoz, hogy a kérelemnek helyt adva a Központi Főállatorvosi
Iroda céljára bérbeadott Tiszacsege, Fő u. 57. szám alatt lévő irodahelyiség bérleti
díjának megfizetésétől 2008. évben eltekint.
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről kérelmezőt értesítse.
Határidő: 2008. február 15.
Felelős: Jónás Sándor polgármester

Dr. Vámosi Margit aljegyző:
A Tisztelt Képviselő-testület döntött arról az elmúlt ülésén, hogy a Rákóczi u. 38. szám
alatt lévő Tüzelős-ól múzeum gondnoka részére nem kívánja értékesíteni azt a lakást,
amelyben ők laknak, hiszen bármikor változhat a gondnok személye, szorosan
kapcsolódván a múzeumhoz biztosítani kell az elhelyezését esetleg a gondnoknak. Ők
szeretnének, ahogy a kérelemben is áll különböző munkálatokat elvégezni és az lenne a
Tiszteletteljes kérésük, hogy amennyiben az ingatlan eladásra kerülne, tehát a
Képviselő-testület úgy döntene, hogy mégis csak értékesíti az ingatlant, akkor ezek a
számlákkal igazolt költségeik a vételárban kerüljön beszámításra. Ehhez hozzátartozik,
hogy van egy érvényes döntésünk, hogy nem kívánjuk értékesíteni. Tesz-e egy ilyen
ígéretet a Képviselő-testület vagy pedig nem.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Tisztelt Képviselő-testület! Ha van egy döntésünk, akkor azt ne értékeljük felül a
következővel, ne hozzuk magunkat ilyen helyzetbe, itt a szavahihetőségünk forog
kockán. Szerintem az a személyes javaslatom, hogy amennyiben ezek a jobbító
szándékok, körülmények azt szolgálják, hogy az ő lakhatási körülményei,
komfortérzetük változzon, jobb legyen, gazdaságosabb legyen pl. fűtés szempontjából,
bármiből, hajtsák végre, mert nyilván az ő érdekük is. De nyilván azt le kellene nekik
írni, hogy változatlanul nem áll módunkban ezt az épületet értékesíteni, mivel ez az
épület szorosan kapcsolódik a Tüzelős-ólhoz, tehát nyilván ez a mindenkori gondnoknak
lesz a lakhelye. Tehát természetesen erre szükségünk van és azt a tényt se felejtsük el,
hogy ez a lakás ingyen ennek fejében van odaadva ezeknek a bérlőknek, részemről ez a
javaslat volna elfogadható.
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Tóth Imre SZEIB. elnök:
Az épülettel kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy nem várható, hogy műemlékké
fogják nyilvánítani a Tüzelős-óllal kapcsolatban? Mert tovább gondolva nem ajánlatos
semmilyen munkálatokat elvégezni rajta, mert akkor az eredeti állapotba kell
visszaállítani, vagy az eredeti állapotú anyagokkal kell pótolni. Tehát akár ablakokat,
ajtókat csak olyanokat lehet beépíteni, mint az előző volt, tehát felesleges költségbe
nehogy beleverjük őket, utána meg nehogy gond legyen belőle.
Bana Gábor PTKIB. tag:
Meg kell vizsgálni.
Jónás Sándor polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy ezt nem tudjuk támogatni, kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Szabó Lászlóné 4066
Tiszacsege, Rákóczi u. 38. szám alatti lakos a Tüzelős-ól múzeum gondnoki lakásának
felújítására vonatkozó kérelmét nem támogatja – 14 fő igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
21/2008.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Szabó Lászlóné 4066
Tiszacsege, Rákóczi u. 38. szám alatti lakos a Tüzelős-ól múzeum gondnoki lakásának
felújítására vonatkozó kérelmét.
Képviselő-testület hivatkozva a 233/2007.(XI. 28.) KT. számú határozatra, a kérelemben
foglaltakat nem tudja biztosítani, mivel az önkormányzat tulajdonát képező 4066 Tiszacsege,
Rákóczi u. 38. szám alatt lévő Tüzelős-ól múzeumhoz tartozó gondnoki lakást a későbbiek
folyamán sem kívánja értékesíteni.
A határozat bírósági felülvizsgálatát kézhezvételt követő 30 napon belül jogszabálysértésre
való hivatkozással a Debreceni Városi Bíróságtól lehet kérni. A jogszabálysértésre való
hivatkozás mellett elő kell adni a jogsértésre vonatkozó indokokat is. A keresetlevelet az
illetékes bíróságnál, vagy a sérelmes határozatot hozó önkormányzati szervnél lehet
benyújtani.
Képviselő-testület felkéri Hajduné dr. Vámosi Margit aljegyzőt, hogy döntéséről a kérelmezőt
értesítse.
Határidő: folyamatos
Felelős: Hajduné dr. Vámosi Margit aljegyző
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Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Következő kérelmező kérelmét is tárgyaltuk már az előző testületi ülésen, akkor ő a
bérleti díjat kérte, hogy a tavalyi bérleti díjat hagy fizethesse, ő Gacsó Andrásné
balmazújvárosi lakos, akinek a fürdő előtti parkolóban van a faháza, amiben
ajándéktárgyat értékesít. Az ülést követően érkezett a kiegészítő kérelme, melyben azt
kérné, hogy azt a 15 m2 nagyságú területet, amelyen ez a faház áll, az önkormányzat
képviselő-testülete értékesítse számára. Hozzátartozik, hogy ez parkoló, úgy mérlegelje
a testület, hogy ezt külön nem tudjuk megosztani és külön kiragadni belőle azt a 15 m2t.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Egyértelmű, hogy nem tudjuk.
Bana Gábor PTKIB. tag:
Egyértelmű a dolog, nem darabolunk fel semmilyen területet, nem támogatom.
Jónás Sándor polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy elutasításra kerüljön, kérem kézfelnyújtással jelezze.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Gacsó Antalné 4060
Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 38. szám alatti lakos kérelmét elutasítja – 14 fő igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
22/2008.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Gacsó Antalné 4060
Balmazújváros, Dózsa Gy. u. 38. szám alatti lakos kérelmét, mely a fürdő előtti a kérelmező
tulajdonában lévő faház által elfoglalt 10 m2 nagyságú terület megvásárlására vonatkozik.
Képviselő-testület úgy határoz, hogy nem áll módjában a területet értékesíteni.
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről kérelmezőt értesítse.
Határidő: 2008. február 15.
Felelős: Jónás Sándor polgármester
Hajduné dr. Vámosi Margit aljegyző
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Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Következő kérelmező a Tiszamente Társulás képviselők előtt van a kérelmük, nem
ismertetném részleteiben. A társulás elnöke leírja az indokait, amelyben megjelöli, hogy
milyen tevékenységet végeztek a város érdekében, illetve, hogy ők azon az épületen
milyen beruházásokat hajtottak végre. Azt is írja, hogy még 5 évig vállaltak
kötelezettséget a Tiszamente Társulás működtetésére, és ezért kérte azt, hogy a bérleti
díj fizetése alól tekintsen el a képviselő-testület.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Itt viszont úgy néz ki, hogy ezt a helyzetet kezelnünk kellene, tehát helyt kellene adnunk
a Tiszamente kérésének, tényleg elég sokat tett a település érdekében. Én olyan
javaslattal élnék a Tisztelt Képviselő-testület felé, amennyiben ez támogatható lenne.
Viszont a rezsiköltségeket nem fizetik, amelyek felmerülnek ott, vállalják, hogy a bérleti
díjtól eltekintünk, viszont azokat a működési költségeket, amelyek ennek kapcsán
felmerülnek ők fizessék be.
Jónás Sándor polgármester:
Pontosítva úgy, hogy mi nem kérünk bérleti díjat, ő ha kiadja ott még esetleg másnak és
felossza a rezsiköltséget összesítve, de azt is neki kell fizetni, ezt én is támogatom.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Egy minimális bérleti díjat én akkor is megállapítanék.
Jónás Sándor polgármester:
Az már minek, olyan felesleges.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
21 ezer Ft a másiknak.
Jónás Sándor polgármester:
Aki egyetért, hogy eltekintünk a bérleti díjtól, kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a TISZAMENTE TÁRSULÁS
bérleti szerződéssel kapcsolatos kérelmét – 14 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
23/2008.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a TISZAMENTE
TÁRSULÁS bérleti szerződéssel kapcsolatos megkeresését.
Képviselő-testület úgy határoz, hogy a kérelemnek helyt adva a TISZAMENTE TÁRSULÁS
részére a Tiszacsege, Fő u. 38. szám alatt lévő irodahelyiséget 2008. január 01. napjától
ingyenesen használatába adja.
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Képviselő-testület úgy határoz továbbá, hogy 2008. évtől az irodahelyiséggel kapcsolatos
rezsiköltségeket a Polgármesteri Hivatal Költségvetési és Pénzügyi Irodája számlázza ki a
Társulás részére.
Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Tiszacsege, Fő u. 38. szám alatt lévő
irodahelyiségek egyéb igénybevétele esetén (pl. ügyvédek, bank tanácsadó stb.) a bérleti díjat
a TISZAMENTE Társulás állapítsa meg, az abból származó bevétel a Társulást illeti.
Fentiekre tekintettel hozzájárul továbbá, hogy a helyiségek rezsiköltségének megosztását
szintén a Társulás határozza meg.
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről kérelmezőt értesítse.
Határidő: 2008. február 15.
Felelős: Jónás Sándor polgármester

Dr. Vámosi Margit aljegyző:
2007 évben a gyógyfürdő előtti parkolót egy miskolci vállalkozó üzemeltette, aki a
képviselőknél lévő kérelemmel fordult a Tisztelt Képviselő-testülethez. Szeretnék
továbbra is bérbe venni ezt a parkolót, de nem egy évi időtartamra, hanem hosszabb
távra, tehát ők úgy kérték, hogy egy-egy választási ciklusra, lényegében 4 évre kerüljön
bérbeadásra az ingatlan, szeretnének nagyobb munkálatokat ott végezni és így látják
biztosítva azoknak a megtérülését. Abban kérem a Tisztelt Képviselő-testületnek az
álláspontját, hogy az idén úgyis ki kell adnunk a parkolót, hogy helyt adjunk-e a
kérelmezőnek, milyen időtartamra kerüljön kiadásra?
Jónás Sándor polgármester:
Egy kicsit módosítanám az Aljegyző Asszonyt. Személyesen megkeresett engem is,
hosszú távú elképzelése van, én ezt nagyon jó ötletnek tartom, mert valóban akkor
érdemes beruházni, hogyha tudja az ember, hogy jövőre is oda fog menni. Saját
költségén akar beruházni, ezekkel mind egyetértek, de következetesnek kell maradnunk,
ez az önkormányzat tulajdonát képezi, tehát ezzel a feltétellel, hogy 2010-ig hirdessük
meg, pályáztassuk meg és aki ennek meg fog felelni, annak adjuk oda. De ez nagyon jó
ötlet az ő részéről és ha más is van, akkor meglicitáltatjuk, tehát ezzel az önkormányzat
jár jól. Biztosítva vagyunk arról, hogy korszerű parkolóhellyel fogunk szembekerülni.
Most is látszódott az idén, szépen karbantartotta, rendezte a kocsikat, mondta nekem,
hogy a kerékpárosoknak külön kerékpártartó elhelyezést, sok minden elképzelése van,
de akkor is én azt mondom, hogy sürgősen írjunk ki egy pályázatot, hogy ezen minél
előbb túl legyünk, és aki ezeknek a feltételeknek, hogy 2010-ig vállalja, az igen is
csinálja.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Említi a beadványának az utolsó részében, hogy szívesen vállalná a strandfürdő, illetve a
kempingnek a marketing tevékenységét, nem tudom, hogy ez mennyire illeszthető össze
ezzel.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Semennyire.
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Jónás Sándor polgármester:
Az más dolog.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Ha ő tud valami klasszikus megoldást találni.
Jónás Sándor polgármester:
Lajos, ha ő nyeri ezt a pályázatot, letudunk vele ülni, meg fogom ide hívni. Elfogja
mondani a Tisztelt Képviselőknek, meg a lakosoknak is, hogy milyen szándékkal áll a
dologhoz, fel lehet vetni ilyet is, hogy hogy gondolja ezt, akár együttműködhet velünk
is, amiben tud besegít, miért ne, ettől nem szabad elzárkózni.
Vincze László PTKIB. tag:
Tisztelt Testület! Kérdéssel állok ez előtt, hely a fejlesztésre, mert az a hely nem egy
nagy hely, mit képzel el fejlesztésben? Mert én nem látok rá helyet, mert kicsi.
Jónás Sándor polgármester:
Van ott kerékpárút, van járda, van a füves rész, ezeket is rendezni akarja, nem
megszüntetni dolgokat, azok megmaradnak, csak plusz kiakarja alakítani, ezt elfogja
mondani, felsorolja.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Az elmúlt nyárról beszélek, tapasztalatom az volt, hogy nagyon korrektül ellátta ez az
illető a feladatát, amikor úgy kellett láncot tett ki, hogy tényleg korlátozza a kocsikat,
tényleg mindig rendesen beállította, tehát vitathatatlan, hogy ellátta a feladatát. Abban is
próbál fejleszteni, hogy kialakítson ott parkolókat, én úgy gondolom, hogy biztos, hogy
megkeresné a Polgármester Urat, mert önhatalmúlag nem csinálná, én addig míg más
nincs én javasolnám, hogy ne álljunk el. Biztos ezt tapasztaltátok ti is, biztos, hogy
rendben volt a parkoló.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Ki kell írni a pályázatot, megpályáztatni.
Jónás Sándor polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy megpályáztassuk ilyen formában, kérem, hogy kézfelnyújtással
jelezni szíveskedjen.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a termálstrand parkolójának
üzemeltetésére vonatkozó pályázati kiírást – 14 fő igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
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24/2008.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a termálstrand
parkolójának üzemeltetésére pályázatot hirdet.
A bérleti időtartama: 2008. május 01-től – 2010. augusztus 31-ig.
Felkéri Dr. Vámosi Margit aljegyzőt, hogy a pályázati felhívás közzétételéről
gondoskodjon.
Határidő: 2008. március 01.
Felelős: Dr. Vámosi Margit aljegyző

21./ Napirendi pont
Kapus Lajosné 4066 Tiszacsege, Hataj u. 27. szám alatti lakos közterület használat
iránti kérelme
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Jónás Sándor polgármester:
Felkérem Füzesiné Nagy Zita jegyző Asszonyt, hogy szóbeli kiegészítését megtenni
szíveskedjen.
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Én azt kérném a Testülettől és azért terjesztettük ezt a kérelmet ide, hogy ne a konkrét
személy kérelméről döntsön, hiszen abban nem is a Képviselő-testület a kompetens,
hanem arról, hogy egyáltalán a temető előtti parkoló alkalmi árusítás céljából bérbe
adható-e bárkinek. Persze általában eldönthető ez, nem kerül testület elé
közterülethasználat engedély iránti kérelem, polgármesteri hatáskörbe tartozik, de
tudjuk, hogy ez miért sajátos helyzet. Erre nem mondhattuk azt sem, hogy igen, azt sem,
hogy nem anélkül, hogy a testült ne foglalt állást.
Jónás Sándor polgármester:
Az én véleményem ezzel kapcsolatban az, hogy mivel rám hárulna a felelősség, hogy
egyedi alapon is elbírálhatom, én ilyen dolgokat nem vállalok fel. Egyébként is én úgy
gondolom, hogy a kerítés vonalában ki van jelölve virágárusok helye, ott még van
szabad, ezt meg kell hirdetnünk, én javaslatot teszek erre, hogy hirdessük meg, aki
igénybe akarja venni, igénybe veszi. Az a legnagyobb probléma ezzel, hogyha az
egyiknek engedem, a másiknak nem engedem, ebből állandó vita van, két
négyzetméteren ezt változatlanul állítom, nem lehet megoldani, akkor oda mellé nem
tud állni kocsival, ebből csak a szó szót követ. Én a tiszta utat szeretem, ki lett jelölve
három hely, abból egy van betöltve, pályázni lehet rá, kifogjuk írni a pályázatot, aki akar
oda tesz virágüzletet. ha nem lesz több, akkor egy fog árusítani.
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Répási Lajos PTKIB. elnök:
Tisztelt Polgármester Úr tartózkodnék, elfogultságot jelentek be.
Jónás Sándor polgármester:
Tartózkodás nincs, nem fogsz szavazni.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Jó nem fogok szavazni.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Én csak annyit szólnák hozzá, hogy van ám ilyenre példa, ha megyünk Balmazújvárosra
ott is a parkolóban árulnak virágot, ott kaptak helyet, igaz, hogy az nagyobb parkoló,
mint ez, nem tudom, hogy milyen anyagi feltételek mellett, de van ilyen.
Jónás Sándor polgármester:
Doktor Úr, ha van egy temetés és akkor kérik ezt akkor megértem, akkor azt mondom,
hogy oké, mert a parkolóban elfér. De itt nagyobb hallottak napjakor, vagy ami van,
fizikai lehetetlenség, így sem volt hely.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Igen kicsi a parkoló.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
A következetességgel egyetértek, én már ott érzem akkor elveszítettük a
következetességet, amikor az oda illő faházat lebontottuk, de erre nem akarok
visszatérni, tudjuk ez annak a következménye.
Jónás Sándor polgármester:
Hova volt illő?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Bent.
Jónás Sándor polgármester:
Bent nem lehet tartani.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Tudom, igazad van, más megoldást kellett volna keresni, de ezt akkor már eldöntöttük,
nem akarok erre visszatérni, nem szerencsés volt a helyzet. Nem ez a 2 m2 fogja
meghatározni a halottak napjakor, mert még 100 m2 sem elég. De ez a szolgáltatás, amit
nyújt, és ilyet pontosan azért, mert itt ül Kapus Lajos és a feleségét érinti, ezt nyíltan a
szemébe kell mondani neki is és a feleségének is, egy tisztességes szolgáltatást nyújt,
erre igény van. Azóta, amióta kiköltöztek, tapasztaljuk, hogy ott működik ez a dolog,
működik emberek, higgyük el. Jó nem zsibvásár, egyetértek veled Polgármester Úr, de
addig míg ezek a dolgok, mert leírta még azt is, hogy mik az ő indokai, egy tisztességes
indok. Nagyon sok esetben annyira sarkosak vagyunk, én nem vagyok ellene a
következetességnek. Természetes, hogy segítenünk kell, befizeti utána a díjat, adófizető
Tiszacsegén, higgyétek el lassan ezt a munkahelyet is befogja csukni ez a kisasszony, én
nem tudom, hogy miért nem látunk át, mit kell itt tartózkodni, örüljünk, hogy még
Tiszacsegén vannak.
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Jónás Sándor polgármester:
Nem tartózkodtunk, ellenvéleményt mondtam, nem tartózkodtam.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Én arra kérlek, nincs itt azzal olyan nagy probléma.
Jónás Sándor polgármester:
Az enyém is csak egy vélemény volt, tehát ettől a Képviselő-testület megszavazhatja,
csak én azt szeretném elkerülni, mert én tudom, hogy ez láncolatot hord magában, utána
jön a következő virágos, a harmadik virágos, a negyedik virágos. Az egész parkolót
kiadod 2 m2-be, hová fogod tenni az autókat, te vállalod érte, aki megszavazza az fogja
vállalni a felelősséget.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Az első 10 nyugdíjasnak van, a 11.-nek nincs.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Nem tudom én sem, hogy mi volna a teljesen logikus és jó megoldás, de azért valami
kompromisszumra legyünk hajlandóak, hiszen nem azért mert képviselő társunk, de
valamelyik testület ezt a helyet neki valamikor odaadta, erre elkészítette ezt a faházat,
gondolom nem kevés anyagi költséggel. Most jött egy másik testület, megvonva ezt.
Jónás Sándor polgármester:
Van egy rendelet, Zoli akkor nem ismered, azért kellett változtatni, mert tiltva van, hogy
a temető belül legyen ilyen.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Miénk a rendelet.
Jónás Sándor polgármester:
Nem módosíthatod meg.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Most megint jön egy következő testület, megint lesz egy rendelet, ami megint nem piros
színű, hanem kocka alakú, zöld színű. Én azt látom, hogy nekik tényleg volt egy szép
kis virágárusító helyük, amit most ki sem helyezhetnek. Tudom azért, mert egységes
rendezési tervet akarunk. De akkor 5-10 éven belül csak pénzbe került nekik, akkoriban
engedélyezték.
Jónás Sándor polgármester:
Erre én azt mondom változatlanul, hogy szavazzuk meg a két négyzetmétert, de nem én
fogom eldönteni, hogy kinek adom és kinek nem adom, a testület minden egyes
alkalommal eldönti.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Ez természetes, köszönöm, így fogadjuk el, ezzel a kiegészítéssel.
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Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Akkor a testület egyenlőre úgy dönt, hogy egy személy részére kiadható egy ilyen
engedély. A formális engedélyt csak polgármester adja ki, mert a testület nem teheti.
Vincze László PTKIB. tag:
Tisztelt Testület, nekem van egy javaslatom, mivel volt egy virágpavilon bent a
temetőben én időt határoznék meg, mivel el kell bontani, hogy egy évet adnék, utána be
kell építeni a kerítésbe, ha ezt feltudja vállalni akkor csinálja, ha nem tudja, akkor nem
csinálja, itt a jövőről van szó.
Jónás Sándor polgármester:
Ez volt, fel volt ajánlva egyből, ki is volt jelölve, itt is voltak mindannyian bent, itt
tárgyaltunk a Margó irodájában, ezen túl vagyunk, egy vállalta, egy csinálja.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Azért a Tisztelt Képviselő-testületnek azt is el kell mondani, hogy van ott egy virágárus,
aki pavilont épített és ő is szeretett volna annak idején ugyan olyan feltételekkel csak
közterülethasználatot kérni és neki nem lett engedélyezve, ezért ő felépített egy
költséges faházat, azt is mérlegelni kell, hogy egységes legyen.
Jónás Sándor polgármester:
Ki fogja ellenőrizni a 2 m2 betartását.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Én szívesen Polgármester Úr, ha ezen múlik, bármikor.
Bana Gábor PTKIB. tag:
Nekem is hasonló felvetésem lett volna, mint Laciéknak, ha már nem tettünk
engedményeket, hogy lett volna már olyan, aki ehhez folyamadott volna, hogy egy
területhasználat engedélyt akart kérni tőlünk és mi ezt elutasítottuk. Akkor azt mondom,
hogy akkor adjunk még egy lehetőséget, szabjunk meg egy időt nekik még egyszer,
hogyha ezt esetleg járható útnak tartjátok, és akkor akár egy évet, kettőt, vagy másfelet,
ahogy dönt a testület, adjunk még egy esélyt nekik. Mert, ha ezt elutasítjuk, én úgy
tudom, hogy akkor anyagi fedezet erre a további működésre nem áll készen nekik, de ha
már ez egy működő vállalkozás volt és igenis van rá igény nálunk akkor ne korlátozzuk
már, a lehetőséget adjuk meg. Én azt mondom, hogy adjunk további egy évet, hogy
anyagilag készüljenek fel erre a lehetőségre és akkor egy év után, ha nem valósítja meg,
akkor vonjuk vissza az engedélyt.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nehogy úgy járjunk, hogy két év múlva fizessünk.
Jónás Sándor polgármester:
Akkor aki egyetért azzal, hogy a 2 m2 odaadásra kerüljön ebben az évben, az kérem,
hogy kézfelnyújtással jelezze.
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Kapus Lajosné 4066
Tiszacsege, Hataj u. 27. szám alatti lakos közterület használat iránti kérelmét – 8 fő
igen, 1 fő nem, (Kapus Lajos, Répási Lajos, Nagy Miklós, Tóth Imre nem szavazott)
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
25/2008.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Kapus Lajosné 4066
Tiszacsege, Hataj u. 27. szám alatti lakos közterület használat iránti kérelmét.
Képviselő-testület javasolja a polgármesternek, hogy kérelmező részére 2008. évben a
tiszacsegei Köztemető előtt található parkolóban 2 m2-es területre a közterület használati
engedélyt kiadja.
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a köztemető kerítésének vonalában a kijelölt
helyekre virágárusító pavilonok létesítésére pályázatot írjon ki.
Határidő: értelemszerűen, valamint 2008. december 31.
Felelős: Jónás Sándor polgármester

Vincze László PTKIB. tag:
Én azzal szavazok, amit elmondtam, felvetettem, azt is meg kell szavaztatni.
Jónás Sándor polgármester:
Mit?
Vincze László PTKIB. tag:
Hogy egy évre adjuk oda.
Jónás Sándor polgármester:
Nem azt kérte, azt kérte, itt van egy évre odaadtuk, nincs bódé már.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Egy bódé van bent, nehogy azt mondjátok már hogy nincs.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Tisztelt Képviselő-testület! Erre az évre odaadtuk most ezt a 2 m2-t meghirdetjük
egyidejűleg a helyeket, akkor nyilvánvaló, hogy pályázatot bárki beadhat.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Nekünk szándékunk volt pályázatot benyújtani, de akkor nem nyújtok be pályázatot.
Jónás Sándor polgármester:
Ezt mondtam, hogy el fog indulni egy láncreakció, soha nem lesz rend, de mindegy,
lépjünk túl, ez meg van szavazva.
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22.

Napirendi pont
Javaslat a Tiszacsegei Általános Művelődési Központ átszervezésére
Ea.: Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Jászai László kiment az ülésről.

Jelen van: 13 fő

Jónás Sándor polgármester:
Felkérem Szeli Zoltánt az ÜOMSB. elnökét, hogy szóbeli előterjesztését megtenni
szíveskedjen.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Tisztelt Képviselő-testület! Az iskola, óvoda, Művelődési Ház és a Könyvtár
átszervezése már az előző időszakban valamilyen módon megtörtént, illetve
gazdaságilag is a hivatalhoz szerveződött át. Felmerült az a kérdés, hogy van-e értelme
tovább így működni ezeknek az intézményeknek, valamint talán szakmailag önállóan
sokkal jobban tudnának működni, ezért kérték, hogy amennyiben lehet, akkor hagy
indítsák el ezt a folyamatot az átszervezést önálló intézményekké. Együtt van még az
iskola, Művelődési Ház, Könyvtár.
Jónás Sándor polgármester:
Az Óvoda és a Bölcsőde együtt van, az már kivált. Most az iskola önálló lenne és a
Művelődési Ház a Könyvtárral kerülne össze, ennyi.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Bizottsági ülésen nem pont így volt, arra tettünk inkább javaslatot és nem volt az
intézményvezető részéről sem annyira ellenjavaslat, ha már vállnak, akkor menjenek
önállóan mindenki. Szakmailag talán mindenki jobban tudná szervezni a maga sorsát.
Jónás Sándor polgármester:
Ezt is lehet.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Nehogy az legyen megint egy fél év múlva, hogy csak nem jó ez a házasság.
Jónás Sándor polgármester:
Jó, ezt is lehet.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Tehát lényegében a gazdasági önállóságunk megszűnt, mint ÁMK, ez semmilyen
költségvonzattal nem jár a településre nézve, úgy mint, ahogy Zoli említette szakmailag
viszont sokkal célszerűbb, hogyha különálló intézmények leszünk. Annyi esetleg, hogy
bélyegzőt kell újra gyártatni stb. Egyébként két verzió merült fel valóban, hogy a három
intézmény, mind a három önálló lesz vagy létszámgazdálkodás szempontjából célszerű a
művelődési házat és a könyvtárat egyben tartani.

Tiszacsege Város Önkormányzata

Oldal: 89

kjnjhkjh TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖN[Év]
YVE

Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Így, erre gondoltam én is.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Tehát ez a két alternatíva van, erről majd időben döntünk, de most arról kell dönteni,
hogy egyáltalán belekezdjünk-e ebbe, hogy mint ÁMK, megszüntetjük a nagy
intézményt.
Jónás Sándor polgármester:
Aki egyetért ezzel, kérem kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az ÁMK átszervezését – 12 fő
igen, 1 fő nem szavazattal (Jászai László nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
26/2008.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2008 évben az
Általános Művelődési Központ átszervezését kezdeményezi.
Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, valamint az intézményvezetőket az átszervezéssel
kapcsolatos egyeztető tárgyalások lefolytatására. Felkéri továbbá a jegyzőt, hogy a
szükséges előterjesztéseket terjessze a testület elé.
Határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: Füzesiné Nagy Zita jegyző

23.

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

Jónás Sándor polgármester:
Mindenki előtt ott van, ha van kérdés akkor arra válaszolok. Nincs, aki elfogadja a
polgármesteri jelentést, kérem kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Tartózkodom.

Tiszacsege Város Önkormányzata

Oldal: 90

kjnjhkjh TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖN[Év]
YVE

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a polgármesteri jelentést – 13
fő igen szavazattal (Szilágyi Sándor nem szavazott) elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
27/2008.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést
elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Jónás Sándor polgármester

24.

Napirendi pont
Különfélék

a.)

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezető helyettesi állás
betöltéséről tájékoztató
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Jónás Sándor polgármester:
Szeretném mindenféleképpen elmondani, hogy hál’ istennek a Kommunális
Szolgáltatónál a változás megtörtént, Orbán Sándor lett megbízva a vezetéssel. Pályázat
volt kiírva helyettesére, megpróbáltunk körültekintően eljárni ebben a dologban, Orbán
Sándor végül is a határozatát úgy hozta meg, hogy Oláh Lajos tiszacsegei lakos, fiatal,
biztos, hogy sokan ismerik, főiskolára jár, én is beszélgettem vele, nagyon agilis fiú, úgy
gondolom, hogy bizonyítási vágya van, a másik, hogy tiszacsegei ismeri nagyon jól a
környéket, környezetet, én mindenféleképpen én magam részéről is javasoltam.
Ugyanakkor történt még egy másik változás, Budai Imre itt volt az önkormányzati
épületnél, úgy gondoltuk, hogy hatékonyabb lesz, hogyha a Komisz állományába kerül
át, mint munkairányító, hiszen ha a közhasznúak is, ha bejönnek, talán összefogva
hatékonyabban tudnak bizonyos dolgokat, feladatokat megoldani.

Jászai László megérkezett.
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b.)

A Tisza-tavi Hulladékgazdálkodási Társulás kötelezettségvállalása a társult
települések területén lévő felhagyott szeméttelepek rekultivációja ügyében kiírt
KEOP 2.3.0 pályázat elnyerésére
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Jónás Sándor polgármester:
Remondis ülésen voltunk kétszer is az Aljegyző Asszonnyal, január 03-án volt egy és
most január 29-én. Sajnos túl sok nem történt változatlanul. Annyi történt, hogy
határozat született arról, hogy keresi a 42 település azt a lehetőséget, hogy bank,
kötvénykibocsátás vagy önkormányzat beszállásával, aki átvállalja az önkormányzat
felé kirótt tartozásokat, Csegét ez 4,5 millió Ft körül érinti, ennyit kellene visszafizetni,
aki ezeket átvállalja, kiírtak egy ilyen pályázatot, erre szavazott a 42 település, erről lesz
határozat, melyről ugyan úgy tájékoztatást fogunk adni.
Annyi volt még ott, hogy a meglévő szeméttelepünknek a rekultivációja szóba került, ez
mindenhol. Azoknál jelent ez kisebb problémát, amikor nem magántulajdonban van ez a
volt szeméttelep. Ahol nincs, azokat nem érinti. Akiknek volt, mint nekünk is, hogy az
önkormányzat tulajdonát képezte, itt 85%-os támogatás és 15%-os önerő szükségeltetik
ehhez, de érzésem szerint ezt meg kellene mindenféleképpen lépnünk, annál is inkább,
mert ez több fordulós pályázat és amennyiben nyerünk, akkor a 15%-ot sem kell
befizetni, akkor 100%-os támogatás jár vele. Erről határozatot is kellene hozni, hogy a
Tisztelt Képviselők ezt ilyen formában elfogadják-e? Mert nekünk a 42 település felé
jelentenünk kell.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Polgármester Úr elmondta a szeméttelepek rekultivációjával kapcsolatban a Társulás
pályázatot nyújt be, mely két fordulós, az első fordulónak 85%-os a támogatottsága, a
második fordulóban 100%-os a támogatottság és a Társulás lényegében elfogadta az
alábbi határozatot, ami alapján a Testületnek döntést kell hoznia.
„A Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás kötelezettséget vállal a 2.3.0.
pályázat elnyerése esetén a projekt előkészítésére, a projekt megvalósítására, az
előkészítéshez szükséges önerő az érintett önkormányzatok létszámarányos
hozzájárulásával kívánja rendelkezésre bocsátani.”
Ez lenne az egyik döntés a önkormányzat részéről, hogy ehhez a pályázathoz az önerőt a
42 önkormányzat létszámarányosan majd annak idején biztosítani fogja. Az önerő még
kérdéses, tehát nem pontosan kidolgozott, az előzetes felmérés szerint 612.495 Ft, de ez
még változhat. Lényegében most az önkormányzatnak az elvről kellene dönteni, tehát,
hogy az önerőt biztosítani fogja-e, ezt a 600 ezer Ft-ot. A társulás ezt a határozatot már
meghozta.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Tehát akkor kényszerhelyzetbe állít bennünket?
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Az önkormányzat is egy elvi állásfoglalást kell, hogy adjon.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Bocsánat, ez ugyan olyan, mint a szemétdíj emelés, hogy elfogadhatatlan a mértéke
számunkra, de nem tudunk mit tenni, mert el kell, hogy fogadjuk. Ez egyszerűen
nonszensz. Olyan helyzeteket hoz a Remondis, amit nem tudunk felülértékelni.
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Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Ez most nem a Remondis Kft,, elnézést kérek, hanem a Társulás, ami 42
önkormányzattal működik. Az elhagyott szeméttelepeket mindenképpen rekultiválni
kell, önmagában egy önkormányzat nem tudja benyújtani a pályázatot. Az
előkészítésnek vannak költségei, amelyek majd, hogyha a pályázat nyer akkor lesz
aktuális, tehát az elvről kell dönteni, hogy az önkormányzat majd, hogyha a pályázat
nyer, akkor biztosítani fogja ezt az összeget. De egyébként önmagunkban soha nem
fogjuk tudni megvalósítani, tehát rákényszerülünk, és nem kis költség.
Ez az egyik döntés, a másik pedig az, hogy arra is kötelezettséget kell vállalnunk, hogy
amennyiben megnyerjük ezt a pályázatot és megvalósul a rekultiváció, akkor a lerakókat
2020. december 31-ig a tulajdonos önkormányzatok nem adják el, nem adják bérbe,
ezáltal a projekt eredményeként az 1083/2006. MK rendelet szerint nem keletkezik
jövedelmük.
Jónás Sándor polgármester:
Ezzel túl sok mindent nem tudunk kezdeni, én mondtam az elején is, más dolgunk nincs.
Kérem, aki egyetért vele, kézfelnyújtással jelezze.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Tartózkodom.
Tiszacsege
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
–
a
Tisza-tavi
Hulladékgazdálkodási Társulás kötelezettségvállalását – 13 fő igen szavazattal
(Szilágyi Sándor nem szavazott) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
28/2008.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testület
megtárgyalta
a
Tisza-tavi
Hulladékgazdálkodási Társulás kötelezettségvállalását a társult települések területén lévő felhagyott
szeméttelepek rekultivációja ügyében kiírt KEOP 2.3.0 pályázat elnyerésére vonatkozóan és az alábbi
határozati javaslatot elfogadja:
A.)

A Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás kötelezettséget vállal, a KEOP 2.3.0
pályázat elnyerése esetén a projekt előkészítésére, a projekt megvalósítására, az előkészítéshez
szükséges önerőt az érintett önkormányzatok létszám arányos hozzájárulásával kívánja
rendelkezésre bocsátani.

B.)

A Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társult települései vállalják, hogy a
KEOP 2.3.0 pályázat elnyerése és megvalósulása esetén a rekultivált lerakókat 2020. december
31-ig a tulajdonos Önkormányzatok nem adják el, illetőleg nem adják bérbe, ez által a projekt
eredményeként a 1083/2006/EK rendelet szerint nem keletkezik jövedelmük.

Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Társulás elnökét tájékoztassa.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Jónás Sándor polgármester
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c.)

Egyebek

Jónás Sándor polgármester:
Tájékoztatásul szeretném közölni, hogy mindenki tudja, hogy Lakatos Sándor település
kapitányát ideiglenes jelleggel megbízták Egyek vezetésével, irányításával is, tehát
sokkal nagyobb feladat hárul rá, de azt hiszem, hogy a polgári szolgálat is besegítve,
talán megtudják ezt oldani.
Jónás Sándor polgármester:
2008. január 14-én a Környezetvédelmi Felügyelőségnél jártam, Kelemen Béla Úrral
megismerkedtem, ennek egy szerencsés apropója volt, valaki bejelentett - és a Kelemen
Béla Úr szeretett volna velem megismerkedni -, feljelentést tett ellenem.
Nagy Miklós alpolgármester:
Nem létezik.
Jónás Sándor polgármester:
De volt ilyen.
Nagy Miklós alpolgármester:
Még ilyet, hogy fordulhat itt ilyen elő?
Jónás Sándor polgármester:
Soron kívül megismerkedtem a Kelemen Béla Úrral. Én azt hiszem, nagyon jól együtt
fogunk tudni működni, sőt meg is adta azt az ajánlatot, hogy kivel tudjuk például a
Tisza-partot is teljesen rendezési terv alá vonni és legalizálni az ottani dolgokat.
2008. január 15-én a jövő házába voltam meghívva, a csodák palotájába, mindenki
tudja, és a reklámokban is lehet a televízióban is látni, hál’ istennek Tiszacsege neve
minden egyes alkalommal elhangzik, ezen a napon nekem beszédet kellett a csodák
palotájában mondani. Én azt hiszem ezzel megint népszerűsítettük Tiszacsegét. A
Napkelte Tv adása is forgatott egy riportot, ez is elment, lement egy adásban, tehát
mindenféleképpen azt hiszem, hogy ezek a jövőre való tekintettel előnyt fognak
jelenteni és bízom benne, hogy ez valami eredményt is fog hozni.
2008. január 21-én Nyíregyházán jártam Rezsőfi Úrnál, a varrodai munkahely függőben
van, úgy néz ki, hogy dűlőre jutottunk, és ott volt a vállalkozó is népszerű nevén Öcsi
bácsi, ott volt ő is és megegyezés született és rövid időn belül elindul a varroda, a
feltételeknek megfeleltünk, a Rezsőfi Úr a támogatását adta, én azt hiszem, hogy ez
teljes egészében rendben lesz.
2008. január 25-én az egyeki tűzoltóságon ülés volt, ahol szintén részt vettem, ott
beszámoltak, hogy 1,3 millióval kevesebb a költségvetésük, mint amire szükség lenne,
tehát ott is nehéz helyzetek vannak. Kérték, hogy a ránk eső részt, ami 280 ezer Ft éves
szinten, amit az önkormányzatunk átad, nem tudna-e az önkormányzat beszállni és
pótolni. A magam részéről én javaslatot teszek arra, hogy a 280 ezer Ft-ot esetleg 120
ezer Ft-tal növeljük, és akkor 400 ezer Ft-ra felmegy éves szinten ez a támogatás, ez
még talán nem egy olyan nagy összeg. Ők megmondom őszintén ettől sokkal többet
kértek. El kell azt is mondani, hogy a támogatást még adja Hortobágy is. 520 ezer Ft-ot
kértek. A Tisztelt Képviselők ebben esetleg dönthetnek, eddig ennyi volt 280 ezer Ft,
hogy ezt adjuk-e továbbra is vagy ha úgy gondolja az önkormányzat, hogy tényleg a
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nehéz helyzetben lévő tűzoltóságot plusz 120 ezer Ft-tal éves szinten támogatja, én azt
hiszem, hogy önkormányzatunk számára is éves szinten annyira nem megterhelő.
Elfogadok más javaslatot is.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
A tűzoltókkal kapcsolatban higgyétek el, nekünk is nagyon sok a hiányosságunk, még
egyszer nem győzöm hangsúlyozni, holnap akár melyikőnk háza kigyulladhat, az nem
indok, hogy éghető, vagy nem éghető, minden éghető ezen a szinten. Egyszer amikor a
villanyoszlopba belecsapott az iszonyatos hőtől a láng is, tényleg higgyétek el, hogy
megrázó, én életemben még ilyet nem éltem meg, még akkor sem, amikor a saját
helikopterem elégett alattam. Ez egy iszonyú, meg ott is volt lehetőség, itt nem volt
lehetőség segíteni. Ez a tűzoltókocsi hamarabb is kijött volna, saját magunkról döntünk,
más helyre elmennek pénzek, és tényleg itt voltak, ilyen alapvető ellátás, én nem akarok
könyörögni, erre adnunk kell pénzt, higgyétek el nekem.
Nagy Miklós alpolgármester:
Én úgy gondolom, hogy nem minden éghető. A potenciális veszélyforrásokat ki kell
szűrni, a tűz az általában gondatlanságból keletkezik egy lakásban, arra hívnám fel a
figyelmet, hogy a lakás tulajdonosa nem volt körültekintő, akkor amikor ezt a lakást
megépítette és olyan anyagokból állította össze, ami már önmagában véve tűzveszélyes.
Úgy gondolom, hogy ezzel a gondolatommal maximálisan elmondtam a mondandómat.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem figyeltél Miklós, én nem erről a lakásról beszélek, a szomszédokról Miklós.
Higgyétek el az egész utcasor leéghetett volna. Pontosan azért, a te gondolatmenetedet
erősítve, ha van ilyen esetleg, amit te mondol, hogy ez gyúlékonyabb mint a többi, mert
én ezt nem vizsgáltam, a szomszédokat kell nekünk menteni. Az a szerencsétlen
szomszédasszony sírt és füstölt a teteje és 19 percre elmentünk vízért, hajszálon múlt.
Nagy Miklós alpolgármester:
Ez nem vitás, ezen nem vitatkoztam.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Tisztelt Testület! Én úgy gondolom, hogy az első napirendnél, vagy nem tudom mikor
merült ez fel, már döntöttünk, ez évben jelentkező költségvetési tétel, ezt majd a
költségvetés tárgyalásakor természetesen ne feledkezzünk el róla, de addig ne tegyünk
ígérvényeket, majd amikor a költségvetést tárgyaljuk meglátjuk, hogy hogy alakul ennek
a táblázatnak a sorsa és akkor majd tologathatjuk a pénzeket ide-oda.
Jónás Sándor polgármester:
Jó, eltudom fogadni, rendben, akkor most nem hozunk határozatot. Amikor a
költségvetést fogjuk tárgyalni, ezzel fogom megnyugtatni az egyeki önkormányzatot,
akkor fogunk erre visszatérni, de nem zárkózunk el abban az esetben, ha lehetőségünk
van, hogy támogassuk nagyobb összeggel is ezt.
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d.) Bozsó Gyula beadványának megtárgyalása
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./
Jónás Sándor polgármester:
Kaptam levelet Bozsó Úrtól, felszólított engem, négy kérdést intézet felém, nem lennék
köteles válaszolni, de megteszem.
Az első kérdés az, hogy „a cikk bevezetőjében Nagy Miklós alpolgármester a testület
nevére hivatkozott kérem hivatalosan közölni a határozat számát, amelyben
felhatalmazták az alpolgármestert, hogy ilyen rágalmazó cikket írjon a testület
nevében.”
Felfrissítés érdekében ez a húsz pont volt, amit az Alpolgármester Úr leírt, itt nem
történt határozat, senki egyetlen egy képviselő erre nem határozta fel az Alpolgármester
Urat, az Alpolgármester Úrnak lehet ilyen véleménye, ezt ő tette meg, ő maga, én azt
hiszem, hogy erre a válaszom ez.
A második kérdés, „ha a felhatalmazás nem létezik és az Alpolgármester saját
véleményét írta a cikkben hibásan a testület nevében, akkor arra vonatkozóan kérjük az
Ön hivatalos állásfoglalását, hogy mint Polgármester azonosul-e az abban leírtakkal,
vagy elhatárolja magát Nagy Miklós alpolgármester rágalmazásaitól, illetve a
valótlanságok állításától.”
Én valamennyi ponttal maximálisan egyetértek.
Harmadik kérdés, „ugyan így kérem a képviselő-testület hivatalos állásfoglalását”, tehát
ez a Tisztelt Képviselőkhöz szól, hogy aki egyetért az Alpolgármester Úr húsz leírt
pontjával, illetve ezzel az egésszel, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Név szerinti szavazást kérek.
Jónás Sándor polgármester:
Aki egyetért a névszerinti szavazással, kérem kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a névszerinti szavazást – 14 fő
igen szavazattal (Nagy Miklós, Szeli Zoltán, Kobza Miklósné, Bana Gábor, Kapus
Lajos, Tóth Imre, Dr. Iványi Tibor nem szavazott) elfogadta.
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Csernikné Nagy Krisztina

IGEN

..............................................

Jászai László

IGEN

……………………………..

Vincze László

IGEN

……………………………..

Nagy Miklós

NEM SZAVAZ

……………………………..

Szeli Zoltán

NEM SZAVAZ

……………………………..

Répási Lajos

IGEN

……………………………..

Kobza Miklósné

NEM SZAVAZ

……………………………..

Szilágyi Sándor

NEM

……………………………..

Bana Gábor

NEM SZAVAZ

……………………………..

Kapus Lajos

NEM SZAVAZ

……………………………..

Tóth Imre

NEM SZAVAZ

……………………………..

Illés János

IGEN

……………………………..

NEM SZAVAZ

……………………………..

IGEN

……………………………..

Dr. Iványi Tibor
Jónás Sándor

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – fenti tárgyban – 6 fő igen, 1 fő
nem szavazattal (Nagy Miklós, Szeli Zoltán, Kobza Miklósné, Bana Gábor, Kapus
Lajos, Tóth Imre, Dr. Iványi Tibor nem szavazott) nem fogadta el.
Illés János ÜOMSB. tag:
Polgármester Úr, ezt akkor a testület támogatta, szerintem ezt megszavaztuk.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Hogy támogattuk volna?
Illés János ÜOMSB. tag:
Elő kell venni a jegyzőkönyvet.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
De, volt ilyen.
Jónás Sándor polgármester:
Negyedik kérdés, 2007. november 28-án testületi ülés hiteles jegyzőkönyvének
kivonatát megkértem, melyben Nagy Miklós alpolgármester újfent rágalmazással illet.
Itt az E-onnal kapcsolatos dolog, én erről nem tudok, erre én nem tudok választ adni,
ennyi.
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e.)

Ács Lászlóné által benyújtott feljelentésről tájékoztató
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Jónás Sándor polgármester:
Kicsit felkapott lett mostanában ez a feljelentgetés, ami személyemet érinti, többek
között Ácsné is feljelentett, szeretném tájékoztatni a Tisztelt Képviselőket és a Tisztelt
tiszacsegei Lakosokat is, hogy Ácsné, biztos tudják a legutóbbi testületi ülésen itt volt,
és feljelentést tett ellenem, hogy nagy nyilvánosság előtt én rágalmaztam őt.
Felolvasom a levelet, amit írt:
„Ács Lászlóné tiszacsegei lakos azzal a kéréssel fordulok a Tisztelt Bíróság felé, hogy a
tiszacsegei polgármester a nagy nyilvánosság előtt megalázott és rágalmazott, ezért
kérem a polgármester elleni eljárást. Megértésüket előre is köszönöm, maradok
tisztelettel Ács Lászlóné. Itt küldöm önöknek a jegyzőkönyv egy részét.”
Ez nekem is megvan, én kíváncsi voltam, hogy mi volt ebben, én nem találtam én
magam sem, de a Bíróság is valószínű így látta:
„Jónás Sándor polgármesteri hivatal feljelentett ellen a rágalmazás védtsége miatt
indult büntetőeljárást megszüntetem.”
Ez lezárásra került, de nem ért ez véget, mert Szilágyi képviselő társam meg mindenfele
feljelent, ahol csak lehet, oda is nem győzök eljárni, de megteszem és nem fog a
települési munkámban visszaesést ez okozni. Több szabadidőmet fogom feláldozni,
azért, hogy a települési munkámat elvégezzem.
Csak tájékoztatásként szeretném, Hajdúszoboszlón már jártam, ott annak idején a
polgárőrséggel kapcsolatos elmarasztással perelt, azt is hatályon kívül helyezték.
Most legutóbb múlt héten csütörtökön Polgárra kellett mennem a polgári
Rendőrkapitányságra kihallgatásra, mert nagy nyilvánosság előtt tett rágalmazásért
feljelentett, az még nem záródott le, de az is rövidesen, és tájékoztatni fogom a Tisztelt
Képviselőket is arról a határozatról is természetesen. Én nem tudom, hogyha ennyi
energiája van Szilágyi Sándor képviselőnek, miért nem a település javát szolgálja és itt
valami olyan dolgot tenne, vagy valamit tenne már, a munkahelyet ígérte annak idején,
abban valamit lépne, tehát jó lenne, ha inkább ezekkel foglalkozna. Természetesen
megvan a lehetőség arra, hogy engem feljelentgessen, de szerintem akkor az a helyzet,
hogy előbb le kellene mondanod a mandátumodról, mint képviselőnek és mint civil
ember megteheted. De mint képviselő te vállaltad azt, hogy a nagynyilvánosság előtt
kiállsz, te felelsz a dolgokért, neked sokkal többet el kell fogadnod és el kell tűrnöd a
kritikából, mint annak az állampolgárnak, aki nem ül itt. Én azt hiszem ezzel lezártam.

f.)

Tiszacsege, Fő u. 69 szám alatt lévő ingatlan telekalakítása és értékesítése
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
A Miniplázával kapcsolatban mondtam, hogy túl vagyunk azon a napirendi ponton,
mikor megszavaztuk azt, hogy a területet megosszuk. Én szeretném tájékoztatni a
Tisztelt Képviselőket, mint mondtam a balmazújvárosi értékelőtől ajánlatot kértem,
elkészítette. Amennyiben a Képviselők úgy gondolják, hogy elfogadható az az ár, amit
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kidolgozott Csige István balmazújvárosi vállalkozó. Akkor én ezt az árat természetesen
majd közölni fogom velük, ha mi egyetértünk ebben, amennyiben ők ezt elfogadják,
abban az esetben le fogom ide hívni, a szerződés megkötését itt a nagy nyilvánosság
előtt fogjuk megtenni az önkormányzat képviselői és egyenes adás közvetítése előtt.
Ez elkészült, ennek az összege 30 millió Ft bruttó, mint mondtam az a 3000 m2, ami
leválasztásra kerül, az érték ennyi, én azt hiszem, belepróbáltam nézni, természetesen a
helyi viszonyokat ő ismeri a legjobban. Én ezt elfogadhatónak találom, én ennyiért, ha
most 30 millióhoz jutunk. Ha azt veszem, hogy nekünk ezzel most bármit kellene
kezdeni, 30 milliót ráköltenénk semmire nem jutnánk, amit beszéltünk szünetben is
Imréékkel természetesen azokat a dolgokat próbáljuk intézni. Van-e ezzel kapcsolatban
észrevétel?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Köszönöm Polgármester Úr, hogy elmondtad ezeket a dolgokat is, igen magán
indítványt indítottam ellened.
Jónás Sándor polgármester:
De most nem arról van szó, ennél maradjunk már, utána visszamegyünk.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
De ott is jelentkeztem, enged már meg, hagy mondjam el.
Jónás Sándor polgármester:
Jó, persze, nyugodtan. Ennél maradjunk már.
Elolvasnám a határozati javaslatot és erre kellene szavazni.
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelembe véve az 1990. évi
LXV. tv. 1. § (6) bek. b.), 80. § (1) bekezdését – hozzájárul, hogy az önkormányzat
tulajdonát képező tiszacsegei belterületi 775 hrsz-ú 4423 m2 nagyságú, „általános
iskola” művelési ágban nyilvántartott, valóságban Tiszacsege Fő u. 69. szám alatti
ingatlan a mellékelt térképmásolaton feltüntetett határvonal mentén megosztásra, azt
követően majd a területnagyság ismeretében értékesítésre kerüljön.
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megosztással kapcsolatos intézkedés
megtételével”
Aki egyetért a határozati javaslattal kérem kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Tiszacsege Fő u. 69. szám
alatti ingatlan megosztását – 13 fő igen szavazattal (Szilágyi Sándor nem volt jelen a
szavazáson) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
29/2008.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelembe véve az 1990. évi LXV.
tv. 1. § (6) bek. b.), 80. § (1) bekezdését – hozzájárul, hogy az önkormányzat tulajdonát
képező tiszacsegei belterületi 775 hrsz-ú 4423 m2 nagyságú, „általános iskola” művelési
ágban nyilvántartott, valóságban Tiszacsege Fő u. 69. szám alatti ingatlan a mellékelt
térképmásolaton feltüntetett határvonal mentén megosztásra, azt követően majd a
területnagyság ismeretében értékesítésre kerüljön.
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Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a megosztással kapcsolatos intézkedés
megtételével.
Határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester
Jónás Sándor polgármester:
Tessék megadom a szót.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Természetes magánindítványt indítottam ellened, el is mondtam itt a Képviselő-testületi
ülésen, amikor úgy éreztem, hogy rágalmazás Sándor, ezt a bíróság eldöntötte, örülök,
hogy te már megkaptad a választ, én még nem kaptam meg erre a választ. Én arra
kérlek, hogy nem itt kell hangoztatni, hogy szerzek-e munkahelyet vagy nem.
Elmondom a munkahellyel kapcsolatban is Sándor, hogy odaadtam Jánosnak egy
munkahelyteremtési lehetőséget, még a nyár elején, azóta nem kaptam választ, egy elég
komoly egy magawattos erőművet építettek volna fel Tiszacsegére, ennek még a
környezettanulmányozása sem, illetve még a testület elé sem hozták ide. Tudni kell,
hogy Tiszacsegén Szilágyi Mihály, volt tiszacsegei lakos, itt lakott a Lehel út végén,
ismerik a csegei lakosok, neki egy baráti köre segítette volna ezt, hogy itt megépítsük
ezt az energiatermelő egységet, nagyon kicsi lett volna (1 megawatt). Az a terv, ami
most jelen pillanatban a kenderesben kettő is egy telepen megépül, erre visszajelzést
sem kaptam. Sándor így nem lehet munkahelyteremtésnek neki menni, amikor én adok
egy teljes dokumentációt és arra még visszajelzést sem kapok. A másik, mikor mondtam
neked, ezzel kapcsolatban is, hogy szeretnénk azért a tónál is munkahely lehetőséget
teremteni, mert mesterkedünk rajta, megint elnapoltuk, hogy mondjuk a következő
ülésre behozzuk, pedig a magasságot be lehetett volna venni, ott is korlátozzuk, ennyire
egyszerű.
Jónás Sándor polgármester:
Miről beszélsz? Ott víz sincs abban a tóban.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Figyelj Sándor, itt volt a lehetőség.
Jónás Sándor polgármester:
Most nem ez a napirendi téma.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Én most is azt mondom, hogy amikor megkaptuk a levelet, majd azt elmondjuk.
Tartózkodni kell a képviselő úrnak kérlek szépen az ilyen irányú megszólítástól, illetve
a nagyonsok rágalmazástól. Ezt majd a bíróság eldönti.
Jónás Sándor polgármester:
Eldönti így van, ez nem a mi feladatunk.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem a te feladatod. Az sem a te feladatod, hogy engem itt szólintgassál, meg minden.
Sándor én teszem a képviselői munkámat, én a visszajelzéseket hallom, én úgy érzem,
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hogy engem is 1000 ember, vagy 1000 fölött megválasztott képviselőnek. Nem tudom,
hogy mi a probléma?
Jónás Sándor polgármester:
Semmi.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Az, hogy Sándor kijavítalak, hogy nem voltál ott a tűzoltásban Sándor, ez rosszul esik és
azt mondod, hogy ott voltál.
Jónás Sándor polgármester:
Sanyi ne menjünk már vissza mindig, Sanyikám, ezt már elmondtad, nem kíváncsi erre
már senki, megadtad a választ, kész.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Kérdeznék tőled Sándor két dolgot. Volt két gázkazán, amikor felújítottuk ezt az
épületet, tudsz-e a sorsáról?
Jónás Sándor polgármester:
Melyik kazánról?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Amikor ezt az épületet felújították
Jónás Sándor polgármester:
Melyikről beszélünk?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Jelen pillanatban, amelyikben tartózkodunk is. Ennek a fűtő rendszerében két új
gázkazán,
Jónás Sándor polgármester:
Ez most hogy jön ide?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Csak kérdezem, hogy hol van ez a kazán, tudsz-e róla, mint tulajdonos? Csak az a
kérdésem, hogy tudsz-e róla? Ha nem, akkor én kérném, hogy mi lett a kazánnak a
sorsa?
Jónás Sándor polgármester:
Nem tudok róla, nem tudom miről beszélsz.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Ez amikor itt megépült vett két új gázkazánt az önkormányzat. Amikor most felújították
újra, akkor megint vettünk két új gázkazánt, én a másikat, ami még nagyon jó állapotban
van, a másik két gázkazánt kérdezem, hogy a sorsa mi lett? Erről nem is akarok többet.
A másik, ide lett téve a Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
Jónás Sándor polgármesternek a Helio-Sprint Bt levele
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Jónás Sándor polgármester:
Na egy pillanat, álljunk már meg Sanyi jó. Megadtam válaszra, amit én mondtam, azt
megtetted. Van még itt több, amit előbb befejezek, és majd utána, mikor én befejeztem a
különféléket, majd akkor először Csernikné jelezte, hogy hozzá akar szólni, Margó
jelezte, hogy hozzá akar szólni, az Alpolgármester is, majd a legvégén megkapod a szót
a Helio-Sprint Bt nevében.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Megértettem.
Jónás Sándor polgármester:
Aki elfogadja a 30 milliós áron az eladást, kérem kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Tiszacsege Fő u. 69. szám
alatti ingatlan értékesítését – 13 fő igen, 1 fő nem szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
30/2008.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az
önkormányzat tulajdonát képező tiszacsegei belterületi 775/1 hrsz-ú 3181 m2 nagyságú,
„általános iskola” művelési ágban nyilvántartott, valóságban Tiszacsege Fő u. 69. szám alatti
ingatlan 30 millió Ft-ért értékesítésre kerüljön.
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester
Szilágyi Sándor kiment

g.)

Jelen van: 13 fő

Dr. Kapitány Miklós fogszakorvos kérelmének megtárgyalása
Ea.: dr. Vámosi Margit aljegyző
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Felkérem dr. Vámosi Margit Aljegyző Asszonyt, hogy szóbeli kiegészítését megtenni
szíveskedjen.
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Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Tisztelt Képviselő-testület! A 2-es számú fogorvosi körzet fogorvosát körünkben
üdvözölhetjük, ő nyújtotta be a kérelmet, amelyik mindegyik képviselő előtt ott van,
melynek a lényege az, hogy ő közalkalmazotti jogviszonyban szeretné ellátni a
fogorvosi tevékenységet. Megítélése szerint ez az OEP által nyújtott finanszírozásból
biztosítható. Ő nem szeretne a vállalkozás nyűgjeivel foglalkozni, hanem kizárólag
szakmai dolgokkal, tehát ezért kérné a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá
a közalkalmazottként történő foglalkoztatásához.
Jónás Sándor polgármester:
Itt van a Doktor Úr, akinek kérdése van tegye fel.
Bana Gábor PTKIB. tag:
Tisztázni kellene azt elsősorban, hogy az ő közalkalmazotti jogviszonya pénzügyileg
bennünket mennyire érint, tehát milyen kiadásaink lesznek ezzel kapcsolatban. A másik
dolog, ha jól tudom a többi fogorvoskolléga vállalkozásban műveli ezt a tevékenységet,
tehát egy megfontolás tárgyát képezné ez, hogy a többi jól működik, akkor neki is el
kellene gondolkodni rajta.
Nagy Miklós kiment az ülésről.

Jelen van: 12 fő

Bana Gábor PTKIB. tag:
Tehát a pénzügyi oldala véleményem szerint, hogy nekünk ez milyen plusz kiadással
járna, plusz egy fő akkor bejönne a közalkalmazotti létszám közé.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Tisztelt Képviselő-testület! Bizottságunk tárgyalta a Doktor Úr kérelmét és ugyan ebből
a megfontolásból, amit Gábor elmondott, hogy milyen költségvonzatai lennének ennek.
Most perpillanat nem javasolja a bizottság ezt a verziót, de amennyiben az
önkormányzatnak olyan pénzügyi lehetőségei lesznek, akkor visszatérünk rá.
Jászai László PTKIB. tag:
Nekem egy kérdésem lenne Doktor Úrhoz, hogy csak ő lenne vagy pedig még egy
asszisztens is lenne?
Dr. Kapitány Miklós fogszakorvos:
Az asszisztens is.
Jászai László PTKIB. tag:
Tehát akkor nem egy főről lenne szó, hanem kettőről.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Tisztelt Testület! Bennem viszont az fogalmazódik meg, hogy ez egy közös körzet, a
Tisztelt Testület emlékszik rá, Újszentmargitával közös. Na most itt dönthetünk, de nem
biztos, hogy ez a döntés legitim lesz, mert eltérhet Újszentmargita döntése a kérelem
elbírálását illetően. Tehát mindenképp, sőt itt a működtetés kapcsán is, amennyiben a
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Doktor Úrral sikerül megegyeznünk, Újszentmargitával közösen kell majd ebben állást
foglalnunk. Tehát ez is elég tisztázatlan jogviszonyi helyzet mindenképp, én azt
mondom, hogy vegyük fel a kapcsolatot Újszentmargitával is. Megkereste Doktor Úr azt
a testületet is ugyan ezzel a kéréssel?
Dr. Kapitány Miklós fogszakorvos:
Nem.
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Margitával jelenleg érvényben lévő szerződésünk nem köti ki a foglalkoztatási formát,
Tiszacsege felelőssége. Most jelen pillanatban egyetlen egy közalkalmazott orvosunk
van Iványi Doktor Úr. Szerintem, ha ő még dolgozik sokáig, de ha véglegesen nyugdíjba
vonul, én úgy gondolom, hogy arra kellene törekedni, hogy ne is legyen több. Sajátos
vállalkozási forma az orvosoké, hisz a határán van a vállalkozásnak, de úgy érezzük az
egyéb praxisokból, körzetekből, hogy talán szerencsés forma ez, hogy megkapják az
önállóságot.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Inkább segítsük a Doktor Urat a vállalkozásban, amit kifogásol, hogy nem tud ellátni,
abban inkább amit nem tud megoldani.
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Mi itt a Hivatal részéről, szervezési oldalról azt mondjuk, hogy mi nem támogatjuk, de a
testület dönt ebben természetesen, mert inkább hátránya lenne, mint előnye.
Jónás Sándor polgármester:
Felteszem a Tisztelt Képviselőknek a kérdést, aki támogatja Doktor Úrnak abbéli
kérését, hogy közalkalmazotti állományba kerüljön, kérem, hogy kézfelnyújtással
jelezni szíveskedjen.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Dr. Kapitány Miklós
fogszakorvos kérelmét támogatja – 1 fő igen, 11 fő nem szavazattal (Nagy Miklós és
Szilágyi Sándor nem volt jelen a szavazásnál) nem fogadta el.
Jónás Sándor polgármester:
Aki nem támogatja Doktor Úr kérését, kérem kézfelnyújtással jelezni szíveskedjék.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Dr. Kapitány Miklós
fogszakorvos kérelmét nem támogatja – 11 fő igen, 1 fő nem szavazattal (Nagy Miklós
és Szilágyi Sándor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
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31/2008.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Kapitány Miklós
fogszakorvos kérelmét és az alábbiak szerint határoz.
Képviselő-testület a 2-es számú fogorvosi körzet működtetése során Dr. Kapitány Miklós
fogorvost, valamint asszisztensét közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatni nem tudja.
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről kérelmezőt értesítse.
Határidő: 2008. február 15.
Felelős: Jónás Sándor polgármester

h.)

Dr. Arany Zsuzsanna gyermekorvossal
megkötése
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

egészségügyi

Nagy Miklós és Szilágyi Sándor visszaérkezett.

ellátási

szerződés

Jelen van: 14 fő

Jónás Sándor polgármester:
Szeretném a Tisztelt Képviselő-testületet tájékoztatni arról, hogy pillanatnyilag
tárgyalást folytat az újonnan jött gyermekorvos és Udvardy Julianna. Úgy néz ki, hogy
megállapodás született, olvasnám a nyilatkozatot, amit mindkét orvos tett:
„Alulírott dr. Arany Zsuzsanna Debrecen, Mester út 19. szám alatti lakos, jelen
nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy 2008. március 01. napjával átkívánom venni dr.
Udvardy Juliannától a Tiszacsege Városban működő gyermekorvosi praxist.
Alulírott dr. Udvardy Julianna Homokhát u. 43. szám alatti lakos, jelen nyilatkozat
aláírásával kijelentem, hogy 2008. március 01. napjával átkívánom adni dr. Arany
Zsuzsa részére Tiszacsege Városban működő gyermekorvosi praxisomat.”
Én azt hiszem, hogy én ennek a legjobban örülök, úgy néz ki, hogy hosszú távon
megoldódik a gyermekorvosi kérdésünk, én ezt a magam részéről támogatom.
Ismertetni kívánom az ezzel kapcsolatos határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy dr.
Udvardy Julianna eladja dr. Arany Zsuzsannának a tiszacsegei gyermekorvosi körzetre
vonatkozó praxisjogát.
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a működtetési jog megszerzését követően
egészségügyi ellátási szerződést köt dr. Arany Zsuzsannával (szül. hely: Debrecen,
szül.idő: 1976.01.03.), aki a tiszacsegei gyermekorvosi körzet – területi ellátási
kötelezettséggel történő – ellátására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a körzet működtetési jogának
megszerzése után az egészségügyi ellátási szerződést a képviselő-testület nevében
megkösse.
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A képviselő-testület az egészségügyi ellátási szerződésben meghatározott gyermekorvosi
feladatok teljesítéséhez dr. Arany Zsuzsannának használatába adja a tiszacsegei
gyermekorvosi körzet szolgáltatásának teljesítését célzó, önkormányzati tulajdonban
álló, 4066 Tiszacsege, Fő u. 29. szám alatt található gyermekorvosi rendelőt és annak
felszerelési tárgyait.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egészségügyi ellátási
szerződés megkötésével egyidejűleg a képviselő-testület nevében vagyonhasználati
szerződést kössön.”
Aki egyetért a határozati javaslattal kérem, hogy kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Tartózkodom.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Dr. Arany Zsuzsanna
gyermekorvossal egészségügyi ellátási szerződés megkötését – 13 fő igen szavazattal
(Szilágyi Sándor nem szavazott) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
32/2008.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy dr.
Udvardy Julianna eladja dr. Arany Zsuzsannának a tiszacsegei gyermekorvosi körzetre
vonatkozó praxisjogát.
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a működtetési jog megszerzését követően
egészségügyi ellátási szerződést köt dr. Arany Zsuzsannával (szül. hely: Debrecen,
szül.idő: 1976.01.03.), aki a tiszacsegei gyermekorvosi körzet – területi ellátási
kötelezettséggel történő – ellátására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a körzet működtetési jogának
megszerzése után az egészségügyi ellátási szerződést a képviselő-testület nevében
megkösse.
A képviselő-testület az egészségügyi ellátási szerződésben meghatározott
gyermekorvosi feladatok teljesítéséhez dr. Arany Zsuzsannának használatába adja a
tiszacsegei gyermekorvosi körzet szolgáltatásának teljesítését célzó, önkormányzati
tulajdonban álló, 4066 Tiszacsege, Fő u. 29. szám alatt található gyermekorvosi rendelőt
és annak felszerelési tárgyait.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egészségügyi ellátási
szerződés megkötésével egyidejűleg a képviselő-testület nevében vagyonhasználati
szerződést kössön.
Végrehajtásért felelős. Jónás Sándor polgármester
Határidő: azonnal
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i.)

Tiszacsege, városi strandfürdő, fejlesztési tanulmánytervre vonatkozó árajánlat
megvitatása
Ea.: Csernikné Nagy Krisztina fürdővezető
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Jónás Sándor polgármester:
Felkérem Csernikné Nagy Krisztina fürdővezetőt, hogy szóbeli előterjesztését megtenni
szíveskedjen.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Tisztelt Testület! Amikor ez a testület megalakult a ciklus elején hosszú távú stratégiai
fejlesztési terveket jelöltünk ki, ennek egyik fontos része volt a turizmusfejlesztési
politikánk. Most tartunk a tervezési fázisban, vagyis ott, hogy terveket kell elkészíteni
annak érdekében, a fürdővel kapcsolatos terveket, hogy majdan a pályázatot betudjuk
adni, feladatunk lenne az is, és döntenünk kell abban, hogy Polgármester Urat
felhatalmazzuk arra, hogy a bruttó 1.680 ezer Ft-ért elkészítendő tervdokumentációnak a
szerződését aláírhassa. Röviden ennyi. Tehát döntenünk kellene ebben. Látom
megvagytok lepődve, de tudjátok, hogy miről van szó?
Jónás Sándor polgármester:
Mond el még egyszer.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Jó, akkor egyszerűen. Pénzügyi Irodavezetővel megbeszéltük ezt, minden elő van
készítve. Röviden akartam egyébként elmondani. Akkor anno a legelején elindult egy
team munka, ez azt jelenti, hogy több hetes, hónapos munka, szakmai team munka áll
mögötte, ebben tiszacsegei és nem tiszacsegei szakemberek is vannak. Most itt tartunk,
hogy holnap holnapután a szerződést a tervre, hogy betudjuk adni a pályázatot
februárban. Fürdőfejlesztési pályázatról van szó, több szakaszban megépülő.
Természetesen a pályázattal kapcsolatban fog dönteni még a testület, tehát most arra
kell, hogy felhatalmazást kapjon Polgármester Úr, hogy egyáltalán ez a munka, amit
már mi kijelöltünk tovább mehessen, ennek van egy anyagi vonzata, amit mondom még
egyszer elő van megfelelően készítve.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Rendelkezésünkre bocsátod, hogy mire költötték a pénzt konkrétan?
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Nincs elköltve még pénz, most kérünk támogatást rá.
Jónás Sándor polgármester:
Arról kell szavazni, hogy egyáltalán hozzájárul-e a képviselő-testület ahhoz, hogy ez
elinduljon, ennek az a költsége, amit Kriszti elmondott és erre kéri a választ. Ez majd
természetesen, ha megszavazza a Képviselő-testület ezt az összeget és az el lesz költve,
arról beszámoló fog készülni, hogy költötték el.
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Répási Lajos PTKIB. elnök:
Tisztelt Testület! Talán egy kérdést szeretnék, ezek a pályázatírási költségek legtöbbször
elszámolhatók a pályázati díjban.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Így van, beépíthető.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Tehát beépíthető, akkor ez végtére is annyi költséget nem fog jelenteni. Azt kérdezném
még, hogy van valami körvonal, hogy mennyi az az összeg, ami pályázható.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Arról is a testületnek kell majd dönteni, egyébként nagy összegek pályázhatók, akár 500
milliós tétel is, de majd dönteni kell 100-500-ig. Én azt szeretném kérni a testülettől,
hogy szavazzunk.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Volt itt egy pályázatíró cég.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Nem akartam erre sem kitérni, ez a tervdokumentáció, ezt ők megkapják, beépíti a
pályázatba, tehát ez szükséges mindenképp ahhoz, hogy beadhassuk a pályázatot, ez egy
formai része.
Jónás Sándor polgármester:
Aki ezzel egyetért és megszavazza, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege, városi strandfürdő,
fejlesztési tanulmánytervre vonatkozó árajánlatot – 14 fő igen szavazattal elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
33/2008.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a JATERV
Építészeti Tervező- és Tanácsadó Iroda Kft. (3531 Miskolc, Győri kapu 24/b.) árajánlatát,
mely a „Tiszacsege, Városi Strandfürdő, Fejlesztési tanulmányterv” elkészítésére
vonatkozik elfogadja.
Képviselő-testület a tanulmányterv elkészítéséhez szükséges fedezetet 1.680.000 Ft, azaz
egymillió-hatszáznyolcvanezer forintot az önkormányzat 2008. évi költségvetésében
biztosítja.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a JATERV Építészeti Tervező- és
Tanácsadó Iroda Kft-vel történő szerződés aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Jónás Sándor polgármester
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j.)

Pályázat, a pedagógiai, módszertani
infrastruktúra fejlesztése támogatására
Ea.: Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök
/Előterjesztés írásban mellékelve./

reformot

támogató

informatikai

Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Tegnapig úgy tűnt, hogy mivel önereje nincs, nem kell beadni, de bizottsági ülésen a
fenntartónak a testületnek kellene rá áment mondania. Az iskoláknak van meghirdetve
pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése TIOP
1.1.1 keretében. Infokommunikációs technológiára, IKT eszközökre, számítógépekre,
illetve tantermi információs eszközökre lehet pályázni, nincs önereje, 100%-ig
támogatják, már február 01-jétől lehet beadni a beérkezések sorrendjében fogják
támogatni, ezért volna jobb, ha minél hamarabb. Van fenntartási költsége, hiszen el kell
helyezni őket, üzemeltetni kell őket, karban kell tartani.
Jónás Sándor polgármester:
Aki egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete –a pedagógiai, módszertani
reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése támogatására vonatkozó
pályázat benyújtását – 14 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
34/2008.(I. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő testülete úgy döntött, hogy a Társadalmi
Infrastruktúra Operatív Program keretében meghirdetett
„A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése”
támogatására /Kódszám:TIOP-1.1.1/07/1 /pályázatot nyújt be.
A pályázat pozitív elbírálása esetén vállalja, és viseli a pályázathoz tartozó egyéb költségeket.
Pályázati útmutató 11-12. oldal
C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések stb.

Pályázati útmutató 14. oldal
C10. Fenntartási kötelezettség
· A kedvezményezettnek nyilatkozatban (4. sz. nyilatkozat) vállalnia kell a beruházás
megvalósulásának zárásától számított 5 évig a támogatás visszafizetésének terhe mellett biztosítja,
hogy a támogatásból beszerzett eszközök rendeltetésében és azok tulajdonjogviszonyaiban változás
nem történik, használatából bármely szervezetnek jogtalan előnye nem származik.
A pályázónak nyilatkozatban (5. sz. nyilatkozat) vállalnia kell, hogy a támogatott beruházással
beszerzett eszközöket az 1083/2006 EK rendelet szerint a megvásárolt eszközök üzembe helyezését
követően minimum 5 évig, a C1. pontban meghatározott tevékenységek ellátásához saját költségén
fenntartja és az adott feladatellátási helyen üzemelteti.
A pályázónak fenntartói nyilatkozatban (6. sz. nyilatkozat) vállalnia kell, hogy a projekt zárását követő
5 éven belül nem szünteti meg a feladat- ellátási helyet jogutód nélkül.
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A kedvezményezettnek a projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten
nyilvántartania, és legalább 2020. december 31-ig megőriznie.

kell

Határidő: 2008. március 31.
Végrehajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester

k.)

Helio-Sprint Bt.
Ea.: Nagy Miklós alpolgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Jónás Sándor polgármester:
Felkérem Nagy Miklós alpolgármestert, hogy szóbeli előterjesztését megtenni
szíveskedjen.
Nagy Miklós alpolgármester:
Tisztelt Képviselő-testület! Bozsó jelenséggel és Bozsó levélírási kényszerével
szeretnék egy kicsit foglalkozni. Egy dolgot tudni kell 1990-ben rendszerváltás volt
Magyarországon, számomra úgy tűnik, hogy piacgazdaság van, ez azt jelenti, hogy a
településre bizony nagyon sok szolgáltató bejöhet, és a helyi szolgáltatónak ezáltal
valamiféle versenyhelyzetet fog teremteni. Azt is tudomásul kell venni, bár ezt Bozsó Úr
nem tudta, hogy nem a demokráciából lett diktatúra, hanem a diktatúrából lett
demokrácia, ez azt jelenti, hogy a véleménynyilvánítás és szólásszabadság joga
alkotmányos alapjog. Valószínűleg Bozsó Úrnak és képviselő barátjának az sem jutott
eszébe, hogy engem ez a testület, függetlenül attól, hogy esetleg Szilágyi Úr nem
szavazatott meg alpolgármesternek, alpolgármesternek jelölt, ezzel nem csak a
kötelezettségeket, hanem bizonyos jogokat is rám ruházott. Én eddig úgy gondoltam,
hogy emellett a testület mellett kifogok állni, de úgy tűnik, hogy ezt a testületet bárki,
bármikor bemocskolhatja, a tekintélyét bármikor megtépázhatja, ez a pipogya,
tutyimutyi képviselő-testület. Elmondom, hogy miért. Kérem szépen Bozsó Gyula Úr, itt
a 15-16-os ponttal volt a legnagyobb problémája a 20 pont közül, még pediglen azzal
kapcsolatban, hogy a hivatal semmilyen beruházást nem állított le, az viszont igaz, hogy
a horganyzott oszlopok állítására hatósági engedélyt kell a Helio-Sprint Bt-nek
beszereznie, ezzel a mondattal volt elsősorban gondja a Helio-Sprint Bt. tulajdonosának.
Felhívnám a figyelmet, ezt a levelet én felolvastam, mindenki hallotta, a Jegyző
Asszony is hallotta és nem jelezte felém, hogy ő kiküldött egy levelet Bozsó Úrnak, a
hálózat építésével kapcsolatban március 12-én. Én voltam figyelmetlen, ennek utána
kellett volna néznem, de mi van ebben a levélben, felolvasom:
„Tisztelt Bozsó Gyula Úr!
A beruházó a HD-3587-18/2005. számú határozattal engedélyt kapott Tiszacsege teljes
belterületét lefedő szélessávú kábelkommunikációs hálózat építésére.
Megállapítást nyert, hogy a munkakezdéshez a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.
31.) KHVM rendelet (továbbiakban: R.) 6. §-ban meghatározott, a közút nem
közlekedési célú igénybevételéhez a szükséges közútkezelői hozzájárulást nem kérte meg,
s a kivitelezést megkezdte. Megállapítást nyert továbbá, hogy a jogerős létesítési
engedélyben foglaltaktól eltért.
Ebből adódóan 2006. november 27-én a Polgármesteri Hivatal hivatali helyiségében
egyeztető tárgyalást hívtunk össze és az állapotokat jegyzőkönyvben rögzítettük.
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Ezt követően az 1994-19/2006. számú, 2006. november 30-án kelt levelünkben felhívtuk
beruházó figyelmét, a R. 3. számú mellékletében meghatározott mellékletek soron kívüli
benyújtására, a közútkezelői hozzájárulás beszerzésére.
Ismételt ellenőrzésünk során megállapítottuk, hogy beruházó a kivitelezési munkálatokat
a település különböző közterületi szakaszain folytatja és a közútkezelői hozzájárulás
beszerzése iránti felhívásunknak mai napig nem tett eleget.
Mindezek alapján a közútkezelői hozzájárulásunk nélkül, valamint tervtől eltérően folyó,
jogellenes kivitelezési munkát azonnali hatállyal leállítom.
Felhívom figyelmét, hogy ennek végrehajtását ellenőrizni fogom.
Amennyiben ismételt felszólításomban foglaltaknak nem tesz eleget, s a munkavégzést
azonnali hatállyal nem állítja le, úgy az elsőfokú közlekedési hatóságnál hatósági
eljárás lefolytatását kezdeményezem.
Tájékoztatom, hogy közútkezelői intézkedésem ellen a Nemzeti Közlekedési Hatóságnál
(4025 Debrecen, Széchenyi u. 46/b.) kezdeményezhet jogorvoslatot.”
Ezt írta Füzesiné Nagy Zita jegyző Asszony. Na most, csak a tervtől eltérő kiviteli
munkákról volt szó, ha már a tervvel azonos, vagy a tervdokumentációval azonos, azt
nyugodtan lehetett volna folytatni, illetve be kellett volna szerezni bizonyos
engedélyeket. Azt azért hozzátenném, hogy vannak a településen bizonyos emberek,
bizonyos képviselők, akik semmilyen törvényt és szabályt nem tartanak be,
hatalmaskodnak a településen, de a törvények és a jogszabályok betartására bizony
felhívják mindenkinek a figyelmét és ha véletlenül valamiféle kis hibát találnak, azonnal
feljelentik azokat az embereket, akikről úgy vélik, hogy a törvényeket nem tartják be.
Meg kell állapítanom azt is, hogy Bozsó Gyula Úr elég sok mindent elfelejtett
beszerezni, például a település közterülethasználati engedély megkéréséről is
elfelejtkezett. Elfeledkezett arról is, hogy annak idején, amikor megkezdte a beruházást,
a műszaki irodát folyamatosan tájékoztatta volna arról, hogy a település mely területén
folytatja ezeket a beruházási munkálatokat, már csak azért is, mert ilyen bejelentési
kötelezettsége van. Folyamatosan gátoljuk ezt a munkát. Már elnézést kérek ez a levél
2007-es, Bozsó Gyula Úr többször nyilatkozza a testületi jegyzőkönyvbe, hogy 2003ban kezdte el a beruházást, 2008-at írunk, 2008-at! Ez az idegenérdekeltségű társulás,
amelynek egyébként a tulajdona 70%-ában Tiszacsegét illette volna, vagyis Bozsó Úr
véleménye szerint a tiszacsegei emberek, a tiszacsegei tulajdon idegen neki a közös
Európában, ahol esetleg még Párizsból is jöhetne ide valaki, számára a szomszédos
Újszentmargita idegennek minősül. Hozzátenném, hogy a 280 millió Ft-os
vagyonvesztést is bizony-bizony nagyon nagy indulattal azt kell, hogy mondjam, hogy
zömében Bozsó Úrnak és nagybecsű képviselő barátainak köszönhetjük.
Mennyire nem támogattuk mit ezt a munkát? 2005 augusztusában megjelent egy
ingyenes hirdetési oldal a Csegei Újságban, elnézést ez üzleti hirdetés, összegek vannak
benne, különféle kedvezmények, akciók, nyeremények, jelentkezési lapok, kábeltévé
bekötésére, ez üzleti hirdetés, nem lakossági tájékoztatás, ezért Bozsó Úr egy fillért nem
fizetett. Különféle felület használatához meg kellett szereznie a tulajdoni lapokat, ez egy
vállalkozónak több százezer Ft, Tiszacsege Városa ingyen és bérmentve több napot
dolgoztak rajta a műszaki iroda munkatársai, átadta Bozsó Úrnak, úgy látszik, hogy ez
nem volt elegendő ez a segítség. Akkor amikor elkezdte ezt a munkát, senki nem szólt
neki egy szót sem, hogy hol milyen tevékenységet folytat. Rátérnék egy pillanatra erre a
feszültségmentesítési dologra és elolvasnám Bozsó Úrnak 2007. október 16-án küldött
levelét, csak részleteket olvasnék fel belőle:
„Passzív hozzáállásként említem, hogy az önkormányzat alkalmazottjai, a képviselőket
és a Polgármestert is beleértve, szó nélkül mennek el azon súlyos szabálytalanság
mellett, hogy a társulás hálózatépítést végzett az E-on szigorú feltételét megszegve,
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feszültségmentesítés és az előírt munkavédelmi eszközök használata nélkül. Mi több,
forgalomelterelési, lassítási, munkavégzési figyelmeztető táblák elhelyezése nélkül
Tiszacsege Város belterületén a hivatal előtt a Fő út teljes hosszában, igen feltűnő, és
nem lehetett ezeket nem észrevenni. Tájékoztatásként közlöm, hogy majd amikor eljön a
kártérítési per ideje, a bizonyítékokat hang, videofelvételek megtekintésére lehetőséget
fogok biztosítani.
Ezt a mai napon vettem észre és kénytelen voltam ezértBE jelentést tenni Debrecennek
Pénzes János hálózati osztályvezető Úr részére, ezt hangfelvételen azért rögzítettem,
hogy előre jelezzem, mint helyi szolgáltató nem adom el a társulás hálózatának
átadásakor használatbavételi hozzájárulást, ha az E-on és a NHH. ezt megengedi.”
Ebből a levélből nekem az tűnik, ki, mert más nem tűnhet ki, hogy Bozsó Gyula Úr
jelezte az E-on felé, hogy feszültségmentesítés nélkül folyik a munkálat Tiszacsege
belterületén, amelynek az volt a lényege, hogy nyilván, ha feszültségmentesíteni kell,
akkor azt előre be kell jelenteni, ezt a nyomdában elő kell készíteni, miután kiértesítik a
lakosságot, csak utána három héttel lehet feszültségmentesíteni. Ennek egyértelműen az
volt a célja, hogy számunkra teljesen vadidegen Újszentmargita minél később tudja ezt a
beruházást elvégezni, ettől függetlenül egy év alatt összedobta, másnak 5 év alatt sem
sikerült.
Hogy tovább menjek ezekkel a rettenetes ellenségeskedésekkel, minden bizonnyal fel
sem merül bennem, hogy a településen összeverbuválódott emberek, azok a brigádok,
akik az oszlopokat rakták lefele, hogy nem lett volna munkaszerződésük, biztos volt, be
volt utánuk fizetve a Tb, adófizetés, meg volt a munkavédelmi napló, munkavédelmi
oktatásban részesültek. Biztos mindenki látta, hogy sisak, láthatósági mellény,
forgalomirányítás, közlekedési táblák kitéve és minden a lehető legszakszerűbben
történt Tiszacsege teljes területén. Meg sem merném kérdőjelezni, hogy Bozsó Úr nem
így végezte, aki látta, az be is tudja bizonyítani, hogy így volt.
Sajnos azt kell mondjam, hogy utána a támogatás az tovább folyik, idejön Csetneki
Csaba Úr 2005. szeptember 05-én egy rendkívüli testületi ülésen és szó szerint osztja az
észt, de akkoriban ez a képviselő-testület ebben a dologban nagyon mulya volt.
Elmondja, hogy semmiért ad 280 millió Ft-os vagyont Tiszacsegének, Tiszacsege
dalolva lemond erről a vagyonról, nem baj a másik négy település ezt a vagyont
felvállalta, de Tiszacsege Város Önkormányzata megadta a lehetőséget arra, hogy ne
legyen tulajdonosa ennek a hatalmas vagyonnak. Kérlek szépen, miután nem vagyunk
tulajdonosok, a tulajdonosi jogokat nem tudjuk érvényesíteni, nem határozhatjuk meg a
televízió előfizetési díját, és a befolyt összegből nem mi részesülünk. Érdekes, hogy az
egyik polgármester jelölt éppen pont arról beszélt 2006-os kampányában, hogy
Újszentmargita jaj, de mennyire fejlődik, ott ingyen szállítják a szemetet. Hát ott van
miből, mi meg fizetünk, mert van egy pipogya képviselő-testületünk! Kérem szépen, aki
egész egyszerűen ilyen döbbenetes vagyonvesztéseket okoz Tiszacsege településen, és
amikor én egy korrekt 20 pontos választ leírok, nem mernek mellém állni. Hát én sem
fogok ennek a Képviselő-testület mellé állni, ezt a Képviselő-testületet úgy
rágalmazhatja, úgy mocskolhatja bárki, ahogy éppen úri kedve van, én a továbbiakban
befejeztem, hogy a Képviselő-testület mellett én bármikor kiálljak.
Továbbmennék 2006 novemberében testületi ülésen megbeszéltük Bozsó Gyula Úrral,
hogy nem probléma, hogy az a fémoszlop le van állingatva szép sorjában, de legyen
szíves valamiféle műszaki dokumentációt megszerezni erről, hogy ez így szabályos.
Sajnálatos módon mi írtunk levelet az NHH-nak és megkérdeztük tőlük, hogy
szabályos-e így, jól van-e így, hisz a műszaki dokumentáció nem tartalmazza ezt az
oszlopot. Biztos Bozsó Gyula Úr a hosszú munkakapcsolatra hivatkozva jól
összekovácsolódhatott az NHH munkatársaival, mert egy semmitmondó levelet küldtek

Tiszacsege Város Önkormányzata

Oldal: 112

kjnjhkjh TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖN[Év]
YVE

számunkra, nagyon érdekes módon azt mondták, hogy majd Bozsó Gyula Úr, akkor,
amikor a műszaki átadás ideje eljön, majd minden bizonnyal bizonyítani fogja, hogy
ezek az oszlopok alkalmasak erre a feladatra. Kérem szépen akkor már rajta lesz
minden, ki fogja ezt erről leszedetni. Ilyen nincsen, hogy majd akkor bizonyítani kell.
Ha a rendőr megállít és kopott a gumim, nem kell bizonyítanom, hogy megcsúszom,
rendszám le. Ha a munkaügyi felügyelő kimegy egy építkezésnél és balesetveszélyes a
korlát vagy az építési állvány, nem várják meg, hogy leessen egy kőműves, büntetnek és
bontanak. Kérem szépen ez a hatóság óriási hibát követett el, én úgy érzem, hogy ennek
a továbbiakban következményei lesznek. Én meg vagyok győződve kérem, én
megnéztem a Helio-Sprint Bt-nek több évre visszamenőleg a mérlegeredményét, ez a
cég nem tudja ezt a hálózatot felépíteni, mert nincs rá pénze. Ennyi esze lehetett volna a
képviselő-testületnek is 2005-ben, hogy megnézi, hogy Bozsó Gyulának van-e erre
egyáltalán pénze, nem egy nagy dolog, csak be kell menni a cégbírósághoz. Bozsó
Gyula Úr egyik levelében írja, pontosan olvasom, mert nyilván tévedésbe esett a
képviselő-testülettel és állandóan mellébeszél:
„2005. június 20-án Budapesten személyesen aláírtam, megkötöttem a pályázati
szerződést.” Ez nem igaz, soha nem kötött pályázati szerződést.
„De miután visszajöttem újra felkerestem Németh József polgármester Urat és
közöltem, hogy a fejlécet nem töltöttük ki, ha még meggondolná.”
Ilyen nincs kérem, hogy valaki egy fejlécet nem tölt ki, és pályázati szerződést ír alá.
Hogy lehet ilyet leírni, ugyan már kérem ilyen nevetséges hazudozásokkal akarnak
engem elámítani? Az az első, hogy a fejlécet ki kell tölteni, ha ott egy betű, egy szám
nem passzol, már visszahajítják a pályázatot. Mi az, hogy egy szerződést aláíratnak és
nincs rajta a fejlécben, hogy kivel szerződött, ne vicceljünk már kérem. Nagyon
komolyan, nagyon súlyos hibákat követett el ez a Képviselő-testület és nagyon
sajnálom, hogy ilyen pipogya, ez egy semmirevaló pipogya képviselő-testület, ez
teljesen elvesztette a hitelét. Ennek a Képviselő-testületnek én úgy gondolom, innentől
kedve nem formálhat semmilyen jogot arra, hogy bármelyik tiszacsegei lakos ezt a
képviselő-testületet tisztelje, hisz ezt a képviselő-testületet bármikor lehet jogtalanul és
indokolatlanul szidni és mocskolni. Köszönöm szépen, részemről befejeztem a
mondanivalóm.
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Ahhoz kapcsolódnék, hogy én nem szóltam, amikor a 20 pontot felolvastad, hogy egy
ilyen levelet írtam, azért nem szóltam, mert akkor még arról a levélről nem tudtam. Azt
nem jegyző írta, hanem jegyzői hatáskörben eljáró ügyintéző, kiadmányozási joggal
rendelkezik, gyakorlott ügyintéző járt el, ahogy nagyon sok ügyben eljárnak ügyintézők,
szinte lehetetlenség lenne minden egyes kimenő ügyiratot vezetői szinten ellenőrizni,
akkor erről én még nem tudtam, azért nem jeleztem neked.
Nagy Miklós alpolgármester:
Feltétlen reagálok, nyilván ezt a mondatot meg lehet változtatni arra, hogy az
önkormányzat, illetve a hivatal az építést leállította, mert Bozsó Gyula Úr az összes
engedély birtokában nem volt. Csak jelezném a Park Center Áruházat Debrecenben
leállította Kósa Lajos Úr, mert nem volt megfelelő az építési engedélyezési eljárás, egy
hónapig karácsony előtt be volt zárva. Más településen működnek azok, hogy
számonkérik a vállalkozókat, ha jogellenesen és szabálytalanul járnak el. Nem tudom,
hogy Tiszacsegén miért nem lehet azt elérni, hogy szabályosan és jogszerűen járjanak el
a beruházók, hát nyilván van kitől tanulniuk a példát, hisz vannak itt olyan képviselők,
akik fittyet hánynak a törvényre, fittyet hánynak a jogra, hatalmaskodnak a településen.
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Én elismerem, hogy más városban is van ilyen, hogy ilyen Dan-kórságban szenvedő
kisvárosi kiskirályok megjelennek, de én úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy ezt
Tiszacsege településen tűrnünk kellene.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Én csak annyit szeretnék Alpolgármester Úrtól, hogyha megkövetne, mert azért ezeket a
jelzőket, ezt a pipogya jelzőt, én úgy gondolom, hogy nyilván, most nem magamat
magyarázom, nem voltam részese ezeknek a dolgoknak, de a testületi döntés rám is
vonatkozik, tehát nyilván jól általánosított Alpolgármester Úr, de tegye azt a kivételt,
hogy tisztelet a kivételnek, mert voltak ilyenek is.
Nagy Miklós alpolgármester:
Igaza van Répási Lajos Úrnak, volt négy ember, aki megszavazta azt, hogy ezen a
pályázaton induljon Tiszacsege, név szerint Németh József, Répási Lajos Úr, Hajdu
Bálint Úr, Remenyik Sándor Úr. Nem szavazta meg Bodnár Úr, Kardos Úr, Csernik
Kriszta, Vincze László Úr és tartózkodott Hegedűs Zoltán.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Én nem voltam itt.
Nagy Miklós alpolgármester:
Valóban valaki nem volt itt. Kérem szépen erre hivatkozni egy ekkora
vagyonszerzésnél, nem vagyok képes eljönni a testületi ülésre, önmagában véve
nevetséges, ennyibe nem nézzük a települést, hogy egy 280 millió Ft-os vagyont lehetne
szerezni és nem vagyunk hajlandóak eljönni a képviselő-testületi ülésre, akkor nem
kellett volna képviselőnek jelentkezni. Köszönöm szépen.
Vincze László PTKIB. tag:
Én jól emlékszem arra a döntésre, amikor ezt a döntést meg kellett hozni. Ugyanis mi
tájékoztatást kértünk a pénzügytől, hogy hogy áll ez akkor, hogyha hitelt kell felvenni
hozzá. Tehát bármi pályázati lehetőségünk lesz, nem lesz fedezetünk, így tájékoztattak
bennünket, annak az apropójából nem fogadtuk el, én jómagam. Akkor azt mondták,
hogy igenis ha hitelt kell felvenni akkor a nagyobb részét mi vállaljuk, mert mi vagyunk
a nagyobb létszámú település, és mi akkor azért utasítottuk vissza. Tehát nekünk nem
kellett vagyon, építsék meg, nekünk nem kell a vagyon, mert nem láttunk benne rációt,
ők is azt mondták, hogy hitelt kell felvenni hozzá, mi ezt nem tudtuk felvállalni, akkor
abban a gondolatban már most más képpen gondolkoznánk. Mivel nem vagyok
pénzügyi irodavezető, nem látok bele, belelátok, hogy mennyi pénzünk van, de
Jónás Sándor polgármester:
Bozsó Úr ne kommentálja már az eseményeket, mert zavarja a felszólalókat.
Bozsó Gyula Helio-Sprint Bt. Ügyvezető igazgató
Nem zavarja, abszolút nem zavarja.
Jónás Sándor polgármester:
Engem is zavar, mert én sem hallom.
Bozsó Gyula Helio-Sprint Bt. Ügyvezető igazgató
Nem zavarja, meg lettem szólítva, hazugságot, rágalmazást kaptam újra, ez nem igaz.
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Jónás Sándor polgármester:
Bozsó Úr, majd a stúdiójában elmondja, amit akar.
Vincze László PTKIB. tag:
Én abba láttam bele, hogy nem lesz fedezetünk, bármire akár a fürdőre kiírnak valamit,
nem lesz fedezetünk, mert akkor kaptunk pénzt hozzá, önerőt, hitelt is, ha van rá
lehetőségünk. Én így gondolkoztam azért nem szavaztam meg.
Nagy Miklós alpolgármester:
Ez a dolog azért nem olyan egyszerű, ha a Képviselő-testület úgy látja, hogy problémái
vannak, akkor nem kellett volna 2007-ig várni az intézmény átalakítással, nem kellett
volna eddig várni a konyha kiadásával. Ha a képviselő-testület úgy látja, hogy a
településnek milyen az anyagi helyzete, akkor arra intézkedést kellett volna hozni. Én a
testületi anyagot teljes egészében átolvastam, nem ezt olvastam ki belőle. Itt azért lejött
több ember, lejött a Csetneki Csaba is és ő egészen pontosan elmagyarázta, hogy mi
lenne ennek az egésznek a lényege, a településnek egy fillért nem kellett volna adni, hisz
a 30 millió Ft-os önerőt a HHT 98 Kft vállalta, mindössze garanciát kellett volna
vállalni azért, hogy a 104 millió Ft-ra fedezetet nyújt. Ugyanis pályázni kellett egy BM
önerőre, ami az önerő 80%-kát biztosította volna, illetve a 20%-ot kellett volna hitelként
felvenni, ezt viszont a HHT 98 vette fel, már elnézést de a kicsik bevették, a nagyok
nem vették be. Én úgy gondolom és úgy látom, hogy itt lehet kifogásokat kitalálni, de én
egyiket sem tudom elfogadni. Én ebből a testületi anyagból nem ezt olvastam ki, ebből a
testületi anyagból politikát olvastam ki, ebből a testületi anyagból azt olvastam ki, hogy
vannak emberek, hogy akiknek érdeke, hogy a közszolgáltatást csúfolt helyi
televízióban bármikor hangot kapjanak, esetleg pont a választások előtt olyan helyzetet
teremtsenek, hogy a választások ideje alatt a nap 24 órájában tudják hangoztatni, hogy
ők lesznek az urak földön, vizen, levegőben.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nagy szónoklást hallottunk, én úgy érzem, hogy a tartalma az elég kevés volt, meg
szerény volt. Én jobban szerettem volna, amikor képviselőkről beszélsz, nem
általánosan, hanem név szerint megnevezted volna.
Jónás Sándor polgármester:
Név szerint nevezte meg.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
A képviselőket?
Jónás Sándor polgármester:
Hogy kik hogy szavaztak, igen.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem előtte, mikor mocskolta a képviselőket. Én kikérem magamnak és elmondom, hogy
kérlek szépen azért a Bozsó Úrral kapcsolatban szét kell választani a szolgáltatást, meg
Bozsó Urat, mert neked úgy látom Bozsó Úrral vannak problémáid, ha vannak, akkor
azt nem itt kellene megoldani. Befejezem, és elmondhatod.
Én nagyon sajnálom azt azért, amikor indult ez a televíziós közvetítés, akkor Bozsó
Úrnak nagyon sokat köszönhetünk, vele elindult Tiszacsegén, illetve a
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balmazújvárosiaknak. Kardos Jóskával ketten személyünknek köszönhető, akkor is név
szerint nagyon sokan leszavazták, hogy legyen, mi idehoztuk. Saját költségen hoztam
ide a legelső közvetítést, hogy meglássák a lakosok, hogy mi induljon el. Utána Bozsó
Úr ezt felkarolta és továbbra is segítette. Nagyon sok helyen a Kultúrházban, egyéb
ingyen bevezette a vezetékeket, tehát tett Bozsó Úr is. De nem ez a gond, hogy én most
vitassam, hogy ki mennyit tett Miklós, más megközelítésből kellett volna ezt
megközelíteni. Van egy vállalkozó Tiszacsegén, ő ezt szeretné csinálni, akkor inkább azt
mondom segítem a munkáját. Szeli Képviselő Úr felszólalt, vissza kell keresni pontosan
nem tudom, hogy melyik testületi ülésen és azt mondta, hogy üljünk le már Bozsó Úrral
és ezeket a problémákat beszéljük meg és tényleg hozzuk nyilvánosságra és ezeket,
amelyek a te szívedet nyomja ezek a problémák, ténylegesen azzal kellett volna
megbeszélni, nem így, hogy adunk neki egy perces szót, meg nem adunk Miklós. Ha ez
a probléma tényleg így létezik, akkor kérlek szépen én nem ezt a megoldást választottam
volna és itt tartol egy nagy szónoklatot. Én a földbe süllyedtem, amikor megláttam azt a
papírt, hogy kénytelen volt visszavonni a Jegyző Asszony a munkálatok leállítását
határozatát, mert egy szakember itt leállította akkor, még részlegesen is. De amikor én
megkérdeztem a Polgármester Úrtól is, hogy van ilyen, mindenki azt mondta, hogy
nincs ilyen, nincs leállítás semmi. Személyesen lementem Péterhez is, meg Csoknyaihoz
is, hogy leállítottátok valamilyen szinten? Akkor, amikor Polgármester Úr odament és
lehúzta az oszlopnak a helyét és más helyet kijelölt, örülök neki lakossági kérésre tette
biztos, tehát nem is hátrányként mondom, de akkor ezeknek is az eljárást, a szakmai
dolgait végig kellett volna járni. Tehát voltak itt ilyen irányú problémák, nem akarok én
ebbe belemélyedni Miklós, de nem kellett volna itt ilyen nagy szónoklatot neked rögtön
tartani, mert nincs még ez befejezve, várjuk meg míg ennek az ügynek vége lesz. A
másik ne felejtsd el, akár milyen nem kell itt Miklós vagdalózni, örülök hogy te ilyen
tőkeerős vagy meg a bátyád, én örülök ennek Miklós, nem tudom, hogy neked hogy
sikerült ezt megtenni, biztos, de örülök neki Miklós. A másik ezt Bozsó Úr saját pénzből
csinálta ezt a vállalkozást, ha már van egy ilyen vállalkozása és jelenleg is még
Tiszacsegén, azért elég sokan nézik ezt a kábeltelevíziót, ezt így kellett volna
helyrehozni ezt a dolgot.
Csernikné Nagy Krisztina, Dr. Iványi Tibor,
valamint Nagy Miklós kiment az ülésről:

Jelen van: 11 fő

Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
A másik, azt szeretném mondani, hogy ezzel kapcsolatban akkor is nekem, amikor már
láttam ebben az üzletet és nem volt teljesen nyilvánosságra hozva, tehát minden részletét
nem értettem meg ezeknek a margitai dolgoknak, hogy hogy alakuljon a helyzet
részletesebben belementem a dolgokba. Én is akkor láttam ezeket a problémákat, hogy
nem túl szerencsés ezt így leállítani.
Répási Lajos kiment az ülésről:

Jelen van: 10 fő

Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Amit Vincze Úr elmondott tökéletesen igaza van, Szilágyiné bejött ide és megmondta,
hogyha ráterheljük a fedezetet a hivatal fürdőjére, vagy valamire, jelen pillanatban akkor
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a fürdőnek a továbblépési lehetősége, kikértem ezt a jegyzőkönyvet, tehát ott erre utalva
lett.
Kobza Miklósné kiment az ülésről:

Jelen van: 9 fő

Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
A másik azt szeretném még mondani, hogy fent voltam, amikor a Polgármester Úr
megnyerte a választást utána nem sokkal Budapesten a T-mobilnál, ahol újra ezeket a
fejlesztéseket csinálták, négy polgármesterrel voltam fent, fel vitt magával az egyik
polgármester barátom és ott tárgyalták pontosan az ilyen irányú hálózatfejlesztéseket.
Akkor beszéltem a Főosztályvezető Asszonnyal és megkérdeztem, hogy Tiszacsegére
nézze már meg, hogy létezik-e vagy meg lehet-e még csinálni. Azt mondta, hogy még
benne vagyunk az időben, vagy ha van már helyi vállalkozó Tiszacsegén. Mert én
ezeket a dolgokat, amit most Miklós mondott a 280 millióról mi lemondtunk, pedig
akkor Csetneki Csaba ezt el is mondta.
Illés János kiment az ülésről:

Jelen van: 8 fő

Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Ha megnézitek, amin én itt voltam testületi ülésen, én ez ellen nem szavaztam. Amikor
meg rendkívüli ülés volt, már tényleg nem tudtam mit tenni. Nem kellenek ezek a
megjegyzések, amit Miklós, sajnálom, hogy nem tudta végighallgatni, én tisztelettel
végighallgattam.
Jónás Sándor polgármester:
Nem csak Miklós, bocsánatot kérek, mert már alig maradunk lassan.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Miért nem szóltál Polgármester Úr neki is, pedig kérlek szépen
Jónás Sándor polgármester:
Te is kimentél többször.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Hagy mondjam tovább, fent voltam a T-mobilnál, és Jónás Sándor polgármester Urat
megkerestem ezzel a dologgal, hogy Sándor nézzük át, mert újra van lehetőség, ezekre a
PHARE nagyarányú támogatási pénzekre még van Tiszacsegének is lehetősége. Ahogy
nektek nem szólt, úgy nekem se szólt. De ugyan úgy nem szóltak az 1 megawattos
erőművet is meg kellett volna nézni, mert higgyétek el, nem lehet csak így lesöpörni,
miért nem hozták ide az asztalhoz, meg kellett volna beszélni. Hajdu Imre, Gabi, tehát
voltak itt az egyeki és a tiszacsegei sertéstelepnek a maradékai, mert Tiszacsegén a
kommunális hulladéknak 15-20%-a erre felhasználható lett volna, legalább
megtárgyaltuk volna, munkahely.
Vincze László kiment az ülésről.

Jelen van: 7 fő

Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
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Tisztelt Polgármester Úr! Ezeken azért el kell gondolkozni, nem kell itt olyan óriási
szónoklatokat tartani, addig, míg ez az ügy nincs befejezve, és nagyon sajnálom, hogy
ezt a hibát tényleg elkövettük és valamilyen szinten leállítottuk ezt az építkezést.
Jónás Sándor polgármester:
Mivel elfogytak a képviselők ezzel berekesztem a mai adást, szavazóképtelenek
vagyunk, fel kell függeszteni az adást.
Jónás Sándor polgármester megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a meghívott
vendégek megjelenését és zárt ülést rendelt el.

K. m. f.
Jónás Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
Bana Gábor
jkv. hitelesítő
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