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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült:  Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 24-én de. 

08
00

 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében – megtartott 

rendkívüli üléséről. 

 

 

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint 

 

Meghívottak: mellékelt jelenléti ív szerint 

 

 

Jónás Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott 

vendégeket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 9 

fő képviselő jelen van.  

Bana Gábor, Dr. Iványi Tibor, Szeli Zoltán, Illés János, Jászai László távolmaradását 

jelezte.  

 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére Zsólyominé Gyenes Anikóra, 

valamint a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Kobza Miklósné képviselőre és a 

kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására. 

 

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

valamint a napirendi pontok tárgyalását – 9 fő igen szavazattal (Bana Gábor, Dr. 

Iványi Tibor, Szeli Zoltán, Illés János és Jászai László nem volt jelen a szavazásnál) 

elfogadta.  

 

 

NAPIRENDI PONTOK: 

 

 

1.) Tiszacsege termálstrand termálmedence korszerűsítésére beérkezett pályázatok 

elbírálása 

 Ea.: Jónás Sándor polgármester 

 

2.) Különfélék 

 

 



 

 

kjnjhkjh [Év] TTIISSZZAACCSSEEGGEE  VVÁÁRROOSS  ÖÖNNKKOORRMMÁÁNNYYZZAATT  KKÉÉPPVVIISSEELLŐŐ--TTEESSTTÜÜLLEETTÉÉNNEEKK  JJEEGGYYZZŐŐKKÖÖNNYYVVEE  

T i s z a c s e g e  V á r o s  Ö n k o r m á n y z a t a  

 

Oldal: 2 

1./ Napirendi pont 

 

 Tiszacsege termálstrand termálmedence korszerűsítésére beérkezett pályázatok 

elbírálása 

 Ea.: Jónás Sándor polgármester 

 /Szóbeli előterjesztés alapján./ 

 

Jónás Sándor polgármester: 

 Tudjuk, hogy a termálstrand, nem akarok visszamenni a mélységébe, annak idején nem 

kellőképpen lett átadva, illetve hiánypótlásra szólították fel az önkormányzatot, amelyet 

meg kell oldani. Erre legutóbbi testületi ülésen a Tisztelt Képviselők hoztak egy 

határozatot, 25 millió Ft értékben. Ezt az árat akkor abból vettük, hogy az akkori ár 

szerint ez ilyen volt. Most közbeszerzési pályázatot írtunk ki, tegnap volt a 

közbeszerzési pályázatnak a bontása. Három pályázat érkezett. Szeretném ismertetni a 

Tisztelt képviselőkkel. A KETEX Kft, ez egy budapesti cég, az ő ajánlati ára, 

hangsúlyozom nettó árakat mondok, a KETEX Kft. budapesti cég 45.585 ezer Ft, a 

PESTVILL 2003 Kft, ez egy nyíregyházi cég, aki korábban is benne volt már ebben a 

strandban, illetve dolgozott itt, vállalt valamilyen munkát, az ő ajánlati tételük nettó 

48.520 ezer Ft, a harmadik a Tiszamenti Kft, a tiszavasvári cég, akivel megállapodást is 

kötött annak idején a Tiszakomisz, az 37.815 ezer Ft. A három összegből, 

megállapítható, hogy a PESTVILL 48 millió, a KETEX Kft, 45,5 millió Ft, illetve a 

Tiszamente 37,8 millió Ft. Hogy haladjunk is és előrébb jussunk, én úgy gondolom, 

hogy a strandot és a fürdőt, vállalva ezt, ha más nem hitelforrásból vagy bármiből, majd 

megkérdezem az Irodavezető Asszonyt, hogy hogy tudjuk ezt áthidalni, megoldani, de 

az egy dolog, a strandot nem hagyhatjuk, hogy bezárják, a munkát el kell végezni, 

miután a pályázati bontás  

  

Szilágyi Sándor telefonál.  

 

Jónás Sándor polgármester: 

 Felkérem a képviselőt, a telefont kapcsoljuk ki, nagyon fontos dolgokról kell 

beszélnünk, elnézést kérek Sanyi kapcsold ki a telefonodat. Az orvosnak lehet csak bent 

a telefonja, a tiéd nem lehet bent, a szabály ezt írja elő, szeretnélek figyelmeztetni erre.  

 A tegnapi napon már felvettem a kapcsolatot a tiszavasvári céggel, mivel övék a 

legalacsonyabb ár, így gondoltam, hogy kézenfekvő a képviselő-testület előtt is, hogy 

milyen megoldást tudunk még, vagy esetleg milyen szorító dolgot tudunk ebben tenni. 

Telefonbeszélgetés zajlott kettőnk között, hangsúlyozom, tehát ez nem végleges, ennek 

természetesen, majd ha a képviselők úgy döntenek, hogy tovább tudunk ezzel menni, 

akkor meghívom a Kft vezetőjét és itt természetesen a képviselők és a nagy 

nyilvánosság előtt beszéljük meg, hogy milyen formában tudunk még esetleg ebből az 

összegből csökkenteni. Ő javaslatot tett arra, hogy rövid áttekintés ideje alatt, amit már 

eltöltött velünk megállapította, hogy azért vannak gépeink, vannak ügyes szakembereink 

is, és bizonyos munkarészeket a Komisz végezne el. Én ma reggel Orbán Sándort 

tájékoztattam erről, hogy erre feltudnánk-e készülni és úgy gondolom, hogy egy közös 

összefogással ebből a 37,8 millió Ft-os összegből megítélésem szerint még tudnánk 

lehozni is az árból. A lényeg ez, erre kérem a Tisztelt Képviselőket, nagyon röviden 

megpróbáltam felvázolni a jelenlegi helyzetet, Ezzel kapcsolatban, illetve még a 

Pénzügyi Irodavezető Asszonynak átadnám a szót, hogy milyen forrásból tudnánk ezt a 

pénzt pótolni, ami természetesen előre nem látható volt, hogy mivel tudnánk, utána 

kérném a Képviselők véleményét, illetve a hozzászólását és vitára bocsátom.  
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Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető: 

 Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetési rendeletünkben erre a munkára 16.400 ezer 

Ft volt tervezve, áfa nélküli összeget mondok, mert az áfa az visszaigényelhető és az 

árajánlatok sem tartalmazták az áfát, tehát 16.400 ezer Ft. A bevételi oldalon akkor 

költségvetés tervezéskor 8.200 ezer Ft támogatással számoltunk. Tehát ehhez a 

fejlesztéshez most nem kapcsolódna pályázati támogatás, ezt saját erőből kell 

megoldani. A 37.800 ezer Ft-os árajánlattal szemben a költségvetésünkben 8.200 ezer 

Ft-ra van fedezet, amelyet pótolnunk kell, 25.600 ezer Ft, a legegyszerűbb módja ennek, 

mivel a költségvetésünkben nincsenek jelenleg plusz bevételi források, fejlesztési hitel 

felvétele lehetne. Meg kell előlegezni még ezen kívül az áfát, amit utólag 

visszaigényelhetünk, tehát az a forrás, amire a fejlesztéshez június vagy július elején 

szükségünk lenne az 33 millió Ft. Nem feltétlenül szükséges az áfát hitelből 

finanszírozni, de ahhoz, hogy a számlát időben kitudjuk fizetni, ez az a mérték, amire 

szükségünk lesz, tehát egy 33 millió Ft, ha az együttműködéssel tudnánk megspórolni, 

akkor az kevesebb is lehetne. De a költségvetés nem tartalmazz erre vonatkozóan 

kiadást a Kommunális Szolgáltató részéről, de ha munkaerővel már tud munkát vállalni, 

akkor ez a 25 milliós hitelfelvételt csökkenthetné.  

 

Jónás Sándor polgármester: 

 Átadom a szót a Tisztelt Képviselőknek.  

 

Répási Lajos PTKIB. elnök: 

 Tisztelt Testület! Múlt testületi ülésen is felkerült már a beruházás megvalósítása, abban 

egyetértettünk mindannyian, hogy ezt el kell végezni a működés feltételeként. 

Mindenképp én is affelé a megoldás felé hajlanék, amit Polgármester Úr vázolt a 

tiszavasvári céggel kapcsolatosan, nyilván egy konszolidáltabb formában, esetleg fizetés 

ütemezéssel meg lehet egyezni, de azok a munkák, amelyek felmerülnek mindenképp a 

Kommunális Szolgáltató vegye ki belőle a részét. Arra kanyarodnék vissza, hogy 

mindenképp akkora összegben, nagyságrendben ez több, mint amire számoltunk, a 

duplájától is több, mindenképp jogi útra kell terelni a dolgot, ha ez elkészül, a számlákat 

be kell nyújtani és jogi úton meg kell keresni az ALTERRÁ-t a kivitelezőt, és akkor ezt 

valami úton nyilván ezt mindenképp rendezni szükségeltetik, vagy legalábbis meg kell 

próbálkoznunk vele. Bár azt mondom, hogy kétséges ennek a kimenetele, de a 

költségvetés helyzete miatt ezt a lépést meg kell, hogy tegyük. Javaslom ezt a fajta 

megoldást.  

 

Illés János megérkezett.      Jelen van: 10 fő 

 

Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 

 A fürdővel kapcsolatban én jobban örültem volna, ha tiszta viszonyokat teremtel 

Sándor, már lassan két éve lesz, hogy ez a testület így együtt áll és legalább azokat a 

helyzeteket, hogy most hogy állunk, mi lett abból megcsinálva, milyen szinten van, mire 

kell konkrétan költeni, mire kell még ezen kívül, ami a legfontosabb a fürdőn. Amit 

említettem már a múltkor is, és rám szóltál, hogy nem ide tartozik, a fürdőhöz tartozik 

az is, pályázatban vízforgató, a vízforgató védelmét a kerítést, tetejét, egyebeket, én 

most is azt mondom, hogy teljesen átvizsgálni, letenni a terveket, milyen szinten 

vagyunk, milyen anyagi fedezetünk van rá. Megint ott vagyunk, hogy 37 millió. Én nem 

tudom, hogy a többi nem-e engedett volna, ha a többit is felhívtad volna. De mivel ez 

volt a legolcsóbb és engedne még valamennyit én valahol még ezt logikusnak is tartom, 
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de ezeket az egyezkedéseket, lehet, hogy a nyíregyházi vállalkozóval is érdemes lett 

volna megtenni, de ha már emellett döntöttetek, biztos okotok van rá, akkor csinálja ez a 

vállalkozó. Nem az a lényeg, hogy ki csinálja, hanem hogy hogyan csinálja. Az előző 

években is és most már te is tapasztalod, akkor is szóltam, hogy tisztaviszonyokat, te is 

ígértél tiszta viszonyokat. Egy szállal nem haladunk jobban, ez a testület egy szállal nem 

csinálja tisztábban, mint az előző testület, ugyan ott vagyunk, most is itt vagyunk, 

nagyon gyorsan döntsünk. Ezt is elfogadom. Mondtam neked az előző testületi ülésen is, 

hogy szerettem volna, tegyük ide az anyagot, nézzük meg még egyszer, azóta az árak, 

egy csaptelepnek is az ára, biztos, hogy változott, biztos, hogy a burkolóanyagnak vagy 

azoknak az anyagoknak, amelyeket itt felfognak használni, megváltoztak az árai. 

Mindezeket pontosan ide kellene hozni, tudnánk, hogy mit csinálunk. Ha már 

megcsináljuk a vízbeömlését ennek a szabvány szerint, amit a melegvizes medencének 

meg kell csinálni, meg kellene nézni, hogy a melegvíz, ami odaérkezik közvetlen a 

fürdőhöz a kúttól, annak az állapotát én ezelőtt három évvel is kértem, hogy sokkal 

olcsóbb lenne, és akkor megcsináltuk volna 600 méteren, kb. ha így ahogy 

visszagondolok, ott is új csöveket kellett volna lefektetni, a tolózárakat kijavítani, mert 

mindig csak ez a tűzoltómunka megy. Egy teljes feltárást kellett volna végeztetned 

Sándor, hogy jelen pillanatban hogy áll a fürdő műszaki állapota. Az, hogy csak ilyen 

simán elsiklunk felette, hogy jól van, aki volt nem csináltatta meg, vagy hogy van, én 

nem tudom. Én úgy érzem, hogy akár a tiszacsegei emberek pénze, mert az adófizetők 

pénze is benne van ebben, én nem tudom finanszírozták ezekkel is, hogy elszámolni, 

hogy mit végzett, meg mit nem. Én azt sem mondom, hogy milyen szankciókat és 

milyen lépéseket alkalmazzunk. De a jelenlegi viszonyok, hogy teljesen tiszták 

legyenek, most jelen pillanatban fürdőnek egy állapotfelmérést kellett volna 

csináltatnotok, és én igényt tartanék egy ilyenre és utána lehet majd ezekben a 

dolgokban ilyen irányba dönteni, sokkal jobban elősegítenéd azokat a döntéseket.  

 

Jónás Sándor polgármester: 

 Akkor úgy látszik, hogy Szilágyi Sándor képviselő társunk abba az irányba tolódik el, 

hogy előtte végezzük el a feltárást, tegyük ki magunkat annak, hogy holnap bezárják a 

strandot, és esetleg bizonytalan ideig nem tudunk működni, mert vízfeltáró munkát 

végzünk. Én szeretném tájékoztatni a Tisztelt Képviselő Urat, ha ilyen vádaskodásokat 

dobál ide az asztalra nekem, hogy tiszta viszonyok nincsenek, bizonyítsa be, hogy mi a 

tisztázatlan dolog, alaptalanul kikérem most már másodszor, hogy itt engem ne 

rágalmazzon, ezt visszautasítom. El kell ettől határolódni, kérem a Tisztelt Képviselőket 

is. Milyen dolog ez? Az ember megoldásokat keres arra, hogy minél jobb legyen, azok, 

amelyek korábban elmaradtak, most megpróbáljuk helyretenni úgy, hogy a káposzta is 

megmaradjon, de a nyúl is jól lakjon. Miért lenne az jó nekünk, hogy bezárjuk a 

strandunkat, elverjük még azt a kevés vendéget is aki idejár. Nekünk menetében kellene, 

és nagyon jó ötletet mondtál, igazad van, meg kellene keresni pontosan a nyíregyházi 

céget, te voltál akkor képviselő, te ismered őket, felkérlek arra, Szilágyi Sándor Tisztelt 

Képviselő, ennyit megtehetsz te is ezért a településért, az itt élő emberekért, hogy egy 

beadott pályázatossal elkezdel te tárgyalni és megbeszélni vele, hogy milyen árat tudna 

esetleg csökkenteni. Most felkérlek erre és kérlek szépen, hogy majd erről tájékoztassál 

bennünket.  

 

Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 

 Viszont válasz illetné. 
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Jónás Sándor polgármester: 

 Majd mindjárt viszont válasz, nem kétszemélyes beszélgetés ez, itt a képviselőknek 

komoly hozzászólnivalójuk van, az amit te elmondtál, már minden testületi ülésen 

elmondtad.  

 

Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag: 

 Sanyi én elmondtam az előző testületi ülésen, hogy egyszerűsített közbeszerzési eljárás 

folyamatában zajlik ez az egész fürdőmedence átalakítás. Ez azt jelenti, hogy 

meghívásos pályázatok érkeznek be, az Ügyvédi Iroda, aki lebonyolítja az egész 

pályázatot, annak az volt a feladata, hogy kiválassza a beérkezett pályázatok közül a 

legolcsóbbat, hiszen ez nekünk nagyon fontos szempont. Polgármester Úr megtehette 

volna, hogy elmegy a nyíregyháziakhoz, de ezzel a tevékenységével törvényt sértett 

volna. Itt ebben a lezajlott értékelésben meg lett nevezve a Tiszamellyéki Kft, nyertes 

pályázóként, azért vagyunk most itt, mivel nem ugyanaz az összeg érkezett be, amiről 

mi döntöttünk az elmúlt testületi ülésen, ehhez járuljunk hozzá, ez a feladatunk most. 

Nem kell nekünk most rohangálni ide meg oda, ha rohangálunk, akkor is csak egy 

céghez rohangálhatunk, a jogos nyerteshez. Kettő állapotfelmérés, az állapotfelmérés 

megtörtént Sanyi, ezt talán még te jobban tudod, mint mi, fel van mérve az is, hogy a 

termálvizes fővezetéket ki kell cserélni, hogy az úszómedencét le kellene csempézni, 

tehát komplett anyag elkészült a két gyógymedence átalakítására és ezt tudnod kell, 

hogy ez a komplett anyag amit az állapotfelmérés megelőzött az elmúlt évben pályázati 

anyagként be lett adva. Sajnos nem nyert, elég nagy baj az nekünk. Egyetlen egy 

dolgunk lehet most, hogy fogjunk össze és próbáljuk megvalósítani azt, ami szükséges a 

fürdő működéséhez. Az utolsó harmadik pont pedig 1996-ban te már képviselő voltál, 

úgy emlékszem, az a törvény, amit most meg kell valósítanunk, akkor született 12 éve, 

hányszor emeltél szót 1996-ban, 1997-ben, vagy 1998-ban, hogy igen csináljuk ezt meg, 

vagy éppen a befektetés alatt? Én nem akarlak se piszkálni, se bántani, de ahhoz, hogy 

korrektül tudjunk tárgyalni, ezt el kellett mondanom. A második dolog, ami a 

korrektséghez kapcsolódik, ha én javaslok valamit a város érdekében, legyen az 

bármilyen fejlesztési terv, akkor az úgy kerek, úgy egész és úgy becsületes, ha azt is 

javaslom mellé, hogy honnan vegyünk erre pénzt. Én reggeltől, estig tudnék beszélni 

azzal kapcsolatban, hogy mit lehetne itt Csegén csinálni, csak nem tartanám becsületes 

dolognak, hogyha csak a célokat jelölném meg és nem találnám ki azt, hogy honnan 

vegyünk rá pénzt. Biztos, hogy jót akarsz Sanyi, nem kételkedek abban, hogy ezt a 

fejlesztést te is akarod, hogy megvalósuljon. Jól gondolom? Remélem, hogy jól 

gondolom. De ezt találjuk már ki, hogy hogyan valósítsuk meg.  

 

Nagy Miklós alpolgármester: 

 Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Testület! Kriszti mindent elmondott, amit mondani 

akartam volna, nyilvánvalóan törvénysértő lenne, ha a másik két pályázóval egyáltalán 

leülnék tárgyalni, ezt a pályázatot csak akkor zárhatjuk le, hogyha a pályázatra van 

önerőnk. A másik amit nem mondott el Kriszti, a lefedésével kapcsolatban a 

vízforgatónak, 2006 novemberében hoztam előterjesztést, két vállalkozó árajánlatával, 

hogy végezzük el ezt a munkát. Pont Szilágyi Sándor képviselő Úr volt, aki azt mondta, 

hogy ezt nem szabad elvégezni, mert az ALTERRA a vízforgató kivitelezésekor vállalta 

ennek a lefedését is, és benne volt a vállalási árban. Ezt sajnos a későbbiekben nem 

tudtuk bebizonyítani, sem a terveken nem szerepelt ez a lefedése a vízforgatónak, sem 

pedig a vállalási árban nem volt benne. Tehát az, hogy két éve nem végeztük el, ez 

pontosan azért van, mert Sanyi te ellenezted.   
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 

 Először Miklósnak, amit mondtál, én nagyon sajnálom, lenne időtök utána nézni jobban 

és nem a szavamat kiforgatni. Én akkor is szóltam, hogy a fürdőre két engedélyes 

pályázat volt aláírva laponként, ezt Iványi Doktor Úrral és Kardos Józseffel felvetettük, 

hogy teljesen szabálytalan. Ezt akkor is felvetettük, és nem úgy készítik el, nem tudtuk, 

hogy melyik terv szerint készítik el, és azokat a pénzeket, amelyeket kaptunk és 

sajáterőket is, hogy hova költik, ellenőrizhetetlen volt. Most ugyan ebbe a hibába 

sodródunk.  

 

 

Nagy Miklós kiment az ülésről.       Jelen van: 9 fő  

 

 

Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 

 Én örülök Polgármester Úr, hogy kikérsz magadnak mindent. Én azt mondom, hogy ne 

kérjél ki te csak semmit ezzel kapcsolatban, hanem nézzél utána, és amit én kértem, 

azokat az anyagokat biztosítottad volna, tetted volna a testület elé,  

 

 

Vincze László kiment az ülésről.      Jelen van: 8 fő 

 

 

Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 

és azokat átbeszélve sokkal jobban jártunk volna, ha most jelen pillanatban is tudnánk, 

hogy hogy áll a fürdőnek a konkrét állapota. Akkor is említetted a kerítést, meg bármit, 

ezek ellen is megtettük a lépéseket. Az, hogy akkor megfelelt-e vagy nem felelt meg a 

törvényességnek, jelen pillanatban még úgy tudom, hogy le sincs zárva ez az ügy. De 

miért kezdünk egy másik olyan dologba bele, amit konkrétan nem tudunk, hogy mit 

csinálna a Tiszakomisz, megint jönnek ezek a kevergetések  

 

 

Répási Lajos kiment az ülésről.      Jelen van: 7 fő  

 

 

Jónás Sándor polgármester: 

 Köszönöm szépen, határozat képtelenek vagyunk, a képviselők egy része kivonult, 

rendkívüli szünetet rendelek el.  

 

Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 

 Sándor, hogy nem hagytad, hogy elmondjam én nagyon sajnálom, 

 

Jónás Sándor polgármester: 

 Nem én nem hagytam, hanem a képviselők nem bírták tovább.  

 

 

 

Jónás Sándor rendkívüli szünetet rendelt el, mivel a Képviselő-testület 

határozatképtelenné vált a napirendi pont tárgyalása alatt.  
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Szilágyi Sándor nincs jelen.      Jelen van: 9 fő  

 

 

Jónás Sándor polgármester: 

 Folytatjuk a testületi ülésünket, egy képviselő még nem ért vissza, Szilágyi Sándor 

képviselő, 9 fő jelen van, tehát határozatképesek vagyunk. Tehát folytassuk a strand 

beruházásának a pályázatát. Három pályázat érkezett, mint ahogy korábban mondtam, itt 

akadtunk meg. Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy ezzel kapcsolatban van-e még 

valakinek észrevétele? Vagy esetleg abban a formában, ahogy a Pénzügyi Irodavezetője 

elmondta, hogy hogyan tudnánk hozzá pénzeszközt keríteni, illetve a tárgyalások a 

Tiszamentével, hogy mennyivel tudjuk esetleg csökkenteni. Kérdezem a képviselőket, 

hogy ebben a formában eltudjuk-e fogadni és tudunk-e erre határozatot hozni, hogy 

kihirdethetjük.  

 

Kapus Lajos SZEIB. tag: 

 Tisztelt Képviselő-testület! Én úgy érzem, hogy más választásunk jelenleg nincs, ahhoz, 

hogy működjön a strandunk kénytelenek vagyunk bevállalni és ezt csinálnunk kell, 

mincs megállás.  

 

Jónás Sándor polgármester: 

 Más? Ha nincs, akkor határozatra bocsátom. Kihirdetem, hogy a Tiszamellyéki Kft 

37.815 ezer Ft összeggel a pályázat nyertesét a Képviselő-testület megbízza a 

termálmedence korszerűsítésének a befejezésére és ehhez a szükséges pénzeszközt 

hozzárendelve, ahogy a Pénzügyi Irodavezető Asszony elmondta, aki mindezekkel 

egyetért, akkor kérem, hogy ezt kézfelnyújtással jelezze.  

 

  

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege termálstrand 

termálmedence korszerűsítésére beérkezett pályázatok eredményét – 9 fő igen 

szavazattal (Bana Gábor, Dr. Iványi Tibor, Szeli Zoltán, Jászai László és Szilágyi 

Sándor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

87/2008.(IV. 24.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 

Tiszacsege termálstrand termálmedence korszerűsítésére beérkezett pályázatok 

elbírálása során a beérkezett érvényes ajánlatok alapján a legalacsonyabb beruházási 

összeget tartalmazó ajánlattevő a TISZAMELLÉKI Mélyépítő Korlátolt Felelősségű 

Társaság (4440 Tiszavasvári, Táncsics  u. 22.) az eljárás nyertese. 

 

Képviselő-testület megismerve a beruházás kivitelezéséhez szükséges összeget, úgy 

határoz, hogy módosítva a 82/2008.(IV. 16.) Kt. számú határozatában foglaltakat és a 

beruházás fedezetére az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 7/2008.(II. 15.) 

rendelet 3/c. számú mellékletében meghatározott - a Tiszacsege Kommunális 

Szolgáltató Szervezet fejlesztési és felújítási célú kiadásai között szereplő – 

fürdőmedencék hidraulikai átalakítás előirányzatában tervezett 16.400 ezer Ft + áfa 

összeget 37.815 ezer Ft + áfa összegre módosítja.  
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Képviselő-testület felkéri Dr. Vámosi Margit aljegyzőt, hogy a költségvetési rendelet 

módosításának előkészítéséről a soron következő testületi ülésre gondoskodjon.  

 

Határidő: azonnal 

Végrehajtásért felelős:  Jónás Sándor polgármester 

    Dr. Vámosi Margit aljegyző 

 

 

Répási Lajos PTKIB. elnök: 

 Természetesen azokkal, ami munkálatokat eltudunk végezni.  

 

Jónás Sándor polgármester: 

 Minden úgy, ahogy beszélgettünk, ez egy folytatása lesz. Most határozathozatal után is 

még egyszer elmondom, hogy ezek után természetesen arra megyünk rá, hogy a Kft-nek 

az ügyvezetője itt legyen és itt a Lakosok előtt, és itt a Tisztelt Képviselők előtt 

megvitassuk, hogy mennyivel tudjuk még ezt az összeget még lejjebb vinni, de meg kell 

oldanunk. Nincs más lehetőségünk, tudomásul kell venni.  

 

  

2.  Napirendi pont 

 

Különfélék 

 

a.)  Egyes önkormányzati rendeltek hatályon kívül helyezése 

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: 

 Tisztelt Képviselő-testület! Rendszeresen felül kell vizsgálnunk az önkormányzati 

rendeleteinket, ez a jogalkotásról szóló törvényből fakad ez a kötelezettségünk, és 

azokat a rendeleteket, amelyek már nem élnek, illetve az adott évre voltak érvényesek, 

mint a mellékletben szereplő költségvetési és zárszámadásról szóló rendeletek, azokat 

kell hatályon kívül helyezni. A rendeletek 2003-tól 2008-cal bezárólag, tehát a 2007. évi 

költségvetési rendeletünket helyezzük hatályon kívül legutolsó sorban.  

 

Jónás Sándor polgármester: 

 Mindenki előtt ott van, ezek érvényüket is veszítették, ebben határoznunk kell, aki 

egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze.  

 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – egyes önkormányzati 

rendeletek hatályon kívül helyezését – 9 fő igen szavazattal (Bana Gábor, Dr. Iványi 

Tibor, Szeli Zoltán, Jászai László és Szilágyi Sándor nem volt jelen a szavazásnál) 

elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:  
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TTTIIISSSZZZAAACCCSSSEEEGGGEEE   VVVÁÁÁRRROOOSSS   ÖÖÖNNNKKKOOORRRMMMÁÁÁNNNYYYZZZAAATTTIII   KKKÉÉÉPPPVVVIIISSSEEELLLŐŐŐ---TTTEEESSSTTTÜÜÜLLLEEETTTÉÉÉNNNEEEKKK   

   

111333///222000000888...(((IIIVVV...   222555...)))   KKKTTT...   SSSZZZ...   RRREEENNNDDDEEELLLEEETTTEEE   

   

EEEGGGYYYEEESSS   ÖÖÖNNNKKKOOORRRMMMÁÁÁNNNYYYZZZAAATTTIII   RRREEENNNDDDEEELLLEEETTTEEEKKK         

HHHAAATTTÁÁÁLLLYYYOOONNN   KKKÍÍÍVVVÜÜÜLLL   HHHEEELLLYYYEEEZZZÉÉÉSSSÉÉÉRRRŐŐŐLLL   

 

 

Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 

évi LXV. Törvény 16. §.-a alapján egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül 

helyezéséről az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. §. 

Az e rendelet mellékletében felsorolt önkormányzati rendeletek hatályukat vesztik.  

 

2. §. 
 

 

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.  

 

 

Tiszacsege, 2008. április 24. 

 

 

 

 

 

    Jónás Sándor              Füzesiné Nagy Zita  

    polgármester          jegyző 
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melléklet a 13/2008.(IV. 25.) KT. sz. rendelethez 
 
5/2003.(I. 30.) KT. sz. rendelet: 
 
12/2003.(IV. 03.) KT. sz. rendelet: 
 
15/2003.(V. 08.) KT. sz. rendelet:  
 
 
20/2003.(VII. 03.) KT. sz. rendelet: 
 
 
23/2003.(X. 02.) KT. sz. rendelet: 
 
 

25/2003.(XI. 27. KT. sz. rendelet: 
 
 

27/2003.(XII. 17. KT. sz. rendelet: 
 
 

4/2004.(II. 13. KT. sz. rendelet: 
 

7/2004.(IV. 01.. KT. sz. rendelet: 
 

8/2004.(IV. 01.. KT. sz. rendelet: 
 
28/2004.(VII. 01.) rendelet: 
 
 

29/2004.(IX. 30. Rendelete: 
 
 

33/2004.(XII. 23. Rendelet: 
 
 

1/2005.(I. 27. Rendelet: 
 

3/2005.(IV. 14. rendelet: 
 
 

4/2005.(IV. 14. rendelet: 
 
 
8/2005.(VI. 29.) rendelet: 
 
 
9/2005.(VIII. 11.) rendelet: 
 
 
18/2005.(IX. 01.) rendelet: 
 
 
 

 Az Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről 
 
Az önkormányzat 2002. évi zárszámadásáról 
 
Az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosítására 
 
Az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 5/2003.(I. 30.) 
KT. számú rendelet módosítására 
 
Az Önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosítására 
 
Az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 5/2003.(I. 30.) 
KT. számú rendelet módosítása 
 
Az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 5/2003.(I. 30.) 
KT. számú rendelet módosítása 
 
Az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről 
 
Az önkormányzat 2003. évi költségvetéséről szóló 5/2003.(I. 30.) 
KT. számú rendelet módosítása 
 
Az önkormányzat 2003. évi zárszámadása 
 
Az önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 4/2004.(II. 13.) 
rendelet módosítása 
 
Tiszacsege Város Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 
4/2004.(II. 13.) rendelet módosítása 
 
Az Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 4/2004.(II. 13.) 
rendelet módosításának elfogadása 
 
Tiszacsege Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetéséről 
 
Tiszacsege Város Önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 
4/2004.(II. 13.) rendeletének módosítása 
 
Tiszacsege Város Önkormányzat 2004. évi zárszámadásáról szóló 
rendelet elfogadása 
 
Az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosítása 
 
Az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosítása 
 
Az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005.(I. 27.) 
rendelet módosítása 
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24/2005.(XII. 22. Rendelete 
 

3/2006.(II. 09. rendelet: 
 

4/2006.(III. 30. rendelet: 
 

5/2006.(III. 30. rendelet: 
 

12/2006.(VI. 01. rendelet: 
 
 

17/2006.(VII. 27. rendelet: 
 

20/2006.(VIII. 30. rendelet: 
 
 
30/2006.(XII. 14.) rendelet: 
 
 
3/2007.(II. 15.) Rendelet: 
 
 
6/2007.(IV. 13.) Rendelet: 
 
 
7/2007.(IV. 19.) Rendelet: 
 
 
8/2007.(IV. 19.) Rendelet: 
 
 
10/2007.(VI. 28.) rendelet: 
 
 
21/2007.(XI. 01.) rendelet: 
 
 
23/2007.(XI. 29.) rendelet: 
 
 
10/2008.(IV. 17.) rendelet: 
 

Az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005.(I. 27.) 
rendelet módosítása 
 
Az Önkormányzat 2006. évi költségvetési rendeletének elfogadása 
 
Az Önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosításának elfogadása 
 
Tiszacsege Város Önkormányzat 2005. évi zárszámadásáról szóló 
rendelet elfogadása 
 
Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 3/2006.(II. 09.) 
rendelet módosításának elfogadása 
 
Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosítása 
 
Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 3/2006.(II. 09.) 
rendelet módosítása 
 
Az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 3/2006.(II. 09.) 
rendelet módosítása  
 
Tiszacsege Város Önkormányzat 2007. évi költségvetési 
rendeletének megalkotása 
 
Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(II. 15.) 
rendelet módosítása 
 
Az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosítása 
 
Tiszacsege Város Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról szóló 
rendelet elfogadása 
 
Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(II. 15.) 
rendelet módosítása 
 
Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(II. 15.) 
rendelet módosításáról 
 
Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(II. 15.) 
rendelet módosításáról 
 
Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(II. 15.) 
rendelet módosításáról 
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b.)  Tiszacsege-Ároktő közös rendezésében megvalósult I. Kecsege Fesztivál 

elnevezésű pályázati támogatási maradványának lemondása 

 Ea.. Jónás Sándor polgármester 

 /Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 

 

Jónás Sándor polgármester: 

 Az első Kecsege Fesztivált Ároktővel rendeztük. Pályázati támogatás maradványunk 

keletkezett, ez abból adódott, hogy 1.800 ezer Ft összegű pályázatot nyertünk, itt 

keletkezett egy 249.079 Ft értékű maradvány. Volt természetesen a rendezvényben 

olyan lebonyolítás, hogy meghívott vendég nem jött el és olcsóbb is lett, így árban nincs 

nagy eltérés, de ahhoz, hogy a Kincstár felé eltudjunk számolni, ehhez kell egy 

határozatot hoznunk, hogy mi erről a pénzmaradványról lemondunk. Van-e valakinek 

észrevétele? Mivel nincs, aki egyetért azzal, hogy a 249.079 Ft maradványértékről 

lemondunk, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege-Ároktő közös 

rendezésében megvalósult I. Kecsege Fesztivál elnevezésű pályázati támogatási 

maradványának lemondását – 9 fő igen szavazattal (Bana Gábor, Dr. Iványi Tibor, 

Szeli Zoltán, Jászai László és Szilágyi Sándor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és 

az alábbi határozatot hozta: 

 

 

88/2008.(IV. 24.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

 

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007-TU-TTO-2-07-07-7 

támogatási szerződés számú I. Kecsege Fesztivál tárgyú pályázatból fennmaradó 

249.079 Ft összegű támogatási maradványról lemond. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jónás Sándor polgármester 

 

 

 

c.)  A központi orvosi ügyelet rendelkezésére álló gépjárművek hasznosítása 

 Ea.: Jónás Sándor polgármester 

 /Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 

Jónás Sándor polgármester: 

 2008. április 24-én csütörtökön kistérségi ülés volt, ahol olyan határozat született, hogy 

Egyek és Tiszacsege tulajdonában lévő Suzuki személygépkocsit értékesítjük. Itt 

kompromisszumos megoldás született, mely abból áll, hogy eladnánk a Suzukit, 

eladnánk a Vitarát, a terepjárót is, amely most az orvosi ügyeletet biztosítja, a két kocsi 

értékéből, a befolyt összegből vennénk egyet, egy erősebb és újabb, kevesebb 

kilométerrel lévő terepjárót. Itt bárki mondhatja azt, hogy a Suzuki gépjárműből befolyó 

összeg csak két önkormányzatot illet Egyeket és Tiszacsegét. Itt felvettem a kapcsolatot 

Csetneki Csaba polgármester Úrral, aki áldását adta arra, ha mi eladtuk a Suzuki 
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személyautót pl. 600 ezer Ft-ért, akkor 300 ezer Ft illetné Egyeket, 300 ezer Ft minket, 

300 ezer Ft-tal ő is beszáll, ideadja a készpénzt és közös költségen, közös arányban a 

három település fogja megvenni az egy terepjárót. Jó ez így? Jó, köszönöm szépen. 

Akkor erre határozatot kellene hoznunk, aki ezzel így ilyen formában egyetért, ebben 

benne szerepel az is, hogy vegyem fel a kapcsolatot, de már felvettem, de az írásos is itt 

lesz, de aki megerősíti, hogy én ebben járjak el, kézfelnyújtással jelezze.  

 

  

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a központi orvosi ügyelet 

rendelkezésére álló gépjárművek hasznosítása – 9 fő igen szavazattal (Bana Gábor, Dr. 

Iványi Tibor, Szeli Zoltán, Jászai László és Szilágyi Sándor nem volt jelen a 

szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

89/2008.(IV. 24.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

 

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Balmazújvárosi 

Kistérség Társulási Tanácsának azon döntésével, hogy az orvosi ügyelet rendelkezésére 

álló Suzuki Swift típusú személygépjármű a településeken meghirdetett pályázat alapján 

értékesítésre kerüljön. 

 

Az értékesítésből származó bevétel a központi orvosi ügyelet Tiszacsege központtal 

működő – Tiszacsege, Egyek és Újszentmargita településeket érintő – mikrotérségében 

kerüljön felhasználásra kizárólag az orvosi ügyeleti ellátás céljára szolgáló eszköz 

beszerzésére. 

 

A képviselő-testület  megbízza a polgármestert, hogy az érintett településekkel 

folytasson egyeztetést abból a célból, hogy a Suzuki Swift értékesítéséből és a 

mikrotérség rendelkezésére álló terepjáró értékesítéséből befolyt összeget a mikrotérség 

fordítsa új terepjáró gépjármű beszerzésére. A terepjáró eladásából származó bevétel és 

az új terepjáró beszerzése közötti különbözetet a mikrotérség települési önkormányzatai 

vállalják megfizetni lakosságarányosan, akként, hogy a Tiszacsegét és Egyeket terhelő 

összegbe a Suzuki Swift értékesítése utáni bevétel beszámításra kerül. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az érintett települések 

egyetértő döntésének birtokában, a gépjárművek értékesítését követően az új terepjáró 

beszerzése érdekében a legkedvezőbb konstrukció felkutatása érdekében eljárjon.  

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős: Jónás Sándor polgármester 
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d.)  Nyugdíjasok részére ingyenes fürdőbelépés biztosítása 

 Ea.: Jónás Sándor polgármester 

 /Szóbeli előterjesztés alapján./ 

 

Jónás Sándor polgármester: 

 Szerettem volna minél előbb a nyugdíjasokkal találkozni, a legutóbbi testületi ülésen 

levél formájában tájékoztatást kaptunk mi is arról, hogy a nyugdíjasok hogy látják a 

jelenleg kialakult helyzetet. Én tegnap a soros rendezvényükre elmentem, nagyon szép 

számmal voltak jelen, mondhatnám azt, hogy azok, akik szoktak ott is voltak, kb. 50-60 

fő. Nem mondom, hogy sima ügy volt, pro-kontrák elhangzottak. Bizonyos dolgokat ők 

is sérelmeznek, bizonyos dolgokat a képviselők is, én próbáltam ezekről is tájékoztatni. 

Végül is nem akarom a szót szaporítani. Én szeretném azt, hogy azért tiszteletben 

tartunk a 800 nyugdíjast, nem arról, akik ott voltak a kultúrházban, azok megértették, 

hogy igen, itt van a többi is és akkor egyforma határozatot hozzunk, és egyforma 

lehetőséget biztosítsunk a nyugdíjasoknak, hogy a strandot igénybe tudják venni. Erre az 

a felvetés amit tettem a legutóbbi testületi ülésen, hogy egy napon, esetleg a keddi 

napot, ha megjelölnénk nekik, felhatalmaztak arra, hogy közöljem a Tisztelt 

Képviselőkkel, hogy ezzel ők egyetértenének, természetesen, nem csak azok, akik a 

klubba járnak és fellépnek, hanem valamennyi 800 nyugdíjasunkra vonatkozik, hogy a 

keddi napokon ezt igénybe lehet venni. De ők nem zárkóztak el attól, hogy 

természetesen a rendezvényeken saját maguk szórakoztatására, illetve kölcsönös 

fellépéseket biztosítanak a meghívott településeknek és majd ebben esetleg 

menetközben kérnek vállalkozóktól támogatást, segítségi lehetőséget. Kérem, hogy 

mondjátok el a véleményeteket, ha határozat tudna ebben születni, akkor már jövő hét 

kedden igénybe is vehetnék a strandot.  

 

Nagy Miklós alpolgármester: 

 Tisztelt Polgármester Úr! Úgy tűnik, hogy mégis csak a tárgyalásos alap volt a 

legcélravezetőbb, a legutóbbi testületi ülésen jeleztem a Képviselő-testületnek, hogy az 

volna a legokosabb, ha megkérdeznének a nyugdíjasokat, hogy nekik mi a véleményük 

arról, hogy milyen módon szeretnék igénybe venni a strandot, vagy milyen 

kompromisszum jöhetne létre. Voltak képviselők, akik ezt akkor ellenezték, azonnali 

döntést kértek, hogy milyen döntésre gondoltak ők akkor, sajnos elfelejtették velünk 

közölni. Ez a képviselő azt mondta, hogy bármelyik nap bemehessenek a nyugdíjasok, 

nyilván ezt nem tudjuk kivitelezni, mert azt is láthatjuk nagyon jól, hogy 38 millió Ft-ba 

kerül a strand, és nyilvánvalóan elsősorban fizetős vendégek fürdetését kell ott 

megoldanunk, a kiadásainkkal ellentétben legyenek bevételeink is, hogy majd 

valamilyen módon ez a tetemes összeg, ami most kiadásra kerül megtudjon térülni. Én 

örülök annak, hogy egy ilyen kompromisszumos megoldás született. Nyilvánvaló, hogy 

az ilyen tárgyalásos megállapodásos megbeszélésekhez mindenki tudja tartani magát és 

sokkal kevesebb sértődés lesz és úgy gondolom, hogy a továbbiakban a nyugdíjasok 

részéről nem fog több panasz érkezni, ezt a település elsőszámú vezetőivel egyeztetik. 

Ha már ők tudják magukat tartani a megbeszéltekhez, akkor úgy gondolom, hogy mi is 

tartani fogjuk magunkat. Ezt a keddi napot ezt nagyon helyesnek tartom, egyébként is 

hétköznap, általában nyáron hétköznap sem annyira leterhelt a strand, mint hétvégi 

napokon, nyáron is csak vannak, akik dolgoznak. Tiszacsege Város Kultúrájáért 

Alapítvány is tudja támogatni a fellépését a nyugdíjasoknak. Én úgy gondolom, hogy 

nem lesz ebből probléma, hogy az ő különböző műsoros fellépésük támogatva legyen.  
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Jónás Sándor polgármester: 

 Ott is felvetődött az, hogy van olyan, akinek kedden esetleg orvoshoz kell menni, de a 

többség, azért mondom, mert egy hosszantartó 15 órától 17.30-ig tartó megbeszélés volt, 

de jól kibeszéltük magunkat és itt igaz az, hogy tényleg beszélni kell a dolgokról, mert a 

többi egyből mondta, hogy na és, akkor azon a héten nem mégy, majd elmégy a 

következő héten. Azért jó, hogyha ezekről a dolgokról beszélünk és megbeszéljük 

ezeket, mert így biztos, hogy úgy álltak fel a nyugdíjasok is, hogy jó szájízzel, 

természetesen várták a mai testületi ülést, hogy a Tisztelt Képviselők milyen határozatot 

fognak hozni, de én úgy gondolom, hogy ez a legkevesebb, amit most már ilyen 

normálisan lezajlott viszonyok között megtehetünk, hogy ezt megszavazzuk.   

 

Répási Lajos PTKIB. elnök: 

 Itt végtére is az a helyzet igazolódott, amit Szeli Zoltán képviselő társunkkal 

javasoltunk, kezdettől fogva az az egy nap. Pontosításként ez csak a csegei 

nyugdíjasokra vonatkozik, mert akkor nyilván a másikfajta kedvezményt is, amit amúgy 

is biztosítunk a nyugdíjasok számára, mert két kedvezményt nem lehet egyszerre 

igénybe venni.  

 

Jónás Sándor polgármester: 

 Ez a csegei nyugdíjasokra vonatkozik.  

 

Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag: 

 Csak a fürdőbelépőre, más egyéb szolgáltatásra nem.  

 

Jónás Sándor polgármester: 

 Persze, a fürdőbelépésre és a csegei nyugdíjasokra vonatkozik ez.  

 

Tóth Imre SZEIB. elnök: 

 A kedvezmény mértékét kérdezném?  

 

Jónás Sándor polgármester: 

 Egy napon, keddi napon ingyen igénybe vehetik a Tisztelt csegei nyugdíjasaink, ez más 

nyugdíjasra nem vonatkozik. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze.  

 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – tiszacsegei nyugdíjasok részére 

ingyenes strandbelépés biztosítását – 9 fő igen szavazattal (Bana Gábor, Dr. Iványi 

Tibor, Szeli Zoltán, Jászai László és Szilágyi Sándor nem volt jelen a szavazásnál) 

elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

90/2008.(IV. 24.) KT. számú HATÁROZAT:  

 

 

 Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a tiszacsegei 

nyugdíjasok részére 2008. május 01. napjától minden héten egy alkalommal (keddi 

napon) ingyenes strandbelépést biztosít.  

 

 Határidő: 2008. május 01.  

 Felelős: Csernikné Nagy Krisztina fürdővezető 
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e.) Tiszacsege termálstrand termálmedence korszerűsítéséhez szükséges hitelfedezet 

biztosítása. 

Ea.: Szilágyi Jánosné pü.-i irodavezető 

/Szóbeli előterjesztés alapján./ 

 

 

Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető: 

 Szeretnék visszatérni a strand beruházáshoz, azért hogy feltudnánk gyorsítani a menetét 

a hitelintézésnek, mert hozzájárult a testület, hogy hitelből finanszírozzuk ezt a 

fejlesztést. Ahhoz, hogy ezt a hitelkérelmet benyújtsuk, képviselő-testületi határozatra 

van szükség a hitelfelvétellel kapcsolatban és meg kell jelölni a hitelfelvételnek a 

fedezetét. Gondolom, hogy jelzálogbejegyzés lehet a hitelfelvétel fedezete, mert jelenleg 

többletbevételt nem tudunk hitelt érdemlően igazolni. Egy határozatot kellene hozni a 

Képviselő-testületnek, hogy felhatalmazzák a polgármestert arra, én úgy gondolom, 

hogy a kivitelezés összegét kellene megjelölni a hitelfelvételben, a vállalkozói 

szerződést is mellékelve, a 37.815 ezer Ft, az áfát eleve be sem fogadják, mert az 

igényelhető, jelzálogfedezetnek ingatlanfedezetet és úgy gondolom, hogy ezt a fürdőre 

jegyeznék be, mert forgalomképes ingatlanunk, ami ezt az összeget lefedné nincs. Tehát 

ezt kellene egy határozatban megfogalmazni, hogy a hitelkérelmet eltudjuk indítani, az 

majd természetesen idekerül a testület elé.  

 

Vincze László PTKIB. tag: 

 Én is visszatérnék a fürdőre és kérdésként, hogy tételes költségvetése van ennek az 

összegnek, amit vállalt?  

 

Jónás Sándor polgármester: 

 Itt van persze. Laci a nyert pályázó mindent be fog hozni, elfogja mondani, részleteiben 

megkapja minden képviselő, megfogja vizsgálni és vitára lesz bocsátva.  

 

Vincze László PTKIB. tag: 

 Ezt azért mondtam, hogy beszáll a Tiszakomisz a munka vállalásába, ha ő végzi a 

munkát, akkor tudjuk kontrolálni, akkor tudjuk, hogy egy méter cső ennyibe kerül, egy 

m3 föld ennyi, megcsináltam 10 m3-t, akkor én azt a pénzt várom, nem csak kifizetem 

napszámszerűen.  

 

Jónás Sándor polgármester: 

 Pontosan, azért mondtam azt, hogy amennyiben odáig eltudunk jutni, akkor a Kft 

vezetőjével felveszem a kapcsolatot, kidolgoz, megvizsgál egy stratégiát, elfogja ide 

hozni, itt elfogja mondani a képviselőknek és itt megtudjuk vitatni és mindenki pontosan 

fogja tudni, hogy melyik fillér hová kerül.  

 

Vincze László PTKIB. tag: 

 Az utolsó percben vagyunk, ez nagyon sürgős, nagyon-nagyon gyorsan kell csinálni.  

 

Jónás Sándor polgármester: 

 Azért kellett rendkívülit összehívni.  
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Répási Lajos PTKIB. elnök: 

 Mindenképp a nyitással kapcsolatosan az ÁNTSZ-t is meg kell keresnünk, hogy ezek a 

munkák elkezdődtek, illetve lehet, hogy belefognak csúszni májusba.  

 

Jónás Sándor polgármester: 

 Határozatot kellene most hoznunk, a hitelfelvételre, abban a formában, ahogy Pénzügyi 

Irodavezető Asszony mondta, hogy fedezetet kell biztosítanunk, mely nem tud más 

lenni, mint a strand, aki ezzel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze.  

 

  

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege termálstrand 

termálmedence korszerűsítéséhez szükséges hitelfedezet biztosítását – 9 fő igen 

szavazattal (Bana Gábor, Dr. Iványi Tibor, Szeli Zoltán, Jászai László és Szilágyi 

Sándor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 

 

91/2008.(IV. 24.) KT. számú HATÁROZAT:  

 

 

Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 

önkormányzati beruházásként megvalósuló Tiszacsege termálstrand termálmedence 

korszerűsítéséhez hosszúlejáratú hitel felvételét kezdeményezi a számlavezető 

hitelintézettől 37.815.000 Ft összegben, amely a kivitelezés áfa nélküli összege.  

 

Képviselő-testület vállalja, hogy a felvett hitelt és annak kamatait a hitel ütemezésének 

megfelelően határidőben megfizeti. Az esedékesség évében költségvetési rendeletében 

megtervezi a tőke és kamatfizetési kötelezettségeket. A hitel visszafizetés jogi 

biztosítéka a tárgyévi helyi adóbevételek engedményezése. 

 

Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy a hitel felvétele nem esik törvényi korlátozás alá 

(1990. évi LXV. Tv. 88. §-a). 

 

Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a hitelfelvételhez szükséges jelzálogfedezet 

az önkormányzat tulajdonát képező 2940/3-as hrsz.-ú, 5 ha 0453 m2 területű, 

valóságban Strandfürdő, Tiszacsege, Fürdő u. 6. szám alatti ingatlanra bejegyzésre 

kerüljön. 

 

Képviselő-testület felkéri Jónás Sándor polgármestert, hogy a hitelszerződés megkötés 

érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.  

 

Határidő: folyamatos  

Végrehajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester 
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- Kapus Lajos SZEIB. tag: 

 Köszönetet szeretnék mondani Alpolgármester Úrnak a Csokonai utcán végzett 

kátyúzással kapcsolatban történt intézkedéseiért, az ott lakók nevében is. A tél folyamán 

már beszéltünk  erről, hogy valamit kellene vele csinálni, megtörtént, nagyon örülnek a 

lakók is, én is, és ezt a köszönetet szeretném nyilvánítani.  

 

Nagy Miklós alpolgármester: 

 Nagyon sok utcát kellene kátyúzni, nagyon sok utcával kellene foglalkozni, jöttek 

jelzések a Toldi, Lehel utcáról is, a probléma csak az, hogy nincs pénzünk. Én már 

beszéltem Budai Imrével is, anyagi lehetőségünk korlátozottak, arra várnánk, hogy 

pályázaton nyerjünk és akkor ezeknek az utcáknak a problémája, gondja nyilván 

megoldódna. Felülvizsgálatba sem merünk belefogni, mert felesleges pénzkidobás 

lenne, még a végén valaki azt mondaná, hogy minek kellett erre pénzt felhasználni, 

inkább békén kell hagyni, mert kárt teszünk, mint hasznot, azt tudom mondani a 

lakosoknak, hogy próbáljanak türelmesek lenni. Én sem vagyok türelmes, én is azon az 

úton járok, nekem se jó, hogy rossz az az út, én is szeretném, ha elkészülne, de sajnos a 

pályázati pénzek nagyon lassan indulnak be, nem hogy a pénzek, még eleve a 

pályázatok elbírálása is nagyon lassan akar beindulni Magyarországon, valahol valami 

probléma van a gépezetben. A lakossági fórumon miután úgyis ez felkerül majd 

bővebben beszélek.  

 

- Répási Lajos PTKIB. elnök: 

 Nekem is volna két témám, amiben dönteni kellene, tegnap Krisztivel állított meg 

bennünket egy lakos és sérelmezte, jogosan, hogy az ablaka elé lettek a szelektív 

gyűjtőedények lepakolva és kérné, amennyiben tudnánk ezen változtatni, valahol másik 

közelben lévő helyre rakjuk el.  

 

Jónás Sándor polgármester: 

 Nálam is volt Lajos, én tudok erről, ez nem testületi ülés témája, közterületről van szó. 

Neki is elmondtam, a lakónak is, ez nem bomlás veszéllyel járó hulladéktároló, ez egy 

száraz hulladéktároló, a település és a Remondis is, bárhol a közterületen, ahol erre 

kiképzett alap biztosítja és villamosvezeték felül nem gátolja, le lehet tenni. Itt egy 

faramuci helyzet állt elő, mert az ő háza egy alacsony ház, az ablakot én is megnéztem, 

valóban igaza van, arra az intézkedésre jutottunk, ha nem találunk jobb helyet a 

környéken, akkor ki lesz fordítva, de ezen már túl vagyunk, ne hozzuk már testület elé. 

Ez alkalmas terület ott, de a környékbeli lakosoknak kell, hogy a szelektív hulladékot 

eltudják helyezni.  

 

- Répási Lajos PTKIB. elnök: 

 Tegnap Barbócz Gábor keresett meg azzal kapcsolatban, hogy volt egy telekvásárlás 

iránti kérelme, melyet elfogadtunk és megszabtuk ennek az árát. Ez az önkormányzat 

tulajdonában van, részben vízállásos terület, a Hatajon valahol, és az árat mi 437 ezer 

Ft-ban állapítottuk meg, ez 1 hektár 2465 m2 nagyságú terület. Azt írja a 

válaszlevelében, hogy azért volna szükséges, mert a tavaszi munkák sürgetik. Ezt az árat 

sokallja, annyit kért hozzá, hogy van szintén ugyanabban a részben, kapcsolódik hozzá 

egy 2 tizedhektáros terület, ha ezt még hozzátudnánk adni, akkor ő ezt a vízállásos 

területet ebben az összegben, ezzel a 2 tizedhektáros területtel kibővítve eltudja fogadni 

és megvásárolni. Ebben kellene dönteni.  
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Oldal: 19 

Jónás Sándor polgármester:  

 Megnézzük a legközelebbi testületi ülésre, majd visszatérünk rá.  

 

- Vincze László PTKIB. tag:  

 A szeméttel kapcsolatban engem is megkerestek, és a helyet megnéztem, megvizsgáltam 

és meg is találtam, hogy hová tudnánk eltenni onnan, ahogy van a hídnak a karja, ugyan 

úgy merőlegesen a kövesútra a jobb oldalára, de onnan a parkolóból elvinni a másik 

oldalra.  

 

Jónás Sándor polgármester:  

 A legjobb megoldást fogjuk keresni, csak azért mondtam el, hogy mindenki tisztában 

legyen. Ez a szelektív hulladékgyűjtő nem bomló anyagokat tartalmaz. Nálunk nincs 

bérház, de a bérház tövébe is le lehet tenni, semmilyen ÁNTSZ tiltás nem gátolná ezt, 

hiszen papírokat, műanyag flakonokat lehet beledobni, ételmaradék stb nem kerülhet 

bele.  

 Pénteken lakossági fórum lesz 18 órakor, megragadom az alkalmat, hogy a Tv-n 

keresztül is Tisztelettel meghívjam Tiszacsege Lakóit, és természetesen a képviselőket 

is odavárom. Szeretné elmondani, hogy Kántor Péter rendőrkapitányt is kértem, hogy 

egy rövid beszámolót tartson, illetve felkértem Tóth József országgyűlési képviselő Urat 

is, hogy amennyiben lehetősége van tisztelje meg a lakossági fórumot, tőle azt a választ 

kaptam, hogy most úgy néz ki, hogy mindenféleképpen itt tud lenni, szeretne is itt lenni. 

Tehát egy ilyen szintű lakossági fórumra készüljenek azok, akik oda eljönnek.  

 

 

Jónás Sándor polgármester:  

 A különfélék keretén belül van-e valakinek hozzászólása, javaslata? 

 

 

Mivel több napirend pont és hozzászólás nem volt, Jónás Sándor polgármester 

megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a meghívott vendégek megjelenését és az 

ülést bezárta.  

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

   Jónás Sándor      Dr. Vámosi Margit 

      polgármester                aljegyző 

 

Kobza Miklósné 

jkv. hitelesítő 

 

 

 


