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Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 04-én
de. 0800 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 10
fő képviselő jelen van. Kapus Lajos és Jászai László távolmaradását jelezte. Illés
János és Dr. Iványi Tibor valószínűleg később érkezik.
Jónás Sándor polgármester:
A mai rendkívüli testületi ülés az Alpolgármester Úr által beterjesztett
fűtéskorszerűsítés miatt vált szükségessé, mivel határidejét rövid időre szabták.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére Zsólyominé Gyenes Anikóra,
valamint a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Szeli Zoltán képviselőre és a kiküldött
meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására.
Képviselő-testület – a jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv-hitelesítők személyét,
valamint a napirendi pontok tárgyalását – 10 fő igen szavazattal (Kapus Lajos, Jászai
László, Illés János és Dr. Iványi Tibor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta.

NAPIRENDI PONTOK:

1./

Energiahatékonyság növelése az önkormányzat intézményeiben
Ea.: Nagy Miklós alpolgármester

2./

Az önkormányzat intézményeinél lévő álláshely átcsoportosítása
Ea.: Dr. Vámosi Margit aljegyző

3./

Különfélék
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1./

Napirendi pont
Energiahatékonyság növelése az önkormányzat intézményeiben
Ea.: Nagy Miklós alpolgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Az első napirendi pont, amit mondtam az energiahatékonyság növelése az
önkormányzat intézményeiben. Ez a múlt héten minden képviselőnek ki lett küldve,
mert nem egyszerű kis dologról kell döntenünk. Remélem mindenki átnézte az anyagot,
kérdezem, hogy ki milyen véleményen van erről az energiahordozóról? Megkérdezem
az Alpolgármester Urat, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.
Nagy Miklós alpolgármester:
Tisztelt Testület! Nekem alapvetően hozzáfűznivalóm, elmondtam, hogy az
önkormányzati intézmények fűtéskorszerűsítéséről van szó. Hasonlóan a korábbi
évekhez, mint ahogy más energiafogyasztó beruházásnál is láttuk, akár a
világításkorszerűsítésnél is hasonló módszer alakulna ki, a beruházást elvégezné egy
cég, a négy intézményben korszerűsítené a fűtést, és gyakorlatilag ennek a költségei 13
év alatt úgy megtérülne a beruházónak azzal, hogy a jelenleg fogyasztott gáz, illetve a
megtakarított jövőben fogyasztott gáz közti különbséget fizetnénk törlesztő részként.
Ebből alakulna ki gyakorlatilag a beruházónak a beruházási költsége, nekünk talán annyi
hasznunk lehet a dologból, hogy egyrészt új berendezések kerülnének az
intézményekbe, amelyek jelenleg már elavultak, illetve ez az egész rendszer évi 6%-os
gázemeléssel számol, jelzem, hogy júliusban közel 10% lesz, de még az idén
véleményem szerint legalább egyszer emelni fogják a gázdíjat, 10, akár 20%-kal is. Az
elmúlt két évben a gáz világpiaci ára háromszorosára emelkedett. Ezt is vegye
figyelembe a Tisztelt Képviselő-testület. Úgy tűnik, hogy a gázemelkedés nem évi 6%nál fog megállni, ettől sokkal jelentősebb évenkénti gázemelkedéssel számolhatunk, ami
azt jelenti, hogy a továbbiakban jelentős hasznunk származhat ebből a beruházásból.
Mindamellett, hogy új berendezések lesznek beépítve minden intézménybe. Úgy
gondolom, hogy az anyagot megkapta mindenki, a szerződést, pontosan le van írva,
hogy miről lenne konkrétan szó. A Képviselő-testület döntse el, hogy mi az álláspontja,
mit szeretne ezzel kapcsolatban.
Jónás Sándor polgármester:
A lakosság kedvéért kiegészítésképpen, arról van szó, hogy ez nem egy új alternatív
technológia, tehát nem napenergia, nem hőenergia, nem bioenergia, hanem maradtunk a
gáznál. Hogy ebben mi akkor a buli a gáznál, ha emelik? Az amit az Alpolgármester Úr
is elmondott, hogy itt garantált a gázár díjtétele. Ennek ez a lényege. Itt törlesztés
formájában zajlik, ahogy az Alpolgármester mondta, nem követi az országos szinten
emelt gázfogyasztói tételes díjakat, erről van szó. Kérem a Tisztelt Képviselőket ezzel
kapcsolatban milyen véleményük van?
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Tisztelt Testület! Én úgy gondolom, mindannyiunk előtt világos, hogy ezt a fűtést
mindenképpen a közeljövőben korszerűsíteni szükségeltetik, erre nekünk mindenképp
áldozni kell. Ez jó dolog olyan szempontból, hogy megoldják helyettünk, elébe
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megyünk ennek a megoldásnak. Mindenképp van itt kétfajta változat, látja a Tisztelt
Testület, az egyik a HEOP pályázat kapcsán, ha nyer a pályázat, akkor ki van dolgozva
egy 15 éves futamidővel, hogy milyen bérleti díj konstrukciót kell választani. Illetve, ha
nem nyer a pályázat, akkor az is ki van dolgozva. A Tisztelt Testületnek kellene,
szerintem én is a maximum futamidőt gondolnám, a 15 éves volument, bár az
Alpolgármester Úr 13-at említ. Ha lehet választani, bár a 15 évest kellene, most bízunk
benne, ha nyer a pályázat, akkor egy előnyösebb feltétellel kell ezt megfizetnünk, én azt
javaslom, hogy mindenképp foglalkozzunk vele és nyújtsuk be a pályázatot.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Társaim! Ez egy szakmailag jól kidolgozott
és tényleg alkalmas arra a fűtésnek a korszerűsítésére és mivel gázfűtésről van szó egy
biztonságot is ad és ennek a felújítása nem tudom jelen pillanatban az iskolánál nem
jártam, az Igazgató Úr majd esetleg elmondja, hogy mennyire indokolt biztonságilag.
Amúgy, ha ezt egy vállalkozásnál csináljuk és nem önkormányzati intézménynél, akkor
ezt mindenkinek egyértelműen tapsolva, éljenezve meg kell szavazni. De mivel ez
önkormányzat, ezért örülök is, hogy külön a Polgármester Úr is azért tette rendkívüli
ülésre, mert ezt négy nappal előtte is tudtuk, hogyha Miklós idejön felkészülve,
szakmailag egy olyan anyagot tesz le akkor is elénk, amihez kétség nem férhet. De
nézzük a másik oldalát, hogyha nem állna ilyen rosszul az önkormányzatunk anyagilag,
ahogy jelen pillanatban áll, ezért én megfontolásra javaslom a Képviselő Társaimnak.
Utána érdeklődtem, hogy ez év második felében indulnak azok az alternatív, bio- meg
egyéb energiákon múló fűtéskorszerűsítések, amelyek lényeges támogatást kapnak. Ezt
a lehetőséget, meg ilyen fűtéskorszerűsítést, meg ezekkel a feltételekkel úgy érzem,
hogy nem annyira nehéz ilyen beruházást találni, sokkal könnyebb, és ha ezt most
megnyerjük ezt a pályázatot és belevágunk úgy érzem, hogyha van egy kedvezőbb olyan
beruházású támogatás esetleg, ami a melegvízre, vagy egyebekre épül és tényleg igaz,
hogy 90%-os állami támogatottsággal is bír, de mivel még ezek a pályázatok, utána
érdeklődtem csak az év második felében indulnak meg, el kell rajta gondolkoznunk, de
ha tényleg igaz, hogy ilyen komoly állami támogatások lesznek, mert valamikor ezek az
alternatív energiákhoz, hogy hozzáférjünk, el kell, hogy induljon ez a pályázat. Ez egy
üzleti alapon nyúló, ezt szakmailag ne firtassuk, mert szakmailag nagyon jó a pályázat
és az előkészítés, de így már megfontolás tárgyát képezi. Így mi 10 évig a gáz
áremelésén nyerünk, és ez igaz. Minél hamarabb csináljuk meg ezt a berendezést, ami
energiatakarékos, a gáz ár növekedésén nyerünk. Ez sem kis dolog és közben lesz egy új
létesítményünk 10 évig, mert gondolom 10-13 év után azért ezeket újabbra, ahogy fel
van gyorsulva jelen pillanatban a mai világ, technológiákat fognak alkalmazni. Tehát én
arra kérem a Tisztelt Képviselő Társaimat, hogy gondoljuk meg, én annak ellenére,
hogy nagyon jól elő van készítve, szakmailag jól fel van készítve és én köszönöm
Miklós hogy utána jártál és ide tetted az asztalra. Én nem javaslom jelen pillanatban,
hogy ezt elkezdjük, nem áll az önkormányzat olyan helyzetben. Mert minden nyert
forint után, a pályázatban, amit nyerünk, lehet meg fogja haladni azt a pénzt, mint amit
ez most hoz. Sajnos ennek még az a feltétele, hogy az még nem jelent meg. De én úgy
érzem, hogy ezeknek meg kell jeleni, vagy a pályázatról az anyagban említés van, ki
kell várni. Tehát most én kimondottan csak az önkormányzat rossz anyagi helyzetére
vonatkozóan azt ajánlom, hogy ne kezdjük el, ha biztonságilag ez a rendszer működik az
iskolában. Tehát én sokkal több lehetőséget és pénzt látok abban, mert tudom elfognak
ezek indulni és sokkal nagyobb támogatásokat kapunk, az vissza nem térítendő
támogatás.
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Jónás Sándor polgármester:
Én egy kicsit azért ezt kételkedve fogadom megmondom őszintén, annál is inkább,
mivel én egész életemben az elvégzett munkában hittem és nem a pályázatokban és nem
a lehetőségekben, hogy mit tudunk majd esetleg, meg ki ad még, meg mikor, meg
honnan ad, meg miért ad. Nem beszélve arról, hogy ezek az új alternatív
fűtéstechnológiák már a korábbi testületi ülésen is tárgyaltuk, én eléggé belemélyedtem
és utána néztem, ezek nem úgy működnek, hogy ripsz-ropszra építek ide és azzal
elváltunk. Ezek komoly, nagy területeket átfogó, ehhez megalapozott alapanyag
szükséglet van, tehát sok összetevője van, azon kívül biztos, hogy mindannyian látjátok
a televíziót, halljátok, a világon mindenhol pontosan ez a legnagyobb probléma, hogy
ráugrottak ráadásul az alternatív fűtésrendszerekre, gyengítik ezzel a vízhozamot a
földből, ezek ugyan olyan problémákat rejtenek magukban. Nem beszélve arról, hogy
másfél éve egy huncut fillért nem kapunk, ebbe az országba nem jön be pénz. Én nem is
kételkedem ebben, hogy miért. Látni, hogy miért, mert elfolyt minden pénz, ami idejött,
semmi látszatja nincs ebben az országban, hogy valamit fejlődött volna, vagy épült
volna, ebben viszont hiszek, még akkor is, ha ezen mi nem nyerünk akkor nagy falatot,
mint esetleg egy alternatív más jellegű fűtéstechnológiával, de ez legalább egy elvégzett,
biztosított 13-15 vagy 10 évre, attól függően, hogy a képviselő-testület, ha emellett dönt,
hogy ez milyen. Azért hangsúlyozom, hogy mást is gondolatra ébresszünk, és más is
mondja el a véleményét, mert nem egyszerű dolog ez, ezzel én is tisztában vagyok. Ez
egy biztos pont most, az amit te mondtál Sanyi, az egy teljesen bizonytalan pont. Másfél
éve erre várunk.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
A geotermikus energia, amit nem említettél konkrétan, csak én sem akartam konkrétan
említeni, amire jelen pillanatban Tiszacsegének adottsága is van, és el kell, hogy
induljon Sándor. Az amit idáig mondtál, hogy biztosra meg egyebek, ez a vállalkozói
szemlélet és ez így helyes is a vállalkozásban, de hidd el nekem ez egy önkormányzat.
Az önkormányzat nagyrésze állami támogatásokból, illetve nyert pályázatokon belül,
akkor is nagy része 40% vagy 10% is lehet és 90 % állami támogatás, ez a vállalkozási
szférában jelen pillanatban sincs meg. Tehát az önkormányzatnál gondolom, hogy ez
nem új, amit neked mondok, sokkal nagyobb a támogatások lehetőségei. Kimondottan a
geotermikus energiáról is amit már beszélnek és mondom utána érdeklődtem, hogy igen
is ez várható. Ebben benne van ez a kis rizikó Sándor. A fűtéskorszerűsítésére lenni kell
Sándor, úgy kell felébredni. Abban igazad van, hogy befelé jövet az ember fejére eshet
egy tégla és meg is halhat, de én így nem gondolkozom. Még egyszer jelzem,
kimondottan csak a rossz anyagi helyzetünk, minden forintot Sándor meg kell fogni. És
ezt 10 évre már akkor ezektől a lehetőségektől elzártunk. A legtöbb támogatást
higgyétek el az eljövendő időben a fűtések korszerűsítésére fogják, illetve nagyon sokat
fognak rá kiírni. Ezért én ajánlom ennek a megoldását.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Tisztelt Képviselő-testület! Mivel Szilágyi Sándor megszólított el kell mondanom, hogy
az ősszel, októberben átvizsgáltuk az iskola fűtésrendszerét a kazánok egy részét ki
kellene már cserélni, komoly felújításokra szorulnak, tehát főbb alkatrészeket kellene
cserélni benne. A másik pedig az, hogy a hatalmas épület tömben vannak olyan termek,
ahol 10 fok eltérés van, tehát a melegvíz szállítással is gond van, hidegtermek vannak,
meg túlfűtött termek vannak, ahol nagyon meleg van, tehát ez is indokolná azt, hogy
minél hamarabb fel kellene újítani. Csak tájékoztatásként elmondom, hogy egy hidegebb
hónapban 1 millió Ft és 1,5 millió Ft között szokott lenni a gázszámla.
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Répási Lajos PTKIB. elnök:
Tisztelt Képviselő-testület! Szilágyi Sándornak jó a gondolatmenete, én azt hiszem,
hogy talán azt kellene tisztázni, és szerintem nem tér ki rá, hogy az alternatív
energiafelhasználást, amit mond, geotermikus, alternatív energiahordozóra nyilván erre
fognak pályázatot kiírni, de szerintem ez nem zárja azt ki, hogy azzal is lehet indulni.
Szerintem ezt megkell lépnünk, ha ki lesz írva az a pályázat, akkor gondolkodhatunk
azon, hogy arra is nyújtunk be pályázatot. Nem kizáró ok, hogy egy fűtéskorszerűsítés,
az energiahordozóknak a kiváltása egy alternatív energiára, biztos, hogy erre is lehet
továbbra is pályázni, ez nem feltétele annak, hogy most mi ezt megcsináljuk és kizártuk
magunkat abból. Én úgy gondolom, hogy az továbbra is előttünk lehet, változatlanul azt
javaslom, hogy fogadjuk ezt el.
Nagy Miklós alpolgármester:
Reagálnék a felvetett kérdésekre. Azért 13 év, mert ennyi idő alatt letörleszthető ez a
beruházás, 15 évre elindítani szükségtelen. A geotermikus energiával kapcsolatosan
viszont egy picit bogoznám a dolgot, először is ez kb. 60 millió Ft, én nem látom,
hogyha az új kút, ami véleményem szerint valahol a fürdő területén lesz, onnan a
melegvíz hogy fog eljutni az iskoláig, hol lesz az a nyomvonal, kettő darab csővezeték
kell, egy előremenő és egy visszafelé, nem tudom, hogy az a két csővezeték a
településen hol fog átmenni és milyen költségekkel jár, legalább 200 millió Ft. Az
elhansznált víznek, amely sós víz, ennek egy külön szigetelt oxidációs tót kell építeni,
nem tudom, hogy a későbbiekben milyen környezetvédelmi előírások lesznek,
elképzelhető, hogy az egész geotermikus energiafelhasználást megfogják majd itt
valahol valamilyen szinten akadályozni, mert azt mondják, hogy a föld mélyéből
kitermelt sóval terhelt vízzel nem lehet elszennyezni a felszíni talajt. Előbb-utóbb
elképzelhető, hogy majd ebből, mint ahogy láttuk, hogy egy-két éven belül igen érdekes
környezetvédelmi törvények jelentek meg, elképzelhető, hogy a geotermikus energiának
a felhasználását valamilyen módon pont erről az oldalról akadályozni fogják. Ezt csak
azért említem, mert vannak olyan törekvések, hogy nem nagyon tetszik senkinek sem,
hogy a föld mélyéről feltörekvő igen erősen sóval terhelt vizet borogatja mindenki
mindenfele, ahová éppen akarja. Én ebben látok egy kis kockázatot, nyilván ennek a
beruházási költsége óriási nagy és én attól tartok, hogy majd a pályázatoknál azokat a
pályázatokat veszik előre, amelyiknek a beruházási költsége alacsonyabb, tehát egy
településnek több százmilliót nem fognak adni arra, hogy ezt az energiatakarékos
beruházást megvalósítsa, mert azt mondják, hogy erre kell 400-500 millió ahhoz, hogy
ezeket az intézményeket felfűtsd, ez már egy akkora tetemes költség, hogy egyenlőre
nem éri meg. Azt azért nézni kell, hogy az az alternatív energiaforrás, amit meg akarunk
valósítani, annak a beruházási költsége arányban áll-e azokkal a költségekkel amit
gázdíjként ki kell fizetni és belátható időn belül megtérülnek. Én azért nem akartam
ezekkel foglalkozni mélyebben, mert én megvizsgáltam ezt a dolgot és nem akartam
hosszasan foglalkozni ezzel, de egyenlőre úgy néz ki, hogy ez tűnik a legjobb
megoldásnak, amit mi megtudunk valósítani. Én elhiszem, hogy vannak más
megoldások, és próbálkoznak más megoldással, mi is az óvodánál alternatív
megoldásban gondolkozunk, ott hőszivattyúkat szeretnénk telepíteni és azzal akarnánk
az új óvoda fűtését megoldani, ha nyer a pályázat. De csak egyetlen egy intézményben
gondolkozunk és nyilván az óvoda közvetlen közelében lesz az a hőszivattyú
elhelyezve, az az intézmény nem lesz túl nagy méretű, annak a kivitelezését meg lehet
oldani és ott gyakorlatilag csak villanyszámla lesz, a fűtésre nem kell fordítani és a
villamos áram költsége kb. 60%-a lesz a gázenergia költségének. Tehát ott is egy 40%-
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ot nyerünk rajta, és annak a 40%-nak kell belátható időn belül a beruházási költséget
valamilyen módon lefedeznie, ez is erről szól, hogy azon is spórolunk a gázon ezzel a
korszerű technológiával, amit megvalósítanak, ott nyerünk valamennyit a gáz költségén
és az a nyereség fogja lefedni a beruházási költségeket. Erről van szó, ez egyértelmű. Itt
csak annyit fogunk effektíve forintálisan, hogy vélhetően az ár sajnos nem 6%-ot fog
emelkedni évente, hanem sokkal nagyobb ütemben emelkedik majd, és lesz rajta
valamennyi nyereségünk. Nekünk nem kell foglalkozni vele, hogy elromlik a gázkazán,
garanciális lesz, a jelenlegi gázkazán úgy tűnik egy-két éven belül amúgy is cserére
szorul. Azt még mindenképpen hozzátenném, hogy ebben van még egy 14,5%-os HEOF
pályázat, ami a berendezést is tartalmazza, én úgy gondolom, hogy mindenképpen
fontos a szerződésben kikötnünk, hogy csak akkor tudjuk elfogadni a szerződést, akkor
fogunk ebbe a beruházásba bele, hogyha ezt a pályázatot megnyerjük.
Jónás Sándor polgármester:
Akkor csak az egyik variáció él?
Nagy Miklós alpolgármester:
Véleményem szerint csak akkor szabad ezzel foglalkozni, ha a 14,5%, egyébként ezt
megkapják ezt tuti, ezzel nem kell foglalkozni, ez 100%, ha ők ezt benyújtják erre a
településre remélem meg is kapjuk, közbeszerzést egyébként a minisztérium lefolytatja,
kivitelezők meg egyáltalán milyen típusú berendezések lesznek beépítve ez már meg
volt ezzel nem kell foglalkozni.
Bana Gábor PTKIB. tag:
Tisztelt Polgármester Úr! Miklós hozzászólását szeretném kiegészíteni, hogy én is azt a
verziót támogatom, hogy támogatással pályázzunk a beruházásra, a táblázatokban is
számolgattam, a kettes változatnál a bruttó bérleti díj 17%-kal több, mint az egyes
14,5%-os változatnál, tehát sokkal magasabb bérleti díjjal számol a beruházó. Ha
megnézzük a bérleti díjat a 2-es számú pályázatnál 17%, tehát több mint az egyes
pályázatnál, tehát rárakott 2,5%-kot pluszba, tehát mindenféleképpen az egyes verizót
támogatom én is.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Annyival szeretném kiegészíteni, amit Miklós mondott, hogy igazad van, nem akarok
belefolyni, meg most egymást szakmailag kioktassuk a melegvíz elvezetéséről, komoly
lehetőség és új technológia van, ebbe nem akarok belemenni. Egy ami biztos, amit
idehozott Miklós, hogy a lakosok is tisztán értsék, ezen csak nyerni lehet, tehát most túl
nehéz helyzetben nem vagyunk, mert veszíteni ezen nem lehet, amit idehozott Miklós,
hogy tisztán értsék a Tisztelt Képviselő Társaim is, én a pályázatot, hogyha nagyobb
százalékban nyerünk, annak az a része itt marad, az már az elkövetkező 2-3 évben,
tegyük fel 38 millió Ft a beruházás, tegyük fel ha tényleg csak egy 60%-os állami
támogatást nyerünk rá, az már 20 millió Ft fölött van. De az még nincs itt, tehát
egyetértek, amit te felvázoltál, ezen veszíteni nem lehet. Itt én azokat vetem fel, hogyha
nagyobb százalékban van esély arra, hogy nyerjünk, de a testületnek is, sajnos ez amit
mondott a Polgármester Úr, hogy ez nem fogható. De ha nem éri meg, akkor nincs erről
mit beszélni. Én úgy érzem mindenki átnézte, el kell rajta gondolkodni, azért vetettem
fel, még egyszer hangsúlyozom, kimondottan a rossz körülményekre tekintettel, mert
minden forintot meg kell fogni, ha azt akarjuk, hogy talpon maradjon ez az
önkormányzat.
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Kobza Miklósné ÜOMSB. tag:
Az alternatív energiával kapcsolatban szeretnék annyit mondani, hogy a családban is
érintett vagyok vele, hogy 7-8 év óta küszködik a sógorom, legyen az a földből kijövő,
legyen az fellelt, legyen az bármi, a bioban még éppen nem gondolkozott, ez olyan szűk
körben van leosztva, ezt nagyon kevesen csinálják, akik csinálják sem csinálják már,
mert erre se pályázat, erre az ég egy adta világon semmi nincs. Valamelyik nap a
híradóban hallgattam, hogy az uniós pályázat, ami még ki sem ment Brüsszelbe, négyet
tartalmaz: a 4-es metrót, Pesten valamit rendbe tenni, Pesten valamit rendbe tenni, meg
Pesttől 10 km-re valamit rendbe tenni, akkor hol van itt a vidék, hol van itt az összes
többi olyan pályázat, amit mi is megfoghatunk, nincs. Ezt viszont 7 éves küszködésből
látom a sógoromon keresztül, nem volt már olyan nyitott vagy zárt kapu, nem volt
Svédország, Németország, Ausztria, nem tudom hova elment és egyszerűen nem lehet.
Különböző anyagokat mindent beadott, külföldről tárgyalásra kiment, semmi, áll az
egész dolog.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Ne haragudj Sándor ilyen általánosságban nem lehet beszélni, nem tudom melyik
sógorodról beszélsz, azért ne haragudjatok már itt van Kenderesen, Bánhalmára el kell
menni megnézni.
Jónás Sándor polgármester:
Én mondtam nektek, testületi ülésen, hogy Kenderesen vagy egy.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Most a rádió erről beszél, Bánhalmáról, nem mindenkinek így ismerős az állami
gazdaságnak a jogutódja ez, 5000 lakost lát el ebből a gázból, amit ők termeltek. Így
nem lehet felfogni, hogy mert a sógornak nem sikerült, akkor nekünk sem fog, ez
önkormányzat, ne keverjük.
Jónás Sándor polgármester:
Itt nem össze van keverve, hogy sógor, vagy önkormányzat vagy magánvállalkozó vagy
nem magánvállalkozó. Arról van szó, hogy ezekhez természeti kincs kell, kell fű, kell fa,
ezek nem bírnak ma nőni, ezeket nem tudod megerőszakolni, hogy megnőjenek.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Én azt mondom, hogy ez a pályázat ez most itt van, kézzel fogható, ez meg van, tényleg
ahogy elmondtátok már, hogy ezen nyerni nem lehet, sokat nyerni sem fog az
önkormányzat, amit fog nyerni, illetve nagyon sokat nyer mellette, hogy ezek a
berendezések itt maradnak 10 év múlva is, nem kell rá jelenleg költeni, mert tényleg
vagy lesz pályázat vagy nem lesz. Ha lesz, akkor azt sem tudjuk, hogy használható-e
mellette az a másik pályázat én azt mondom, hogy igen is támogassuk, mert ez most
adott nekünk és hasznunkra válik.
Jónás Sándor polgármester:
Ha nincs más, a 27. oldalon van a határozat, mindenki előtt ott van. Abban az esetben,
ha az önkormányzat támogatásban részesül, illetve a CAMINUS Zrt támogatásban
részesül, abban az esetben megyünk ebbe bele. Aki ezzel egyetért és elfogadja ezekkel a
feltételekkel kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
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Répási Lajos PTKIB. elnök:
15 éves időintervallumot tartalmaz.
Nagy Miklós alpolgármester:
13 évben egyezzünk meg, nyilván csak akkor, ha 14,5%-os plusz támogatás adnak rá, ha
nem akkor mi nem tudunk pénzt adni.
Jónás Sándor polgármester:
Aki egyetért, jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete - CAMINUS Zrt ajánlatát - 9 fő
igen, 1 fő nem szavazattal (Kapus Lajos, Jászai László, Illés János és Dr. Iványi Tibor
nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
127/2008.(VI. 04.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szemünk Fénye Program keretében a
„CAMINUS” Zrt. (6000 Kecskemét, Izzó u. 2.) által benyújtott önkormányzati intézmények
fűtési rendszerének korszerűsítésére, energiaköltségek csökkentésére vonatkozó ajánlatát
elfogadja és az alábbiak szerint határoz:
1.)

Tiszacsege Város Önkormányzata tudomással bír arról, hogy a „CAMINUS” Zrt. A
KEOP-2007-5.2. keretében pályázatot nyújt be támogatás elnyerésére céljából
beruházása megvalósításához.

2.)

Az F-2008/02860/001-T azonosító számú ajánlatban feltüntetett energia megtakarítást
eredményező eszközöket Tiszacsege Város Önkormányzata csak abban az esetben veszi
bérbe, amennyiben a bérbeadó „CAMINUS” Zrt., beruházása megvalósításához
támogatásban részesül.

3.)

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a tulajdonában,
fenntartásában lévő, az ajánlat 1. számú mellékletében felsorolt intézményeiben a
„CAMINUS” Zrt. a hivatkozott ajánlatban foglalt műszaki tartalomnak megfelelően
saját beruházásaként korszerű eszközöket telepítsen.

4.)

A korszerű, energiatakarékos eszközöket Tiszacsege Város Önkormányzata 13 év
időtartamra a „CAMINUS” Zrt-től, a f-2008/02860/001-T azonosító számú bérleti
szerződésben foglaltak szerint bérbe veszi és üzemelteti.

Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a „CAMINUS” Zrt-vel kötendő bérleti
szerződés aláírására.
Határidő: 2008. június 17., valamint esedékességkor
Felelős: Jónás Sándor polgármester
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2.

Napirendi pont
Az önkormányzat intézményeinél lévő álláshely átcsoportosítása
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! Valamennyien látták valószínűleg, illetve a lakosok is a
pályázati felhívásokat, amelyek a Csegei Újságban jelentek meg, a Polgármesteri
Hivatal pénzügyi ügyintézői álláshely betöltésére vonatkozóan. Az első pályázat nem
volt eredményes. Egyetlen egy pályázó felelt volna meg bizonyos kritériumoknak, de a
betanulási időszak alatt, ami alatt elsajátíthatja a szükséges ismereteket az nem
elegendő, illetőleg kevés. A következő pályázati kiírást követően az elmúlt testületi
ülésen az ÖNHIKI-vel kapcsolatban értesültünk arról, hogy nem kapunk annyi
támogatást, amennyiben reménykedtünk, ezért gondoltam és gondoltuk úgy, hogy már
előre látóan próbálunk gondolkodni a jövő átszervezése, illetve személyes
létszámgazdálkodást érintő intézkedéseket is figyelembe véve és belső erőkből
próbáljuk, intézményen belül megoldani ezt a problémát, azzal, hogy az ÁMK-nál egy
álláshelyet, ha a Képviselő-testület hozzájárul, akkor megszüntetni kérünk és kérjük,
hogy a Polgármesteri Hivatalnál legyen egy álláshely, természetesen a dolgozó hozza
magával a feladatait is, az Általános Iskolából, illetve az ÁMK-ból, ezzel lényegében
megoldjuk azt, hogy egy nagyobb tapasztalattal rendelkező ember kerüljön a
Polgármesteri Hivatalhoz, segítséget kapjon a munkájához hogy ellássa, illetve a
jövőbeni létszám intézkedéseket is megelőzzük. Én nagyon szépen köszönöm Igazgató
Úrnak az együttműködését és a jövőben is így szeretném, hogyha együtt tudnánk
működni.
Jónás Sándor polgármester:
Azt hiszem ebben minden benne volt. Sanyi többször említette, hogy nagyon nehéz
anyagi helyzetben van az önkormányzat, nem csak mi, mások is. Mindenki keresi az
utat, ez is egy példája annak, hogy az Igazgató Úr is belátta, illetve áldását adta erre az
egészre. Azt hiszem, hogy ezzel mindenki a hivatal és az iskola is jól fog járni.
Észrevétel van-e valakinek? Ha nincs, akkor javaslatra bocsátom, aki elfogadja ilyen
formában, hogy átkerül az ÁMK-ból egy dolgozó, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete - az önkormányzat
intézményeinél lévő álláshely átcsoportosítását - 10 fő igen szavazattal (Kapus Lajos,
Jászai László, Illés János és Dr. Iványi Tibor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
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128/2008.(VI. 04.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Általános Művelődési
Központnál feladatátadás miatt egy adminisztratív álláshelyet 2008. június 9. napjától
megszüntet. A munkaügyi feladatot Tiszacsege Város Polgármesteri Hivatala látja el
2008. június 10. napjától. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Polgármesteri
Hivatalban a Költségvetési és Pénzügyi Iroda egy álláshellyel bővüljön.
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az intézményvezetők a szükséges munkáltatói
intézkedéseket a határozat végrehajtása érdekében megtegyék.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: aljegyző és az ÁMK vezető

3.

Napirendi pont
Különfélék

a.)

Pályázatokra vonatkozó határozatok módosítása
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Jónás Sándor polgármester:
2008. május 15-ei ülésen, mint emlékeztek rá pályázatok benyújtásáról döntött a Tisztelt
Képviselő-testület egy kis módosítást kellene tennünk. A négy pályázat: a
strandfelújítás, az út, az iskola felújítás, és a Tisza-parton a rendezvény rész kialakítása.
Felkérem Hajdu Bálintot, hogy röviden foglalja össze a módosítás lényegét.
Hajdu Bálint főtanácsadó:
Tisztelt Képviselő-testület! A pályázatok kapcsán hiánypótlást kaptunk, annyit kérnek,
hogy hivatkoznunk kell a határozatban, hogy a költségvetési rendeletben biztosítja az
önkormányzat ennek a saját erő részét. Felolvasnám, hogy mi az az egy mondat, amivel
ki kell egészíteni: „Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat
saját forrás összegét az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 7/2008.(II. 15.)
rendelet 5. § (8) bekezdése alapján a 3/c. számú melléklet szerinti célonként biztosítja.”
Ezzel kell kiegészítenünk, tehát pontosan meg kell határoznunk, hogy honnan
biztosítjuk a saját részt, megjegyzem a pályázati kiírásban ez nem szerepelt.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Én szeretném látni a négy pályázatot, hogy készült el.
Jónás Sándor polgármester:
Ezt megszavaztuk már, erről már döntöttünk.
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
De én szeretném látni, konkrétan mind a négy pályázatot, a teljes anyagot, utána tudok
dönteni, addig nem tudok, ez tényleg vicc volt. Ki látta a négy pályázatot? Krisztike,
örülök neki.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Azért be kell jönni, azért ne a pályázatíró vigye már oda, ne haragudj már, akit érdekel
az bejön.
Jónás Sándor polgármester:
Ezt már egyszer tisztáztuk és ne menjünk már még egyszer bele. Azért az önkormányzat
itt is spórol, és iszonyú sokat és nem hogy kritikát és alaptalan vádakat dobálózunk
ezeknek az embereknek, hanem meg kell dicsérni és meg kell köszönni, hogy saját
szabadidejüket is feláldozva ezeket a pályázatokat is csinálják. Én nem tudom
megérteni, itt arról volt szó, pontosan az előző napirendi pontnál volt, hogyha jön a
pályázat pályázunk, pályázunk. Mind-mind iszonyú pénzekbe lenne. Itt egyik napról a
másikra dobják ki, egyik napról a másikra meg kell a pályázatokat csinálni vagy
elveszítjük. Most annál, amit te mondtál, lehet, hogy pont az lesz, hogy lesz egy
alternatív lehetőség a fűtésre, de egyik napról a másikra kell megcsinálni és azt sem
tudjuk, hogy milyen feltételekkel. Itt is, még ebben is, most jött ki egy módosítás azért
kell most módosítani a 18-ai testületi határozatunkat, pontosan, mert most jött ez a
módosítás és ebben a négyben ennyit kell módosítani. Ez egyszer már lezárt ügy volt,
nem tudom miért kell mindig visszamenni az őskorba.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem értem a felháborodásodat Sándor, hagy fejezzem már be nagyon megkérlek.
Jónás Sándor polgármester:
Fejezd.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Egyetlen egy konkrét dolgot kell, hogy elmondjak és nem vita téma ez. Négy pályázatot
felsoroltatok én egyetlen egyet szerettem volna a fürdőét megnézni, kértem az Aljegyző
Asszonyt, hogy bocsássa rendelkezésemre, megköszöntem, szólt a műszaki irodának,
hogy mutassák meg nekem amit én kértem. A mai napig nem tudták és sajnos a műszaki
irodában dolgozók is azt mondták, hogy higgyem el, hogy ők egy karcot nem tudnak
nekem ideadni, mert ők még ezt nem látták. Tehát én szerettem volna, vissza kell nézni
a Szociális Bizottság ülésének az anyagait, ahol én többször élni szerettem volna a
képviselői jogommal, és én ezt nem kaptam meg Sándor. Azért mondtam most, hogy
lehet, hogy csak egy mondat hibázik benne és sajnos rossz tapasztalatom van az
iskolával is, ott több rossz mondat van benne, gondolom majd azt is kifogjuk javítani.
Hidd el Sándor, ezt ne rosszindulatnak vedd, hanem azért ha már indultam képviselőnek
szeretném tisztességesen azokat a dolgokat is úgy képviselni, ahogy úgy érzem, hogy
általam a lakosok is hasonlóképpen gondolkoznak, mert többen megkeresnek, ezért
szerettem volna ezt is elmondani Sándor. Nem láttam a fürdőnek se, hidd el nekem,
ennek nem kell utána menni tényként kell kezelni és nem rossz indulatúan fogom ezt fel.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Tisztelt Testület! Tisztelt Képviselő Úr! Az igazság elhallgatása nem tudom egyenlő-e a
hazugsággal, nem is szeretnék erről véleményt mondani, de amit te most elmondtál az a
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történet, azért jó lett volna, ha be is fejezed. Amikor a műszaki irodán kérted ezt a
tervdokumentációt, és nem tudták neked odaadni utána átjöttél, ott ültem én saját
magam Hajdu Bálint irodájában és kérted tőlem is. Mit mondtam neked, hol találod meg
a pályázatot? A Kommunális Szolgáltató Szervezetnél, vagy nálam. Elmentél-e oda és
megnézted-e? Ez a kérdésem.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Összekeversz valakivel.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Nem keverek össze senki.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Jogom van kérni bárkitől, egyet vegyetek tudomásul, hogy az önkormányzatnál ebben a
hivatalos helyiségben vagy az irattárban a tizenvalahány példányból egyetlen egynek itt
kell lenni.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Nem ez volt a kérdés.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Én nem fogok hozzád sem kuncsorogni, mert azt a levelet, amit kértem, hogy miket
adjál ide Krisztike, hát szégyelld magad, azt a levelet amit ideadtál.
Jónás Sándor polgármester:
Ne minősítsük már a kollégákat.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Miről beszélsz?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Arról beszélek az anyagot amikor kértem tőled, hogy ad ide a fürdő jelen pillanatban
milyen engedéllyel rendelkezik, csak hímezel-hámozol, nem adtad ide, nem bocsátottad
rendelkezésemre.
Jónás Sándor polgármester:
Kérem a Tisztelt Képviselőt most már elmegyünk megint egy erőszakos magatartásba.
Itt fel van tételezve az, hogy itt mindenki nem a lakosság igényeinek megfelelően
dolgozik és játszik a Tisztelt Lakosság becsületével, csak te vagy itt, aki ezt képviseled,
bebizonyítottátok már épp eleget, bukott már ez az önkormányzat 280 millió Ft-ot is,
amiatt, mert ilyen döntésed volt, akkor is, meg az előtt is, meg azután is. Itt most ez a
lehetőség van, mi dönteni fogunk, te legfeljebb „nem”-mel szavazol és minden anyagot
meg fogsz nézni, meg fogsz kapni és utána megnézheted.
Vincze László PTKIB. tag:
Tisztelt Képviselő-testület! A Szilágyi Úr összekavarja a kettőt, most pályázatról van
szó, nem szerződésről. Te egészen másról beszéltél, az iskolának van egy szerződése, az
egy dolog. Most egy pályázatról van szó, vagy nyerünk vagy nem nyerünk, ki kell
egészíteni. Te meg a szerződésről beszélsz, hogy mi van a fürdő szerződéssel, meg a
másikkal stb.
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Jónás Sándor polgármester:
Sokszor nem vagy képben, hogy miről beszélünk, ez be van adva már.
Vincze László PTKIB. tag:
Befejezem. Ezzel csak untatol bennünket, mert nem érted, hogy miről van szó, nem
tudod miről beszélsz.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Akkor szeretnék rá válaszolni.
Jónás Sándor polgármester:
Most már nincs miről.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Megszólítottak. Pályázatról beszélünk.
Jónás Sándor polgármester:
Bálint hagy mondja már el, jó.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Először a képviselőnek, majd utána.
Jónás Sándor polgármester:
De Bálint az előterjesztő, bocsánat.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
De ezzel kapcsolatban.
Jónás Sándor polgármester:
Enged már meg, hogy én vezessem ezt a testületi ülést. Hajdu Bálintnak megadom a
szót.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Össze-vissza, vezessed Sándor.
Hajdu Bálint főtanácsadó:
Köszönöm a szót. Két különböző dologról beszélünk, van egy benyújtott pályázat, ami
tényleg pályázat. Amiről pedig Szilágyi Sándor beszél az pedig egy tender. De ne
pályázatról beszéljünk. Most egy benyújtott pályázatról van szó, amihez kértem, hogy a
Testület módosítsa ezt a testületi határozatot és az a tender az egy közbeszerzési eljárás,
az egy teljesen más dolog, úgy ahogy Vincze Úr is elmondta, nem ugyan arról
beszélünk. A pályázat nálam mindegyik ott van a konkrét pályázat, bárki lejöhet,
megnézheti, de úgy gondolom elegendő egy előterjesztést hozni, mint ahogy a múlt
képviselő-testületi ülésen hoztuk is az előterjesztést, amiben össze volt foglalva a
pályázati anyag és a testületi határozatok. Most ebben kérem, hogy a módosítás
megtörténjen.
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Visszatérek, köszönöm Polgármester Úr. Egyetértek most tender meg nem tender, meg
nem a kiírásról mondom, én a fürdőnek szerettem volna jelen pillanatban az érvényes
rajzait, terveit megnézni, hogy mi alapján, hogy készül, ezt nem leltem Bálint az
önkormányzatnál, aminek egy példányának itt kellene lenni. Az iskolával kapcsolatban
meg kell nézni Laci ezeket a szerződéseket, az, hogy te most érted vagy nem érted,
azokban vannak hibák, egymásnak ellentmondóak a szerződések, légy szíves nézd át,
azután nyilatkozzál, amúgy nekem nem kell, hogy nyilatkozzál, mert én ismerlek.
Vincze László PTKIB. tag:
De most nem erről beszélünk.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
A központi iskoláról megemlítettem, hogy ott is hiba van, ha idehozta volna a
Polgármester Úr, és nem csak öt perccel előtt tette le az asztalra, akkor az nem történik
meg.
Vincze László PTKIB. tag:
Annyira okos vagy, hogy megvárod kérlek szépen, hogy megszavazzuk amit Hajdu Úr
előterjesztett, utána a különfélékben felveted szintén, képtelen vagy figyelni.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Te vagy a képbe Laci nagyon.
Jónás Sándor polgármester:
Egy pillanat türelmet kérek. Szavazásra bocsátom.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Annyit akarok tisztázni az iskolánál, hogy ez ami a pályázatban benne van ez az emelet
ráépítés az emeletes iskolánál, erről szól.
Jónás Sándor polgármester:
Aki a korábban felolvasott határozatok módosításával egyetért, kérem kézfelnyújtással
jelezni szíveskedjen.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Tartózkodom.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete - közfürdő korszerűsítésére
vonatkozó határozat módosítását - 9 fő igen szavazattal (Szilágyi Sándor nem
szavazott, Kapus Lajos, Jászai László, Illés János és Dr. Iványi Tibor nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
129/2008.(VI. 04.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Államkincstártól
érkezett hiánypótlási felhívásra vonatkozóan a 93/2008.(V. 15.) KT. számú határozatát
az alábbiak szerint módosítja:
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Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az ÉszakAlföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett helyi önkormányzatok
fejlesztési feladatainak támogatására az országos átlagot jelentősen meghaladó
munkanélküliséggel sújtott településeken területi kiegyenlítést szolgáló önkormányzati
fejlesztések támogatására pályázatot nyújt be.
A pályázat célja közfürdő korszerűsítése, a fejlesztés megvalósítási helye a
Tiszacsege Strandfürdő -Tiszacsege , Fürdő út-.
A fejlesztés forrásösszetétele:
Megnevezés

Saját forrás
Támogatásból
összeg
Összesen:

igényelt

Nettó

Költség összege Ft-ban
Visszaigényelhető
ÁFA

Bruttó

18.907.906

7.563.162

26.471.068

18.907.906
37.815.812

18.907.906
7.563.162

45.378.974

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat saját forrás
összegét az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 7/2008.(II. 15.) rendelet 5. §
(8) bekezdése alapján a 3/c. számú melléklet szerinti célonként biztosítja.
Határidő: 2008. június 10.
Végrehajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete - közút felújítására vonatkozó
határozat módosítását - 9 fő igen szavazattal (Szilágyi Sándor nem szavazott, Kapus
Lajos, Jászai László, Illés János és Dr. Iványi Tibor nem volt jelen a szavazásnál)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
130/2008.(VI. 04.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Államkincstártól
érkezett hiánypótlási felhívásra vonatkozóan a 94/2008.(V. 15.) KT. számú határozatát
az alábbiak szerint módosítja:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az ÉszakAlföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett decentralizált „ települési
önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítására” irányuló
önkormányzati fejlesztések támogatására pályázatot nyújt be.
A pályázat célja Tiszacsege Város belterületén az Óvoda utca, Rákóczi I. utca, Rákóczi
II.-Toldi út, Kinizsi utca és a zug, Temető utca, Bethlen utca szilárd burkolatú
közutak felújítása.
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A fejlesztés forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás

Költség összeg Ftban
18.107.902

Támogatásból
igényelt összeg
Összesen

25.006.149
43.114.051

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat saját forrás
összegét az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 7/2008.(II. 15.) rendelet 5. §
(8) bekezdése alapján a 3/c. számú melléklet szerinti célonként biztosítja.
Határidő: 2008. június 10.
Végrehajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete - iskolaépület fejlesztésére
vonatkozó határozat módosítását - 9 fő igen szavazattal (Szilágyi Sándor nem
szavazott, Kapus Lajos, Jászai László, Illés János és Dr. Iványi Tibor nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
131/2008.(VI. 04.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Államkincstártól
érkezett hiánypótlási felhívásra vonatkozóan a 95/2008.(V. 15.) KT. számú határozatát
az alábbiak szerint módosítja:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az ÉszakAlföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett a leghátrányosabb helyzetű
kistérségek felzárkóztatásának támogatására pályázatot nyújt be.
Pályázatát a helyi önkormányzatok alapfeladatainak ellátása között meglévő
színvonalbeli különbségek csökkentése érdekében, a bel- és külterületen megvalósuló
humán-infrastruktúra pályázati céllal „Iskolaépület fejlesztése” nyújtja be. A fejlesztés
megvalósítási helye a ÁMK Fekete István Általános Iskola – Tiszacsege Fő út 95 sz. -.
A fejlesztés forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás

Költség összeg Ftban
5.616.307

Támogatásból
igényelt összeg
Összesen
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Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat saját forrás
összegét az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 7/2008.(II. 15.) rendelet 5. §
(8) bekezdése alapján a 3/c. számú melléklet szerinti célonként biztosítja.
Határidő: 2008. június 10.
Végrehajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete - Tisza-parti rendezvénypark
fejlesztésére vonatkozó határozat módosítását - 9 fő igen szavazattal (Szilágyi Sándor
nem szavazott, Kapus Lajos, Jászai László, Illés János és Dr. Iványi Tibor nem volt
jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
132/2008.(VI. 04.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Államkincstártól
érkezett hiánypótlási felhívásra vonatkozóan a 96/2008.(V. 15.) KT. számú határozatát
az alábbiak szerint módosítja:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az ÉszakAlföldi Regionális Fejlesztési Tanács által meghirdetett önkormányzati feladatellátás és
az ezekhez kapcsolódó tárgyi eszközök fejlesztésére, immateriális javak beszerzésére a
meglévő egyenlőtlenségek mérséklése érdekében pályázatot nyújt be.
A pályázat célja 5000-25000 fő állandó lakosságszámú településeken zöldterületek
rekreációs célú megújítása (pihenőpark, szabadidős célú terület)
Fejlesztés helye: Tiszaparti rendezvény-park fejlesztése.
A fejlesztés forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás

Költség összeg Ftban
1.504.911

Támogatásból
igényelt összeg
Összesen

13.544.199
15.049.110

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat saját forrás
összegét az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 7/2008.(II. 15.) rendelet 5. §
(8) bekezdése alapján a 3/c. számú melléklet szerinti célonként biztosítja.
Határidő: 2008. június 10.
Végrehajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester

Tiszacsege Város Önkormányzata

Oldal: 17

kjnjhkjh TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖ[Év]
NYVE

b.)

Belvizes lakások bontása
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Belvizes lakások bontása. Öt darab belvizes lakásunk van, ami az önkormányzat
tulajdonába került. Van olyan, hogy a korábbi volt tulajdonos igényt adott be, hogy az
építőanyagért, illetve, ami ott van rajta, azért ő elbontaná és rendbe is teszi. Erre egy
határozati javaslat készült, én azt hiszem, hogy ennek semmi akadálya nincs, hogy ezek
az emberek, akik kiköltöztek belőle, ha elbontják és rendbe teszik a földterületet úgy
ahogy a határozatban le van írva és határidőre ezt a munkát elvégzik, akkor
megkaphatják bontásra, ha pedig nem, akkor elvégezteti az önkormányzat ezt a munkát.
Ha ott hagyják félbe, vagy csak a jó anyagokat viszik el, és a melléktermék
elszállításáról nem gondoskodnak, akkor viszont abban az esetben az önkormányzat
elvégezteti azt a munkát, azt a kiszámlázott díjat az elvégzett munkáért a lakosra fogjuk
terhelni. Van ezzel kapcsolatban észrevétel?
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Valahol bele kellene fogalmazni, ha bármilyen baleset történik, az már önkormányzati
ingatlan, az ne minket terheljen.
Jónás Sándor polgármester:
Jó, az önkormányzati terület, helyes, köszönöm szépen.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Gondolom a többire is van, ha nem is saját tulajdonos, de van kérelmező, aki hajlandó
elbontani a többi ingatlant is, ugye?
Jónás Sándor polgármester:
Elsősorban azok, akik korábban benne laktak, amennyiben ő nem él ezzel a
lehetőséggel, nem kívánja elbontani, akkor más persze, van kérelmező. Aki az Imre által
tett kiegészítéssel elfogadja a határozatot, kérem kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete - belvízkárosult lakások
bontására vonatkozó javaslatot - 10 fő igen szavazattal (Kapus Lajos, Jászai László,
Illés János és Dr. Iványi Tibor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
133/2008.(VI. 04.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az
önkormányzat részére térítésmentesen átadott belvízkárosult, lakhatatlan lakásokat, igény esetén – a volt tulajdonosai elbontsák az önkormányzat által biztosított műszaki
vezető irányításával.
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Kérelmező köteles a bontásból kikerült és hasznosítható építési anyagért a telket rendbe
tenni a keletkezett bontási hulladékot elszállítani az önkormányzat által meghatározott
időpontig.
Képviselő-testület felkéri a műszaki irodát, hogy a határidő lejártát követően a munka
elvégzését ellenőrizze, amennyiben az ingatlan rendbetételéről kérelmező nem
gondoskodott úgy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2008. augusztus 30.
Végrehajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester

c.)

Zsólyominé Gyenes Anikó tiszacsegei lakos ingatlanvásárlás iránt benyújtott
kérelmének elbírálása
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Mint már szó esett korábbi testületi ülésen is, volt ajánlatkérő, illetve szolgálati lakás
igény volt kérve, a takarékszövetkezett mögött a Gadóczi Doktor Úr asszisztensnője, aki
idejött korábban, ezt ajánlottuk fel. Sajnos megnéztem én is akkor, mert nem fogadta el
ezt a lakást, arra hivatkozva, hogy olyan sokba kerül a felújítási költsége, hogy nem
tudja vállalni, még úgy sem, hogy lelakja. Ezzel egyetértek én is ez teljesen megítélésem
szerint teljesen leamortizálódott. Én úgy gondolom, hogy most jelentkezett rá érdeklődő,
az érdeklődő nem más, mint Zsólyominé Gyenes Anikó, aki 13 éve az önkormányzatnál
dolgozik, kitüntetett dolgozó, én úgy gondolom, hogy eddig is többen kifejtették már
azt, hogy milyen jó munkabírású. Legutóbbi testületi ülésen pont te Sanyi te említetted,
hogy precízen, most is megtudod erősíteni, köszönöm szépen. Ő beadta ezt a pályázatot,
hogy ő szeretné ezt megvásárolni, árat is jelölt, 3,5 millió Ft értékben. Itt rengeteg
mindent, természetesen ezek a költségek őrá hárulnának. Emellett ugyan úgy, mivel a
korábbi határozatunkban az szerepelt, hogy rendőrségi szolgálati lakásnak tartjuk ezt
fent, javaslatot teszek arra, hogy a korábbi határozatunkat abban a formában
módosítsuk, hogy a tornyos iskolába, ahol a védőnő lakott oda kerül át ez a rendőrségi
szolgálati lakás, erről is határozunk, amennyiben egyetértetek vele. A másik pedig, hogy
a kérelemnek helyt adjunk, hogy értékesítsük Zsólyominé Gyenes Anikónak ezt a lakást.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Továbbra is megerősítem jó munkabírású és jó munkaerő Anikó. De azt hozzá
szeretném tenni, hogy most vettük meg vele szemben 8 millió Ft-ért a másik portát.
Jónás Sándor polgármester:
6 millióért, nagyobb telek, minden.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Igen, nagyobb telek. Én csak arra fel, hogy mivel ezek itt egybe vannak, a központban
vannak. Én azzal egyetértenék, ha van még valamilyen lehetőség támogassuk Anikót
egy valamilyen más helyen, de itt közvetlen az önkormányzat mellett. A másik telket is
valami miatt megvettük, gondolom, hogy elképzelésed volt rá.
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Jónás Sándor polgármester:
Van is.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Van rá, igen. Akkor itt van most pont a szánkban és akkor ezt is eladnánk, maga csak
ilyen megközelítésből. Én nem, hogy nem értek egyet, én egyszerűen ellene vagyok.
Hangsúlyozom még egyszer, hogy segítsük Anikót, ha van valahol ilyen lehetőség és
máshol talál a legmesszebbmenőkig támogatni kell, meg támogatom is. De hogy eladjuk
az önkormányzat mellett a másik telekkel szemben, én nem is értem a felvetést. Az ővét
megértem, csak a tiedet nem. Te ezt miért nem így látod?
Jónás Sándor polgármester:
Máris mondom neked. Felvetetted azt, hogy megvettük a Kovács Imre bácsi házát.
Megvettük azt a házat, persze, hogy megvettük, pontosan azért, mert elvettünk a
rászorulóktól egy kis részt, a játszótér odaépült. Ide egyébként is pályázni szeretnénk
arra, hogy egy korszerű létesítményt hozzunk létre, ezért vált szükségessé az a
földterület, hogy így majd egy nagyobb területen, egy szebbet tudunk, egy nagyobbat
tudunk építeni és visszatudjuk adni azt, amit a játszótér miatt elvettünk. Ezen a belső
részen, ha ez az egy lenne, akkor én is azt mondanám, hogy ne adjuk el, mert el lehet
képzelni, de nagyon sok családi ház van még, magánlakások vannak, amelyek úgyis
akadályba ütköznének, de a belvárost nem is ezen a részen terveztük el, hanem a Fő
utcán.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Akkor parkolónak hagyjuk meg.
Jónás Sándor polgármester:
Parkolónak a belváros közepén ne hagyjunk már helyet, én nagyon logikátlannak
találom, a belvárosba jöjjenek be az autók, mások kitiltják a belvárosból az autókat, mi
ide rendeljük be őket, hogy itt parkoljanak, nevetséges.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Akkor zöldövezetet csináljunk belőle.
Jónás Sándor polgármester:
Zöldövezetet, jó, találj még ki valamit. Szavazzunk. Én javaslom, hogy aki egyetért
ezzel, hogy értékesítsük 3,5 millió Ft-ért, ha nincs más észrevétel, akkor szavazásra
bocsátom. Nincs. Aki egyetért vele, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete - Zsólyominé Gyenes Anikó
tiszacsegei lakos ingatlanvásárlás iránt benyújtott kérelmét - 8 fő igen, 1 fő nem
szavazattal (Nagy Miklós nem szavazott, Kapus Lajos, Jászai László, Illés János és Dr.
Iványi Tibor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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134/2008.(VI. 04.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Zsólyominé
Gyenes Anikó 4066 Tiszacsege, Óvoda u. 1/a. szám alatti lakos kérelmét és úgy
határozott, hogy az önkormányzat tulajdonát képező 128 hrsz-ú 675 m2 nagyságú
„lakóház udvar” művelési ágú, valóságban Tiszacsege, Templom u. 33. szám alatt
lévő ingatlant kérelmező részére
é r t é k e s í t i.
Képviselő-testület az ingatlan vételárát 3.500.000 Ft-ban, azaz hárommillió-ötszázezer
forintban határozza meg.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Jónás Sándor polgármester

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete - Rendőrség részére szolgálati
lakás kijelölését - 8 fő igen, 1 fő nem szavazattal (Nagy Miklós nem szavazott, Kapus
Lajos, Jászai László, Illés János és Dr. Iványi Tibor nem volt jelen a szavazásnál)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
135/2008.(VI. 04.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete - figyelembe véve a
134/2008.(VI. 04.) KT. számú határozatát – úgy határoz, hogy a 118/2008.(V. 28.) Kt.
számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát
képező 10 hrsz-ú 1145 m2 nagyságú „általános iskola” művelési ágú, valóságban
Tiszacsege, Fő u. 27. szám alatti ingatlanon lévő lakást a rendőrség részére szolgálati
lakásként kijelöli.
Határidő: folyamatos
Felelős: Jónás Sándor polgármester
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d.)

Kábel Tv szerződés
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Testületi ülés előtt osztottuk ki, ez egy tervezet, mint korábban beszéltük a kábel tévések
szerződéséről. Ez egy tervezet, ha a Képviselő-testület úgy gondolja, meg is
szavazhatjuk. Hogy a lakosság is hallja, átmehetünk pontonként, ha úgy gondoljátok,
hogy most ebben határozatot tudunk hozni. Csak azért, mert jó lenne a kábeltévéseket is
lerendezni, mert bizonyos kábeltévések jogot formálnak, hogy ha én írásban felkérem,
vagy mit tudom én, én szeretnék már ebből kivonulni, ez ne az én feladatom legyen,
hogy most melyik kábel televízió közvetít vagy nem közvetít. Ez legyen az ő érdekük,
hogy közvetíti a lakosoknak a testületi ülést, mi biztosítjuk a lehetőségét annak, ezt
elmondtam már korábban is és ez a határozatban is benne van, ha három kábelhálózat
lesz itt, akkor mind a három, ha négy, akkor mind a négy, ha kettő, akkor kettő. Csak el
kell indulnunk, de ezen már túl kell esnünk, hogy egyszer és mindenkorra a
közvetítéseket zárjuk rövidre.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Mint mindenhez a felkészüléshez is idő kell. Ha jól tudom tegnap adtátok ki a Bozsó
Gyulának üzemeltetett kábeltévéhez. Ha ezeket lehet, akkor legalább 48 órával előtte ki
kell szólni mind a két üzemeltetőnek, hogy ezeket tudják, feltudjanak rá készülni.
Jónás Sándor polgármester:
Egyenlőre majd én fogom eldönteni, nem ők, ők majd vagy vállalják vagy nem
vállalják, egy pillanat jó.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Én fordítva látom, te így látod.
Jónás Sándor polgármester:
Te így látod, jó.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
A lakosoknak a tájékoztatása
Jónás Sándor polgármester:
Kötelező, meg is fogom.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Az önkormányzatnak meg neked is, lehet így is, hogy te eldöntöd Sándor, csak jó
legyen.
Jónás Sándor polgármester:
Így igaz, pontosan.
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Örülök, ha te fogod eldönteni, de én csak kéréssel fordultam feléd, hogy azért ne egy
nappal később, mert elég sok ígéretet tettél már, hogy lejátszuk holnap, lejátszuk
azonnal, vissza lehet keresni.
Jónás Sándor polgármester:
Ezt akarom elkerülni tudod. Nem keresünk vissza semmit, mert ezt akarom elkerülni,
nehogy egy polgármester legyen már ezért a felelős, hogy most itt valamelyik tévé
társaság kegyes legyen és levetítse a filmet.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Ezért a polgármester a felelős Sándor, hogy tájékoztassa a lakosságot.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt ülésen erről már beszéltünk, hogy bárki megkapja
majd, mint ahogy ebben a szerződésben is benne van.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Bárki nem, csak aki rendelkezik vele.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Hát a szolgáltató, nem bárki, nem te gondolom, hanem aki nyilván szolgáltathat, az
megkaphatja a kimenő jelet, most itt nem értem, hogy a Képviselő Úr miről beszél. Ez
már arra vonatkozik arra a szerződésre.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Én nagyon sajnálom, ha nem érted.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Nem értem, ugyan ez a lehetőség megvan a Bozsó Úrnak is.
Jónás Sándor polgármester:
Ma nem volt egy napirendi pont, amit megértettél volna.
Nagy Miklós alpolgármester:
Arra ezért felhívnám a figyelmet, hogy a rendkívüli testületi ülést előtte 24 órával előtte
kell összehívni, van egy ilyen határidő, hogy 24 órának el kell telnie az összehívás és a
testületi ülés között. Tehát 48 órával a testületi ülés előtt elég nehéz lenne szólni a
kábeltelevíziósoknak, még lehet, hogy el sem döntöttünk, hogy rendkívüli testületi ülést
hívunk össze. Nem rég a legutóbbi testületi ülésünk is azért volt 11 órakor, mert előtte
való nap 11 órakor kényszerültünk arra, hogy a testületi ülést összehívjuk és a 24 órát
pedig ki kellett várni, tehát nem lehet hamarabb szólni egy rendkívüli testületi ülésről a
kábeltelevízió tulajdonosának, mint a képviselőknek, nyilván. Én egyébként inkább a
szerződés tartalmával foglalkoznék, mert azért ebben vannak ilyen dolgok, amelyekkel
kapcsolatban nekem kellene némi felvilágosítás, nem tudom erre most tudsz-e
válaszolni Polgármester Úr, vagy először tanulmányozzuk át és egyeztetünk később.
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Jónás Sándor polgármester:
Visszatérve, azzal is kezdtem az elején, hogy ez most lett kiosztva, ebben nem feltételen
kell szavaznunk, de ha akarjuk végigbeszélhetjük a pontjait ennek a szerződésnek. De
reagálva felvetve a gondolatmenetedet, a 24 óra és a 48 órával kapcsolatban, annyival
egészíteném ki, hogy mind a két kábeltévé jelen esetben, aki Tiszacsegén működéssel
rendelkezik, azonos időben kapta meg az értesítést erről. Az egyik Debrecenből itt van
és egyenes adásban sugározza, nem tudom, hogy a másik megy-e, vagy nem megy, mi a
jelet kiadtuk, biztosítottuk, az itt van a szomszédban, tehát ez semmiféleképpen nem az
önkormányzat és a polgármester hibájából nem látják, azok a lakók, akik a másik
kábeltévét nézik.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Vannak, akik nem látják?
Jónás Sándor polgármester:
Nem tudom csak mondom, ha nem látják. Foghatod a fejed nyugodtan. Tehát itt nem
kell, ezt eltudjuk halasztani, csak azt akarom mondani, hogy ezt ki lehet dolgozni, át
lehet értékelni és akkor a bizottságok is felkészülve ennek a formáján megtárgyalják és a
legközelebbi testületi ülésre behozzuk.

e.)

Szociális rendeletben az átmeneti segély kidolgozására javaslattétel
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Jónás Sándor polgármester:
A legutóbbi testületi ülésen, amivel én is nagyon egyetértettem kivételesen Szilágyi
Sándor képviselővel
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Köszönöm Sándor.
Jónás Sándor polgármester:
azokat az embereket, akik segélyt kapnak, hogy munkára kényszerítsük, vagy
foglalkoztassuk őket. Az idő tényleg olyan rövid volt, hogy sok egyéb más volt, amivel
el voltunk foglalva. Én most javaslatot tennénk erre. Ezt is ugyan úgy, mint ezt a
kábeltévés szerződést a legközelebbire tegyük már át, azzal a kiegészítéssel, hogy én
úgy gondolom, hogy az Imre bizottsága dolgozza ki teljes egészében és terjesszétek már
ti be, jobban megbeszélitek bizottsági ülésen, összeállítjátok, hogy milyen formában,
hogyan tudjuk ezt behozni és a legközelebbire felkészültebben betudjuk hozni.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Június végére.
Jónás Sándor polgármester:
Igen. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete - Szociális rendeletben az
átmeneti segély kidolgozására vonatkozó javaslattételt - 10 fő igen szavazattal (Kapus
Lajos, Jászai László, Illés János és Dr. Iványi Tibor nem volt jelen a szavazásnál)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
136/2008.(VI. 04.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Szociális-,
Egészségügyi-, Ifjúságvédelmi Bizottságot, hogy az átmeneti segély megállapítási
feltételeként közmunka végzés szabályozására a szociális igazgatásról és a szociális
ellátások helyi szabályairól szóló 26/2006.(XII. 14.) rendelet módosításának tervezetét
következő testületi ülésre dolgozza ki.
Határidő: 2008. június 25.
Felelős: Tóth Imre SZEIB. elnök

f.)

ÁMK bentlakásos nyári fejlesztő és szabadidő táborra vonatkozó határozat
módosítása
Ea.: Dr. Vámosi Margit aljegyző
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Jónás Sándor polgármester:
Felkérem Dr. Vámosi Margit Aljegyző Asszonyt, hogy szóbeli előterjesztését megtenni
szíveskedjen.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülésen határozott a Képviselő-testület
arról, hogy van egy tanodai pályázat, aminek már két fordulója lezajlott és ennek
folytatásaként van egy újabb pályázati lehetőség, ezt Igazgató Úr terjesztette akkor elő.
Képviselő-testület döntött arról, hogy ezt a pályázatot benyújtja, illetőleg megelőlegezi a
pályázatban elnyert összeget, ugyanis ez a pályázat utófinanszírozott, tehát megnyerése
esetén is később kapja meg a támogatott a forrást erre. Ahogy utána jártunk ennek a
kérdésnek alaposabban ez az utófinanszírozás sajnos elég nehézkes ebben az esetben is,
nagyon hosszú időt vesz igénybe, egy másfél évig elhúzódik és az elszámolása is olyan,
hogy egészen aprólékos és kisebb összegeken is fennakadás történik. Ezért tekintettel
arra, hogy a költségvetésünk helyzete most olyan, amilyen, amit a Tisztelt Képviselők is
ismernek és tudják, javaslom a Képviselő-testületnek, hogy ezt a határozatát vonja
vissza, tehát nem tudjuk megfinanszírozni ennyi időre jelenleg a pályázatot, illetőleg
nem tudunk forrást biztosítani.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Tisztelt Testület! A pályázatot írókkal egyeztettünk, megbeszéltük ezt a dolgot és
belátták, hogy ilyen anyagi helyzetben nem tudjuk vállalni mi sem a pályázat
elkészítését, bármennyire is sajnáljuk. Egyébként köszönjük a Testület ilyen pozitív
hozzáállását, amikor megszavazta.
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Jónás Sándor polgármester:
Sajnos nem jóra kell szavaznunk, de korábbi határozatunk visszavonásával, aki egyetért,
kérem, hogy kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete - ÁMK bentlakásos nyári
fejlesztő és szabadidő táborra vonatkozó határozat módosítását - 10 fő igen szavazattal
(Kapus Lajos, Jászai László, Illés János és Dr. Iványi Tibor nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
137/2008.(VI. 04.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy visszavonja a
126/2008.(V. 28.) KT. számú határozatát, melyben úgy döntött, hogy a Tiszacsegei ÁMK
Fekete István Általános Iskola részére a „bentlakásos” nyári fejlesztő- és szabadidős
programhoz szükséges 5.000.000 Ft-ot a 2008. évi költségvetéséből megelőlegezi, mivel a
pályázat önrész nélkül 100%-ban támogatásból valósul meg.
Képviselő-testület fenti döntését azzal indokolja, mivel a pályázati támogatás elszámolása a
tapasztalatok szerint 1-1,5 évet vesz igénybe, így az önkormányzat anyagi helyzetére
tekintettel nem tudja előre megfinanszírozni a táboroztatás felmerülő költségeit.
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről az ÁMK igazgatóját értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Sándor polgármester

g.)

Motorversenyről tájékoztató
Ea.: Nagy Miklós alpolgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Jónás Sándor polgármester:
Felkérem Nagy Miklós alpolgármestert, hogy szóbeli előterjesztését ismertetni
szíveskedjen.
Nagy Miklós alpolgármester:
Tisztelt Képviselő-testület! Sajnálatos hírt kell közölnöm a Losonczi János keresett meg
ma reggel, egyeztettünk már az ebben az évben rendezendő gyorsasági motorversennyel
kapcsolatban, felolvasnám a levelet és lesz néhány hozzászólni valóm a dologhoz.
Nekem címezte a levelet, az ez évi motorverseny rendezésével kapcsolatosan tájékoztat.
„Tisztelt Alpolgármester Úr! Korábbi megbeszélésünk alkalmával már jeleztem, a
gyorsasági motorverseny megrendezésével kapcsolatos aggályaimat, amit a
Polgármesteri Hivatal által azonos időpontra bejegyzett lakodalom tett indokolttá.
Megbeszélésünk után tájékoztattam a leendő versenyigazgatót és a pályabírók vezetőjét
a kiemelt kockázatot jelentő eseményről. Mindkettőjük véleménye határozottan kizárja a
két esemény egy időpontban történő esemény megtartását, mivel a Magyar Motorsport
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Szövetség biztonságtechnikai kódexének útmutatása alapján csak olyan verseny
rendezhető, ahol a kockázatok a legminimálisabb szintre csökkenthetők. Tekintettel arra,
hogy a szövetség képviselőinek véleménye megegyezik az én álláspontommal, a
motorverseny megrendezésével, biztonságos lebonyolításával járó felelősséget nem
vállalom, így a XI. gyorsasági motorverseny nem kerül megrendezésre. Fentiek
tudomásulvételét kérjük. Losonczi János SZVMSE elnök”
Hát mi történt? Az történt, hogy pontosan arra a hétvégére pont a körön belül
bevállaltunk mi is, nyilván az önkormányzati dolgozók is beírtak egy lakodalmat, maga
már a lakodalomat, tehát a vőlegény és nyilván a szülők is ezt a dolgot már januárban
elhatározták, egész pontosan már az év eleje óta szervezik ezt az esküvőt. Ők nem
gondoltak erre a motorversenyre, köztudott, hogy minden év július utolsó hétvégéjén
gyorsasági motorverseny lesz Tiszacsegén, ugyan úgy picit az önkormányzati dolgozók
sem gondoltak rá, mikor bejöttek bejegyezni a lakodalom napját. Mikor bejöttek
bejegyezni a lakodalom napját most május végén, de jelzem, akkor már úgy kérték
ennek a lakodalomnak a bejegyzését július utolsó hétvégéjére, hogy már minden le volt
szervezve, a zenészek, sátor, szakácsok stb., így nem tudják egész egyszerűen
visszamondani azt, hogy esetleg ez a lakodalom egy vagy két héttel később kerüljön
megrendezésre. Én egy picit úgy érzem, megmondom őszintén nem akarom én bántani
Janit, de ő sem nagyon erőlteti ennek a megrendezését, már tavaly is emlegette, hogy
nem nagyon szereti csinálni. Van bennem egy pici tüske, én emeltem a támogatását
ennek a motorversenynek a NAGÉV részéről, hiába megy az önkormányzathoz az
önkormányzat finanszírozza meg a mentőknek, a biztosítást a rendőrség részéről. Egy
picit úgy érzem, hogy nem akarja már ezt a szervező felvállalni az ezzel járó elég
komoly megterhelő feladatot és ezzel nem akarja megrendezni ezt a motorversenyt. Egy
picit én úgy érzem, hogy csak ürügy lenne ez a lakodalom, de ez az én személyes
véleményem, én nem akarom megbántani Janit, nyilván ő nem köteles ezt csinálni vagy
bevállalni, ez egy olyan társadalmi munka, amit ő önként és dalolva vállal, ha nem
vállalja, akkor nem vállalja, nem kötelezhetjük arra, hogy ő ezt csinálja. Örüljünk annak,
hogy egyáltalán 10 évig csinálta. Én amit nagyon sajnálok, hogy úgy érzem, hogy ezzel
pontot fogunk tenni erre a dologra, jövőre már senkinek sem fog eszébe sem jutni, hogy
motorverseny volt, esküvő ide, esküvő oda. Én ezt sajnálom a dologban, hogy úgy
érzem, hogy ettől kezdve többet Tiszacsegén nem lesz motorverseny, mert jövőre azt
fogja mindenki mondani, hogy tavaly sem volt, tehát úgy gondolom, hogy megszűnik
egy dolog, amit úgy gondolom, hogy hosszútávon a település érdekét szolgálta volna.
Jónás Sándor polgármester:
Annyi kiegészítés igen, itt azért el kell gondolkozni mindenféleképpen, én ilyen
egyszerűen és könnyen nem szívesen mondanék le róla.
Nagy Miklós alpolgármester:
Én se mondanék le.
Jónás Sándor polgármester:
Tiszacsegének pontosan ilyen rendezvényekre van szüksége, ez meg különösképpen az,
amikor Európában egyedülálló és ez a XI., tavaly volt a X. motorverseny, szóval más
település szerintem ragaszkodik ahhoz, hogy ilyen rendezvénysorozatok megtartásra
kerüljenek, keresik a kompromisszumot, megítélésem szerint nem tudom, hogy hol tart
itt az egyezkedés a házasságot kötőkkel, lehet-e esetleg velük még beszélni valamilyen
formában. Én tiszteletben tartok minden esküvőt meg minden házasságot mert az egy
életre köttetik a földön, de itt azért több ember és maga Tiszacsege egységét tekintve is
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egy-egy embernek ilyenkor némi belátása is kellene, hogy legyen. Ha azon a napon is
mindenféleképpen, akkor is valamilyen korlátokat vagy amit ők garantálnak és
biztosítanak, hogy ebben az esetben is megrendezésre kerülhessen. Szóval nem tudom,
hogy mit lehetne.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Most én dicsérlek meg. Ugyan így gondolom én is ezzel kapcsolatban, nagyon nagy volt
a látogatottsága mindig ennek a motorversenynek és nagyon nehéz a szervezése ennek a
dolognak, további segítséget amit tud az önkormányzat adjuk meg Losonczi Jánosnak,
próbálja meg felvenni a kapcsolatot, hogy nem lehetne-e véletlenül ezt más időpontra
tenni. Én az országban nagyon sok helyen jártam, de síkvidéken ilyen pályát, mint ez a
Kossuth utca, ilyen kacskaringós utcát, én még egy várost, egy települést nem tudok.
Mai napig nem tudom ennek az indokát, hogy miért ilyen kacskaringós a Kossuth utca, a
legalkalmasabb erre a pályára, tényleg ezt a motorversenyzők is jónak találták. Veled
egyetértve, meg kell keresni Losonczi Jánost, vagy közösen a vezetőjüket a
motorverseny rendezőknek is, hogy ezt a hibát csorbítsuk. Azt szeretném még, hogy
lehet-e valamilyen korlátot tenni, amit említettél, hogy szavazzuk meg, hogy erre az
időpontra, ha ez minden évben ugyan ez az időpont van, hogy korlátozással lehessen a
lakodalmat megrendezni, esetleg, ami nem túl szerencsés még, esetleg az
anyakönyvvezetőt is egy másik helyiségbe, vagy a Tisza-partjára kivinni, ebben is
segítsünk. Járjunk el mindennel, hogy ez a motorverseny, ha egyre nehezebb is itt
megrendezni, hogy itt maradjon Tiszacsegén. Nagyon sokan megnézik, én sem
gondoltam, hogy ennyi a látogatottsága, tavaly is tavaly előtt is nagyon sokan
megnézték. Ebben Sándor én is legmesszebbmenőkig támogatlak és arra kérlek, hogy
ezt szavaztasd meg és valamilyen rendszert, ahogy említetted vigyünk bele a
motorverseny megrendezésébe, meg a napjának, ha lehetne fixre venni mindig.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Tisztelt Testület! Én is maximálisan ezzel a megoldással értenék egyet, olyan
hagyománya van ennek tényleg hihetetlen, amit kár volna, tényleg most ezzel szerintem
aláírnánk a véglegesítését, tehát ez megszűnne, mindenképp valami megoldást kellene
erre találnunk. Nem tudom ez a lakodalom az iskolában történne, Igazgató Úr tud erről
valamit?
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Nem.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Mert lényeges volna, mert akkor a szervezésben most tényleg tekintsünk el attól, a
jövőre nézve legyen ez tanulság, hogy tényleg akkor erre a napra ne vállaljunk esküvőt,
de ha már ez így történt, akkor valami megoldást találjunk, hogy az a két órahossza,
amíg a szertartás lezajlik álljon le.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Mindenhogy a Fő utcán jönnek, mert ha idejönnek esküdni a Polgármesteri Hivatalba,
csak a Fő utcán jönnek, ha a templomba mennek akkor is.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Azt mondom, tehát mindenhogy itt kell, tehát ezt a két órahosszát úgy kellene
megszervezni, hogy tartsunk egy szünetet a versenyen, ez egy kivételes dolog. Tehát én
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változatlanul azt tudnám támogatni, hogy mindenképp segítsük Losonczi Urat és tartsuk
meg a rendezvényt, már kiment a rendezvénynaptárunkba, már így jönnek ide, nálam is
lefoglalták a motorversenyre a szállást.
Jónás Sándor polgármester:
Hagy mondja már el Aljegyző Asszony, másról beszélünk, tehát nem arról beszélünk.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Nem az a gond, hogy maga a szertartás mikor van, az nem probléma, alkalmazkodnának
a házasulandók, ők hajlandók 4 után, 5 után, akár mikor az esküvőt megtartani. Itt nem
az a gond, hogy feljönni és a szertartás, hanem az, hogy beleesik végül is az ahol az
esküvő utáni vacsora lesz.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Konkrétan, kinek?
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Kossuth út mögötti utca.
Bohács János informatikus:
Azt szeretném mondani, hogy
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Szeli Zoli hagy mondja már el.
Bohács János informatikus:
alapvetően a motorverseny úgy zajlik, hogy szombaton időmérő edzés van, 3-4 órára
vége az egésznek, minimális motor megy a pályán, legalább 10 esküvő volt már az
elmúlt 10 év alatt szombaton, mert ez szombati nap, de a nagy verseny az vasárnap
megy. A szertartás mindig az időmérés edzés után megy.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Én csak erre reflektálnék, hogy az Ügyrendi Bizottság elnöke szólt volna, hagy mondja
már végig.
Jónás Sándor polgármester:
Én azt hittem, hogy a nevet fogja mondani, mert a nevet kérdezték, itt senki nem jelezte,
hogy hogy hívták a házasulandókat. Én azt hittem, hogy Bohács János a nevet fogja
mondani, én arra adtam meg a szót. Tessék Zoli, elnézést.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Azt akartam mondani, amit János elmondott, hogy az a konkrét probléma, beszéltem én
is Jánossal, hogy benne van a körben és az egész napi lakodalmas mozgás, nyilvánvaló,
hogy italozás is fog történni, nem tudják azt biztosítani sem a lakodalom részéről, sem a
pálya részéről, hogy ott véletlenül probléma történjen.
Vincze László PTKIB. tag:
Fenyves Zsoltiék utcájában, ahogy Zsoltiék laknak.
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Az Erzsébet utcán.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Onnan kezdve, hogy a vendégek érkeznek, jönnek, mennek.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Meg lehet azt oldani.
Vincze László PTKIB. tag:
Lajos nem lehet megoldani, nem úgy van az.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Tiszteletben kell tartani, hogy ez egy esküvő.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Nem egyszerű, mert ahogy János is mondta, délutáni időpontban már a lakodalomban is
nyilvánvaló, hogy italozás is fog történni, egy italos embernek nem lehet
megmagyarázni a biztonsági előírásokat, egyébként is szokott lenni olyan atrocitás,
amikor a területen italos emberek mászkálnak.
Jónás Sándor polgármester:
Jó, tehát a képviselő-testület kimondja a halálos ítéletet.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Dehogy mondjuk, Isten őrizz, semmiképpen nem kellene kimondani, hanem valamilyen
kompromisszumra kellene
Jónás Sándor polgármester:
Mennyi idő van erre?
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Nem tudom az időpontokon mennyire lehetne változtatni, át lehet-e még ezt a
versenynaptárt rendezni egy másik időpontra?
Jónás Sándor polgármester:
Megítélésem szerint Zoli biztos, hogy nem lehet, mert a versenynaptárak év elején
készülnek, vagy az előző év végén készülnek, ezeket már nem igen tudják átrendezni, ez
tuti.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Biztos van ott is valamilyen kompromisszum, ha van egy szabad hétvége és nincs rajta
verseny, át lehet-e csúsztatni, kellene János is, hogy itt legyen.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Meg kell bízni valakit, még egy lehetőséget lehetne-e ezen módosítani, vagy Miklóst
vagy téged Sándor, hogy még fussunk ebben egy kört.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
A lakodalomnak felajánlani egy másik helyszínt.
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Vincze László PTKIB. tag:
Tisztelt Testület! Azt a lakodalmat úgy kell hagyni, ahogy van, nem kicsi dolog egy
lakodalmat megcsináltatni. Odaadtuk a lakodalmat, akkor most álljunk helyt, hogyha
nem tudunk helyt állni, egyet tudunk még megcsinálni, hogy a Motorszövetség áttudja-e
egy másik időpontra helyezni a versenyt, ha nem tudja áthelyezni, akkor ebben az évben
nem tud lenni.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Magát a pálya útvonalát ez nagyban érinti?
Vincze László PTKIB. tag:
Teljesen benne van.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Több ponton érintheti, ha a polgárőrség besegítene abban, hogy a frekventált helyeket
biztosítja.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Ezt mondom Sándor valakinek el kell menni, nélküle nem tudjuk.
Jónás Sándor polgármester:
Valahol most hiányolom Losonczi Jánost, hogy nincs itt, tudvalévő, hogy beszélgettünk,
engem is megkeresett, magam is próbáltam a kompromisszumos megoldás irányába
terelni, üljünk le, menjünk el, beszéljünk ezekkel, felajánlottam azt is, hogy figyelj ide,
lehet, hogy ez a pár is örömmel venné, hagy egy-egy veterán motorra felültetik a
mennyasszonyt is, vőlegényt is, viszik egy körre, tehát valamilyen kompromisszumos
megoldás. Én inkább ebben, amit Alpolgármester Úr mondott, csak Jánosnak kellene
kiállni és azt mondani, hogy belefáradt és nem akarja tovább csinálni. Mert én is valahol
inkább talán abba látom, hogy sok volt ez neki, vagy elég volt neki, belefáradt, akár
anyagiakban, akár szellemileg, akár fizikailag, csak ezt mondaná el, mert akkor nem
küzdünk itt, nem harcolunk itt, vagy pedig megkérünk mást, hogy van-e valaki, aki ezt
átvenné és próbálna valami átmenetet biztosítani erre az időre. Tehát ezért hiányolom én
innen most, az, hogy a levél idejött, az oké, de mindenféleképpen illő lett volna, hogy itt
legyen.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Ahogy elmondtad Polgármester Úr én is erre a következtetésre jutottam, ezzel értek
egyet. Kiegészítve azzal, hogy azért az esküvő egy családi esemény, mi ebbe ne
avatkozzunk bele, ahol akarják ott tartják, ahogy megtervezték úgy hajtják végre, ebbe
mi ne avatkozzunk bele. Az, hogy keressük a megoldást, hogy attól függetlenül a
motorverseny meg legyen tartva, amit Polgármester Úr az előbb elmondott, hogy milyen
módjai lehetnek, ezen gondolkozzunk el, meg segítsünk rajta, de ebbe a családi
eseménybe én azt mondom, hogy ne nyúljunk bele.
Nagy Miklós alpolgármester:
Nem akartam hosszadalmasan, de néhány mondatban. Én legutóbb, amikor tárgyaltam
Losonczival, illetve a lakodalmasakkal is, úgy váltunk el, hogy Losonczi azt mondta,
hogy megpróbálja a motorversenyt mindenképpen megrendezni, így váltunk el.
Beszéltünk a lakodalmas családdal is, mert ez a Németh Attila ráadásul pont nálam
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dolgozik, én beszéltem vele. Arról is szó volt, hogy a Temető utcán lakik a
mennyasszonynak a testvére és annál a háznál rendezik meg az esküvőt, akkor
alapvetően senkit nem zavar. Azt is megbeszéltem velük, ha nem ott lesz az esküvő,
akkor értesítsék ki a vendégeket, akiket meghívtak a lakodalomba, hogy várhatóan,
elképzelhető, hogy a motorverseny miatt ha ideérkeznek kocsival, valószínűleg egy fél
órát, egy órahosszát várniuk kell, míg betudnak menni körön belülre. Úgy váltunk el,
hogy ez a dolog le van beszélve, el van intézve, le van rendezve, ezt a levelet sajnos
nekem János most reggel 8 óra előtt 2 perccel adta ide, nem is tudtam reagálni. Én
mondtam neki, hogy most beterjesztem, mindenképpen elfogom mondani, mert most
testületi ülés van, ennek apropóján feltétlenül meg akarom beszélni a képviselőkkel.
Jónás Sándor polgármester:
Miért nem hívtad be ide, hogy jöjjön be?
Nagy Miklós alpolgármester:
Megmondom őszintén nem is nagyon tudtam mi van benne, a kezembe nyomta a
levelet.
Jónás Sándor polgármester:
Akkor mibe maradjunk?
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Keressük a megoldást.
Jónás Sándor polgármester:
Csak ez hónap végén van ez a rendezvény.
Nagy Miklós alpolgármester:
Jövő hónap, július
Jónás Sándor polgármester:
Akkor van még időnk.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Olyan szempontból nincs, ha véletlenül lemondják a versenynaptárban a rendezvényt,
akkor gond van.

h.)

Szúnyogirtásról tájékoztató
Ea.: Szilágyi Sándor SZEIB. tag
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Szúnyogirtással kapcsolatban bíztál meg, hogy amit lehet tegyük meg. Mint ahogy már
neked említettem sikerült is Gabival beszélni, ő most ezzel az első szúnyogirtási
lehetőséggel biztosít egy helikoptert, hogy a későbbiekben fenntudja tartani vagy nem,
ma jönnek ide velünk beszélni, ezt én nem tudom. Most az első szúnyogirtást a mai nap
folyamán fogják elvégezni és ezt helikopterrel fogják én úgy érzem, hogy jónak kell
neki lenni, és azokat a pluszokat, amit egy helikopterrel lehet megcsinálni, azt
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megfogják csinálni, bízom benne, ismerem konkrétan az ügyvezetőt is és a kollégát is,
aki vezetni fogja a helikoptert. Ennyit erről, ha valakinek ezzel kapcsolatban van külön
kérése, hajlandó minden törvényes feltételnek megfelelve azon belül lehet gondolkodni.
500 hektárra megkötöttétek a szerződést, én nem tudtam, hogy annyi, tehát 500 hektár
van Tiszacsegére, ezt a lakosok előtt is felvállalom, hogy a koncentráltabb helyeket kell
először megcsinálni, mert az 500 hektár kevés, de arra nincs lehetőségünk, hogy teljes
lefedettséggel a falut végigcsináljuk. De nem is egyforma a szúnyognak a telítettsége a
városban, ezzel gondolom mindenki egyetért. Én úgy érzem, ha most nem rontjuk el a
kapcsolatot velük, akkor egy korrekt megoldás előtt állunk, lehet hozzájuk folyamodni.
Jónás Sándor polgármester:
Én köszönettel vettem, sőt kérlek továbbra is, hogy ebben az ügyben, biztos van
lehetőség, ha nem is te vezeted.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Pontos információt nem kaptam, csak olyan érdekes, hogy biztos képviselő vagyok,
megbíz a polgármester, se te nem tudtad, hogy szúnyogirtás van.
Jónás Sándor polgármester:
Hogyne tudnám, az értesítések ki vannak plakátolva.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Azt ki tette ki?
Jónás Sándor polgármester:
Az önkormányzat tette ki.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Szólni kellett volna nekem is hivatalból, amikor megbíztál engem, de te sem tudtad.
Jónás Sándor polgármester:
Én nem erről beszélek Sanyi, arról beszélek, amit te mondtál, hogy az 500 hektár kicsi
és nem tudja az egész területet, te már járatos vagy ebben, ismered Tiszacsegét felülről
teljes egészében, akkor te beülnél oda a helikopterbe mellé, ha van erre lehetőség, ha
barátaid, akkor biztos megengedik, hogy egy pótejtőernyővel vagy mit tudom én mivel
beülj melléjük és mondanád, hogy itt szórják vagy ott szórják, érted.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem ezen múlik. Elmondom neked, a térkép ma már ki van nagyítva, én arra kérlek,
hogy a területet jelölje be méter pontosan.
Jónás Sándor polgármester:
De Sanyi te tudod a legjobban, hát most egy Tóth Imre honnan tudja, aki az oktatással
foglalkozik.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Elmondom, figyelj, elmondom. Az, hogy most sem tudtam Sándor róla, hogy szerdán
jönnek, csak ők általuk.
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Jónás Sándor polgármester:
De most tudsz róla Sanyi.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Most tudok, majd legközelebb megint meg kell beszélni.
Jónás Sándor polgármester:
Telefonon már beszéltünk két nappal erről.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Te sem tudtál róla sajnálom.
Jónás Sándor polgármester:
Persze, nem is nekem kell erről tudni Sanyi, hanem a műszaki osztálynak, akinek a
kiértesítés a feladata.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Az a kérésem, hogyha jön levél a műszaki osztály is szóljon már.
Jónás Sándor polgármester:
Jó szólunk, egy esetben kivételesen ezt tedd már meg.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Persze, mondtam, hogy rendben van, arra kérem a lakosokat, vagy képviselőket, ha van
valami olyan egyedi megoldás, hogy tényleg azt mondja az ember, hogy a szúnyog
telítettsége nagyobb, azt jelezze, ebben úgy érzem, hogy tudunk segíteni.
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
polgármester

Dr. Vámosi Margit
aljegyző
Szeli Zoltán
jkv. hitelesítő
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