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Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. június 25-én du.
1300 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében – megtartott
üléséről.

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint
Meghívottak:

mellékelt jelenléti ív szerint

Jónás Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott
vendégeket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 8
fő képviselő jelen van. Bana Gábor, Vincze László, Nagy Miklós, valamint Kobza
Miklósné távolmaradását jelezte.
Csernikné Nagy Krisztina, valamint Kapus Lajos később érkezik.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére Nagy Melindára, valamint a
jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Szilágyi Sándor képviselőre és a kiküldött
meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására.
Képviselő-testület – a jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv-hitelesítők személyét,
valamint a napirendi pontok tárgyalását – 8 fő igen szavazattal (Bana Gábor, Vincze
László, Nagy Miklós, Kobza Miklósné, Csernikné Nagy Krisztina, valamint Kapus
Lajos nem volt jelen a szavazáson) elfogadta.
NAPIRENDI PONTOK:
1./

A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló
26/2006.(XII. 14.) rendelet módosítása
Ea.: Tóth Imre SZEIB. elnök

2./

Törvényességi észrevétel megtárgyalása
Ea.: Jónás Sándor polgármester

3./

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2007. évi munkájáról
Ea.: Dr. Vámosi Margit aljegyző

4./

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. év II. félévi
munkaterve
Ea.: Jónás Sándor polgármester

5./

Általános Művelődési Központ igazgatói feladatainak ellátására szóló
megbízás megtárgyalása
Ea.: Jónás Sándor polgármester

6./

Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői megbízása
Ea.: Jónás Sándor polgármester
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1./

7./

Ingatlanok bérbevétele
Ea.: Jónás Sándor polgármester

8./

Polgármesteri jelentés
Ea.: Jónás Sándor polgármester

9./

Különfélék

Napirendi pont
A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 26/2006.(XII.
14.) rendelet módosítása
Ea.: Tóth Imre SZEIB. elnök
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Felkérem Tóth Imrét, a SZEIB. elnökét, hogy szóbeli kiegészítését megtenni
szíveskedjen.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Tisztelt Lakosság! Tisztelt Képviselő-testület! Legutóbbi testületi ülésen fel lett
hatalmazva a Szociális Bizottság a szociális juttatások és a hozzá kapcsolódó munkák
elvégzésének a kidolgozására. A rendeletmódosításunknak az első része a beilleszkedést
segítő programokról szól. Nem olvasnám fel, a munkaügyi központtal történő
kapcsolatfelvételről és egyebekről. A második része az már konkrétan a közérdekű
munkavégzéssel kapcsolatos intézkedésekről szól, hogy hogyan kell végezni a munkát, a
munkavédelmi rendszabályokról. A 10-es pontnál van egy elütés: „a rendszeres szociális
segélyt nem kell szüntetni.” Az szerintem „meg” kell szüntetni, ezt ki kell javítani. A
harmadik része az átmeneti segélynek az összegéről, ami 5 ezer és 10 ezer Ft között
lehet, erről szól, valamint arról, hogy a közmunka mértéke úgy számít be, hogy 5 ezer Ft
összegű segély, napi 8 órai munkának felel meg, ez értendő az átmeneti segélyre is és a
rendszeres szociális segélyre is. A negyedik pedig arról szól, hogy a közérdekű
munkavégzés céljára elvégzendő feladatok az önkormányzatnál: önkormányzati
közterületek, utak, útszélek, járdák, belterületi utak tisztántartása, megtisztítása,
önkormányzati bel és külterületein lévő csapadékvíz-elvezető árkok karbantartása. Az
önkormányzati tulajdonban lévő külterületi utak helyreállítása, valamint a parlagfűírtás
lenne ezeknek az embereknek a munkavégzése, erről szól. Bizottságunk elkészítette ezt
a javaslatot, tudjuk azt, hogy nehéz lesz a döntés, mert országos probléma ez, hogy hogy
lehetne átvinni a köztudatba, mi lehetőség szerint a törvény adta lehetőségekkel élve
tudtuk kidolgozni.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Tisztelt Képviselő-testület! Kiosztottam, mindenki előtt ott van, egy törvényességi
jelzés, melyet kötelességem megtenni az önkormányzati törvény értelmében, hogyha
jogszabálysértést észlelek, ebben röviden leírtam, hogy miért nem felel meg sajnos ez az
előterjesztés a jogszabályi kereteknek, bár az önkormányzat alkothat rendeletet, ez
jogában áll. Viszont ez a rendelet is jogszabály, amely hierarchiában helyezkedik el alul,
és ezért nem lehet ellentétes a magasabb szintű jogszabályokkal, nem tartalmazhat olyan
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rendelkezést, amit a törvény nem tesz lehetővé. Tehát a rendeletalkotásunk a törvény
keretei között kell, hogy maradjon, ezért nem felel meg a rendszeres szociális segélyre
vonatkozó javaslat a közérdekű munkával kapcsolatban, hiszen ezt a foglalkoztatási
formát nem ismeri a szociális törvény, tehát nem ad lehetőséget, hogy szabályozza azt
az önkormányzat. A munkalehetőség eddig is biztosítva volt, közcélú, közhasznú
formában és egyéb foglalkoztatási keretekben, ezek a Munkatörvénykönyve hatálya alá
tartoznak. Viszont ilyen közérdekű munka nem sorolható a Munkatörvénykönyve
kategóriájába, nem lehetséges, hogy rendeletbe kerüljön. Illetőleg ugyancsak nem ad
felhatalmazást a törvény arra, hogy átmeneti segélyt munkavégzéshez kössünk. Ezért
nekem mivel ezt kötelességem a Képviselő-testületnek elmondani, arra kérem a Tisztelt
Képviselő-testületet, hogy a döntését fontolja meg és a rendeletet úgy alkossa meg, hogy
ezt átgondolja.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Tisztelt Testület! Ez mind, amit Aljegyző Asszony elmondott, ez helyén való
természetesen, csak ha már ezeket a rendeleteket megalkották, nyilván ott is tudhatnák,
hogy ez „törvénytelen”. Bár pont a mai nap hallottam, hogy mindenképp
törvénymódosításra bírják és az országgyűlés elé kerül, van ahol kisebb mértékben,
tehát nem napi 5 ezer Ft-ban, mai nap folyamán halottam, hogy napi 3 ezer Ft-ban, tehát
havi 15 alkalommal kell ezt megváltani, tehát nem tudom, hogy a Tisztelt Testület majd
hogy fog állástfoglalni, hogy döntünk, hogy megalkotjuk ezt a rendeletünket, legfeljebb
majd betartjuk azt a törvényességi utat. Nyilván tudjuk, hogy törvénytelen, volt is
ilyenről szó és felszólít bennünket a Közighivatal, hogy szüntessük meg a
törvénytelenséget és ez megy tovább, tehát mondom látszik a vége, ez már olyan szintre
jutott ez a dolog, hogy mindenképp törvényt fognak erről alkotni és nagy
valószínűséggel megfogják alkotni. Tehát nyilván arra gondolnak, akinek az egészségi
állapota lehetővé tenné a munkavégzést, de nem hajlandó munkát végezni, tehát annak a
kizárására alkotják meg ezt a rendeletet, ezt a törvényt. Mindenképp szerintem
borítékolható, hogy ez a jövőben létre fog jönni, ha most bevállaljuk ezt a procedúrát,
ami ezzel fog történi, majd eldönti a testület, vagy majd visszatáncolunk.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Tisztelt Testület! Olvassuk, látjuk a tévében, sajtóban, hogy forrong az ország, tehát
ezzel a témával foglalkoznak önkormányzatok, naponta egyre többen, polgármesterek
tucatjával, kistérségek, most már egyre többen egyöntetűen emellett szálnak síkra, hogy
a segélyezést ilyen közhasznú munkával kössük össze. A helyzet az, hogy a törvény
viszont ezt így nem szabályozza, sőt ennek ellent mond. Az én véleményem az, hogy
nem az életet kell igazítani a törvényhez, hanem a törvényt az élethez. Hogyha egyszer a
valóság és az ország igényei és elképzelései ilyenek, akkor a parlamentnek az a
kötelessége, hogy a képviselők képviselik a térségüket, az ott élő embereket, az
önkormányzatokat, polgármestereket, kistérségeket és tessék változtassák meg a
törvényt.
Jónás Sándor polgármester:
Én maximálisan egyetértek természetesen mindezekkel. Itt csak megjegyezni kívánom
azt, hogy valamilyen szinten nekünk is jelzést kell tennünk ez kétségtelen, csak nem
biztos, hogy szükségünk van arra, hogy esetleg címoldalra kerüljünk Hajdú megyében,
hogy mi kezdtük el ennek az elindítását, mindazokkal, hogy tökéletesen egyetértettem
azzal a dologgal, hogy lenne rengeteg munka, lenne rengeteg olyan önkormányzati
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feladat, amire ezeket igénybe tudnánk venni és legalább megszűnne ez az áldatlan
állapot, ami itt van.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Én továbbra is mivel Tiszacsegén ez nem okoz ilyen nagy problémát, mint több helyen
településen is, mert nálunk nem is annyira nagy probléma ez, itt nagyon sokan a munkát
el is végeznék, az a pár ember, aki nem, én úgy érzem, az is megtenné. Alapvetően
Tiszacsege úgy érzem emiatt nem kerülnénk a főoldalra. A másik pedig téged sem úgy
ismerlek, hogy ezzel a dologgal olyan drasztikusan élnél, hogy odakerüljünk.
Természetesen, hogy következetesen kell végrehajtani, de el kell indulni abba a
vonatkozásba, legalább a tudatába legyen az is, aki kapja a pénzt, meg a testület is, hogy
csak úgy nem osztogathatunk, mindenért meg kell dolgozni. Én azért vetettem fel az
előző testületi ülésen, mert pontosan ilyen irányú tevékenységet, ahogy megismertelek,
tehát eléggé szociális érzékeny vagy, ezért mertem én ezt felvállalni, én most is úgy
érzem, hogy ezt kellően fogod tudni kezelni, de el kell indulni ezen az úton, hogy igen is
valamilyen megoldást találni kell. Nekünk is nem szabad letérni, nem az elsők között
lesz, én úgy érzem meg kell ezt szavazni ezt a változást és óvatosan kezelve lehet
elindulni ezen az úton.
Jónás Sándor polgármester:
Én ezzel egyetértek, oly annyira Sanyi, ezt Tóth Imre Igazgató Úr felé pontosan a
tanévzáró alkalmával megemlítettem, amikor szembesültem ott a tanítók évzáró
értekezletén azzal, hogy 112 igazolatlan óra volt. Tehát még valahol ilyen dolgokat is be
kellene vonni, hogy azok a szülők, akik nem kötelezik a gyermekeiket arra, hogy
megjelenjenek az iskolában, tehát rengeteg olyan dolog van, amire oda kell figyelni,
ezeket menetközben is ki lehet egészíteni. Én magam részéről is teljesen egyetértek vele,
elfogadom ezt, ha úgy gondoljátok szavazásra bocsátom olyan formában, ahogy az
előterjesztő ezt felállította, minőségi többség kell, 8-an vagyunk, mind a nyolcan
megszavazzuk, akkor ez tulajdonképpen mehet.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Annyival egészíteném ki még egyszer, hogy az első rész felsorolja azt, hogy milyen
lehetőségek vannak ahhoz, hogy munkát végezzen, nem segélyes munkát, hanem, hogy
hogy tud elhelyezkedni. A második rész leírja a munkavégzés rendjét, ugyan úgy a
dolgozók érdekeit védve, mint az önkormányzatnak. A harmadik rész lefixálja azokat az
összegeket az eltöltött nap után. A negyedik rész valóban arról szól, hogy az
önkormányzat közterületén, amit már évek óta szajkózunk, hogy gazosak az árokpartok,
a víz nem megy le, tehát erről szól az egész, a településről. Ha ezért valaki megszól
bennünket, nyilván törvénytelen, bár mi jót akarunk, én úgy érzem és mindenki a
lelkiismerete szerint szavazzon.
Jónás Sándor polgármester:
Először a rendeletre szavazunk, aki a rendelettel egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással
jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete - A szociális igazgatásról és a
szociális ellátások helyi szabályairól szóló 26/2006.(XII. 14.) rendelet módosítását - 8
fő igen szavazattal (Bana Gábor, Vincze László, Nagy Miklós, Kobza Miklósné,
Csernikné Nagy Krisztina, valamint Kapus Lajos nem volt jelen a szavazásnál)
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
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TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

18/2008.(VI. 26.) RENDELETE
A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól
szóló 26/2006 (XII. 14.) rendelet módosításáról
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. Tv. 16.§. (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. tv. (Szt.) 45.§.(1) bekezdésében
biztosított felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi
szabályairól szóló 26/2006. (XII. 14. ) számú rendeletet (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak
szerint módosítja:
1. §
A Rendelet 6. §. (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(5)

A beilleszkedést segítő programok a következők:
- a Családsegítő Szolgálattal való kapcsolattartás,
- a nem foglalkoztatott személy számára előírt egyéni képességet
fejlesztő vagy az életmódot formáló foglalkozáson, tanácsadáson,
illetőleg a munkavégzésre történő felkészülési programban való
részvétel,
- a felajánlott és az iskolai végzettségének megfelelő oktatásban,
képzésben történő részvétel, különösen az általános iskolai végzettség
és az első szakképesítés megszerzése,
- a felajánlott és számára (az Szt. 37/H.§.(6) bekezdése szerint) megfelelő
munkalehetőség elfogadása,
- együttműködés a Munkaügyi Központtal az Önkormányzat és a Munkaügyi
Központ által kötött együttműködési megállapodás szerint,
- a részére meghatározott önkormányzati közérdekű munkavégzést teljesíteni,
- a Tiszacsege Város Önkormányzat által fenntartott közoktatási intézménybe járó
tanköteles korú, illetőleg iskolai életmódra felkészítő oktatásra köteles
gyermekeit az intézményekbe járatni.
2. §

A Rendelet 6. §-a az alábbi (6)-(11) bekezdéssel egészül ki, a Rendelet (6)-(11)
bekezdéseinek számozása értelemszerűen (12)-17) bekezdésre változik:
„(6) Önkormányzati közérdekű munkavégzés: az önkormányzat közigazgatási területén
belül, a jogszabály alapján helyi önkormányzati feladatellátás körébe tartozó helyi
közszolgáltatások közül az önkormányzat által meghatározott munkavégzés, melynek

Tiszacsege Város Önkormányzata

Oldal: 5

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

mértéke a jogosult részére megállapított rendszeres szociális segély minden megkezdett
5.000 Ft-ja után számított napi 8 óra. Az önkormányzati közérdekű munkavégzést, a
Képviselő-testület által meghatározott keretek között, a Polgármester rendeli el.
(7) Az önkormányzati közérdekű munkavégzésre történő behívás rendjét az önkormányzat
– Képviselő-testület által külön határozatban meghatározott – szükségleteihez igazodva
kell kialakítani. A munkavégzés megkezdése előtt a behívott személynek üzemorvosi
alkalmassági vizsgálaton, valamint munka- és balesetvédelmi oktatáson kell részt
vennie.
(8) A Polgármester az önkormányzati közérdekű munkavégzés elrendeléséről, a
munkavégzés megkezdése előtt legalább 8 nappal korábban értesíti a rendszeres
szociális segélyben részesülő személyt, aki a munkavégzés teljesítése alól – indokolt
esetben – 1 alkalommal halasztást kérhet.
(9) Az önkormányzati közérdekű munkavégzésre kötelezett személy köteles a kijelölt
munkaterületen az előírt időtartamban munkavégzésre alkalmas állapotban megjelenni,
és a részére meghatározott munkavégzést teljesíteni. Aki ezen kötelezettségét nem
teljesíti, vagy a munkavégzés ideje alatt szeszesitalt fogyaszt, a Polgármester jogosult a
rendszeres szociális segélynek az elrendelt és nem teljesített munkavégzéssel arányos
részét saját hatáskörében meghozott határozattal megvonni. A határozatról értesíteni kell
a rendszeres szociális segélyben részesülő személyt, a Polgármesteri Hivatal pénzügyi
csoportját és a Családsegítő Szolgálatot.
(10) A (7) bekezdésben szabályozott kötelezettségszegés ismételt előfordulása esetén a
rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni.
(11) Az Önkormányzati közérdekű munka elvárásnak megfelelő teljesítése esetén, az
önkormányzat segítséget nyújt a rendszeres szociális segélyben részesülő személy
munkahelyen történő elhelyezkedéséhez, melyet írásbeli ajánlás formájában is
megerősít. Az elhelyezkedéshez szükséges ajánlást a Polgármester írja alá.”
3.§.
(1) A Rendelet 9.§. (4) bekezdés első mondata a következők szerint módosul:
„(4) Az átmeneti segély alkalmi összege 5.000.-ft, de legfeljebb 10.000.-ft.”
(2) A Rendelet 9.§-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki és a R. (5-13) bekezdése (6-14)
bekezdésre változik.
„(5) Az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személy részére
nyújtandó átmeneti segély megállapításának feltétele, hogy a kérelmező az önkormányzat
által meghatározott közmunkát köteles végezni, az önkormányzat által kijelölt helyen és
időben a kérelem benyújtását követő 15 napon belül.
A közmunka mértéke: 5.000.-ft összegű segély napi 8 órai közmunkának felel meg.”
4.§.
(1) E rendelet 2008. augusztus 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő
ügyekben is alkalmazni kell.
Tiszacsege, 2008. június 25.
Jónás Sándor
polgármester
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Jónás Sándor polgármester:
A határozati javaslat, hogy hol miket kell végezni, aki ezzel egyetért, kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete - az önkormányzati közérdekű
munkavégzés céljára meghatározott elvégzendő feladatokat - 8 fő igen szavazattal
(Bana Gábor, Vincze László, Nagy Miklós, Kobza Miklósné, Csernikné Nagy Krisztina,
valamint Kapus Lajos nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
138/2008.(VI. 25.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a
szociális ellátások helyi szabályairól szóló 26/2006.(XII. 14.) rendelet 6. §-ában
meghatározott önkormányzati közérdekű munkavégzés céljára az alábbi elvégzendő
feladatokat határozza meg:
-

az önkormányzat közterületeinek (utak, útszélek, járdák), és belterületi
ingatlanainak tisztántartása, illetve megtisztítása,

-

az önkormányzat bel- és külterületén lévő csapadékvíz elvezetését szolgáló
árkoknak a karbantartása, helyreállítása, megtisztítása,

-

önkormányzati tulajdonban lévő külterületi utak helyreállítása,

-

parlagfűirtás.

Határidő: folyamatos
Felelős: Jónás Sándor
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2./

Napirendi pont
Törvényességi észrevétel megtárgyalása
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Az észrevétel lényege az volt, hogy a polgári jog szabályozza a közterület használatát,
most erre kidolgoztuk a határozatot, amit észrevételezésre megtettünk, ami azt jelenti,
hogy „Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterület
használatáról szóló 6/2003.(I. 30.) rendelet (a továbbiakban rendelet) az alábbiak szerint
módosítja:
1. § A Rendelet 15 §-a hatályát veszti.
2. § Ez a Rendelet kihirdetés napján lép hatályba.”
Kérdezem a Tisztelt Képviselőket, én azt hiszem, hogy ezzel a Közigazgatási Hivatal
állásfoglalását teljesítettük, akinek van észrevétele, mondja el. Ha nincs, akkor
szavazásra bocsátom, aki ebben a formában elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással
jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a közterületek használatáról
szóló 6/2003.(I. 30.) rendelet módosítását - 8 fő igen szavazattal (Bana Gábor, Vincze
László, Nagy Miklós, Kobza Miklósné, Csernikné Nagy Krisztina, valamint Kapus
Lajos nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
19/2008.(VI. 26.) RENDELTE
a közterületek használatáról szóló 6/2003.(I. 30.) rendelet módosításáról
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek használatáról szóló
6/2003.(I. 30.) Rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A Rendelet 15. §-a hatályát veszti.
2. §
Ez a rendelet kihírdetése napján lép hatályba.
Tiszacsege, 2008. június 25.
Jónás Sándor
polgármester
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a törvényességi észrevételt - 8
fő igen szavazattal (Bana Gábor, Vincze László, Nagy Miklós, Kobza Miklósné,
Csernikné Nagy Krisztina, valamint Kapus Lajos nem volt jelen a szavazásnál)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
139/2008.(VI. 25.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Észak-Alföldi Regionális
Közigazgatási Hivatal KH. 2491/2008. számú törvényességi észrevételében foglaltakat
megismerte, a törvényességi észrevételben foglaltakkal egyetért, annak
figyelembevételével a közterületek használatáról szóló 6/2003.(I. 30.) rendelet
módosítása megtörtént.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről az Észak-Alföldi
Regionális Közigazgatási Hivatalt tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Sándor polgármester

3./

Napirendi pont
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2007. évi munkájáról
Ea.: Dr. Vámosi Margit aljegyző
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
A nagy terjedelmű anyag minden képviselőnél ott van, természetesen megkérdezem
Aljegyző Asszonyt, hogy szóbeli kiegészítést óhajt-e tenni?
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Nem inkább válaszolnék a kérdésekre és a kollegák is bejöttek, esetleg, hogyha konkrét
probléma merül fel a képviselők részéről.
Jónás Sándor polgármester:
Először átadom a bizottságoknak, hogy tárgyalták-e?
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Tisztelt Képviselők! Tisztelt Dolgozók! Tárgyalta a bizottságunk, köszönjük szépen a
munkát, a beszámolót, mi elfogadásra javasoltuk. Egy-két megjegyzésünk volt hozzá, a
következő, mint minden beszámoló nem igazából tudjuk, hogy milyen munkát takar,
biztosan nagyon jót. A bizottsági ülésen elhangzott egy olyan, hogy jó lenne valami
elégedettségi mérést végezni a lakosság részéről, vagy a beszámolóban jelezni, hogy
évente hány olyan megjegyzés érkezett, amely pozitív, negatív és talán jobban látnánk,
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vagy maga egy ilyen felmérőként kiadni, hogy milyen formában vannak megelégedve az
ügyintézéssel a lakosok. Még volt egy, ami nekem egy szóbeli hozzátételem, nekem is
volt és a héten megint hallottam olyat, hogy iktatási problémák fordultak elő és ezzel
hátrányba került néhány dolog, hogyha ezen majd lehet javítani, de gondolom megtették
a megfelelő intézkedéseket.
Kapus Lajos megérkezett.

Jelen van: 9 fő

Jónás Sándor polgármester:
Én úgy gondolom, hogy a hivatali dolgozókat nem kell külön megvédeni, de én azt
hiszem, hogy maximálisan ellátják a feladatukat. Ezt a megmérettetést, hogy most kinek
megfelelő, kinek nem, ezt most tudom borítékolni, hogy ez biztos, hogy egy 50%-os
arány lesz, mert olyat senki nem tud elkövetni, hogy most mindenkinek szimpatikus
legyen. Természetesen, akinek nem sikerül az ügyét elintézni, az nem fog emellé állni.
A másik dolog, jelenleg is vizsgálatok folynak az önkormányzattal szemben, tehát
folyamatosan, minden terület szakértői vizsgálják a megyéről, a számvevőszékről, tehát
több helyről is a hivatalt, én azt hiszem, hogy az egyik mérvadónak, ha nem a
legfontosabbnak ezt kell tekintenünk, és mivel ezekbe nincs különösebb észrevétel,
valahol úgy gondolom, hogy ez minősíti a hivatali dolgozók munkáját is. Ahol
dolgoznak természetesen mindenhol hiba bekövetkezhet, ez bekövetkezett nálunk is, be
is fog, ezt nem lehet garantálni, hogy nem lesz hibamentes munka, de arra törekedünk,
hogy azonnal arra a hibára reagálunk és reflektálunk, az ominózus esetet említetted,
ebben is azonnal össze lettek a hivatali dolgozók híva, és más formát dolgoztunk ki,
amibe ennek a lehetőségét most már én úgy érzem, hogy a „0”-ra redukáltuk.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Az elégedettségi méréssel kapcsolatban elmondtam a bizottsági ülésen is, Polgármester
Úr végül is elmondta, hogy ez nagyon relatív mutató, nyilván, akinek nem sikerült a
kérelmét teljesíteni, mert nem tudtuk teljesíteni, az esetleg nem nyilatkozik pozitívan.
De nem rossz a felvetés, több helyen készítik, csinálják, és meg is fogjuk valósítani,
mert végül is mi is kíváncsiak vagyunk arra, hogy az ügyfelek mit fognak mondani,
illetőleg mi a véleményük a munkánkról, hiszen ők az elsődleges megítélői ennek. Az
iktatási problémával kapcsolatban pedig az iratkezelési szabályzatunk az nagyon szépen
rendbe lett téve, annak a következetes végrehajtása - ezt elmondtam bizottsági ülésen - a
feladat, de a kirobbant probléma, végül is az is szabályozott volt, csak nem alkalmazta a
hivatal, ezután alkalmazzuk, tanulunk nyilván mindig a tapasztalatokból, de ezeket
próbáljuk kiküszöbölni.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Tisztelt Testület! A végén van egy megjegyzés az Észak-alföldi Regionális
Közigazgatási Hivatal megállapításai, a tiszacsegei Polgármesteri Hivatal munkájáról,
gyámhatósági, szociális és egyéb tevékenységéről. Van amit elég nagyvonalúan intéz el,
és úgy látszik teljes hozzáértéssel nincs rálátása, mert itt többek között a 6. pontban a
közlekedési kedvezmények benyújtásánál ír itt az ügyintézési határidők betartásáról, a
szakvélemények ellenőrzéséről és figyelembe kell venni, hogyha egy illető
életvitelszerűen ágyhoz kötött, akkor nyilván fogyatékos, más kategóriát jelent. Pontozni
kell a mozgássérülteket, a minimum 3 pont, a maximum 9 pont 3x3 lehet, de általában
eközé esik, de általában 7-8-9 pont a gyakori. Erre kapják meg a közlekedési támogatást,
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ami bizonyos évi összeg 5.200, vagy emelték ezt még, de emellett vannak egyéb
juttatások a mozgássérültek részére, mint a gépjárműszerzési, lakás átalakítási és egyéb
magas összegű támogatások, ezek amelyek az államnak igazán kiadást jelentenek. Ezért
szigorítaná és van is egy olyan elképzelés, hogy ezeket a felsőfokú orvosi
szakvéleményeket felülvizsgáltatják egy részét, más részét, akik lakástámogatást,
gépjárműszerzési támogatást vettek fel. Felsorolja, hogy diagnózisként feltüntetett
megbetegedés szintjén vizsgálni kell, tehát rá kell írni a diagnózisra, én ráírtam eddig is
mindig és kódszámmal is jelöltem. Aki nem hiszi itt van a törvény, már laskára
alkalmaztuk és be van adva 5, mert a 11-ből 6-ot szakorvos állapít meg. Ez a 6 sárgával
van jelölve, amit mi csinálhatunk. Kódszámmal jelölöm, hogy melyik diagnosztikai
csoportba esik bele a mozgásszervi betegség, illetve rá is szoktam írni latinul, magyarul
is a diagnózist. Bár nem tudom, hogy különösebb értelme van-e mint a hemofiliánál,
hogy én megjelölöm, hogy melyik alvadási faktor hiánya okozza a súlyos
járásképtelenséget, ez az ízületi bevérzésekre vonatkozik. Problémát okoz, hogy a
kérelemhez mellékelt szakvéleményt nem az arra jogosult orvos adja ki, a közlekedési
kedvezményekre való jogosultság nem állapítható meg. Egyértelműen a törvény, a
164/95-ös Korm. rendelet az érszűkületeket bármely szűkületet okozó érbetegséget
szakorvosi véleményhez köt, ami azt jelenti, hogy időpontot kérünk a szakrendeléstől,
mentővel vagy betegszállítóval beküldjük a szakrendelésre, ahol az érszakrendelés
szakorvosa lerázza, hogy neki ehhez semmi köze. Sajnos nem egy történt, sok történt,
azt mondják van elég bajuk ezzel a dologgal, tehát szakértői tevékenység, csinálja
szakértő, ők nem foglalkoznak ezzel. Sajnos ez rendszeresen előfordul, ez a Kenézy
Kórház érsebészetének a véleménye. Amikor küldünk vele egy úgynevezett minősítő
igazolást, akkor nem töltik ki, adnak hozzá diagnózist és azzal kész, tessék ennyivel
boldogulni. Másrészt van 5 olyan itt fel van sárgával jelölve diagnózis csoport: végtagok
hiánya, bénulás, de már egyebet nem említ, pedig hát legalább olyan fontos egy vagy
több végtag merevségével járó betegségekre, bizonyos reumás kórképek, mint például
az ízületi protézisek, csípőprotézis, térdprotézis, ami egyre több van, ezt nem említi
még. Amikor ennek a Kormányrendeletnek a leírása történt, az még nagyon ritka volt
Magyarországon, azóta elterjedt. Ezek is viszont besorolhatók az 1/1-es kategóriába,
ami nagyízületi merevséget okoz a protézis, tehát azzal nem tud rúgni, menni, szaladni,
mint egy ép ízülettel, viszont ez is mozgássérültséget okoz. Gerincbetegségek,
combcsont elhalás, erről is szoktunk, ezt én állapítsam meg és írhatom, holott ezeket
mind be kell küldeni, mert el kell bírálni, hogy műtik vagy nem műtik, fogyatékos, vagy
nem fogyatékos. Ugyan úgy a hemofíliásokat, hál istennek ilyen nincs, csak egy
Tiszacsegén, az is még fiatalkorú. Az előjegyzéseket leszoktuk igazolni, mi kódszámmal
leírjuk, előfordulhatott és nem csak részemről, hanem más kolléga részéről, hogy az
érsebészeti szakrendelés nem adott semmiféle, nem töltötte ki a javaslatot, a beteg
kórházi diagnózisa, zárójelentése alapján állítottuk ki a közlekedési támogatásra a
javaslatot. Nem teljesen szakszerű a megjegyzése Nagy Istvánnénak, úgyhogy bővebben
és szakmailag is írhatta volna, de ha ilyet írt, ilyet írt. Mindegy én értek hozzá,
megtudom mutatni, hogy mi alapján dolgozok.
Jónás Sándor polgármester:
Természetesen mi ezt elfogadjuk, de ők is adnak egy véleményt, ez is egy vélemény,
ugyan úgy, mint a Doktor Úré. Mégis csak összességében megállapítható, amit Nagy
Istvánné tett az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és
Gyámhivatalának hivatalvezetője: „Összességében megállapítható, hogy a
gyámhatósági munka színvonala magas szintű, a szociális hatósági feladatok ellátása
szintén jó színvonalú, az anyagi és eljárási szabályok pontosabb, körültekintőbb
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alkalmazásával tovább emelkedhet.” Tehát valóban úgy van, hogy lehet még a jón is
javítani, természetesen én úgy gondolom, hogy mindenki arra törekszik, hogy mindenki
a legjobbat csinálja.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Visszatérnék, amit felvetett Képviselő Társam a levél ügyet is, tudjuk, hogy nem biztos,
hogy a hivatal hibázott, lehet, hogy az önkormányzat részéről is vannak itt hibák, az
biztos, hogy az önkormányzat meg a hivatal közötti kapcsolat lehetne úgymond
szigorúbb, ellenőrzöttebb. Gondolok itt arra, a múltkor is kerestem a fürdőnek, amit
elmondtam a tervrajzát, az önkormányzat csináltatja, egy példányának itt kell lenni.
Vagy ez a levél is, azért 3 millió Ft-ot elveszítettünk, akkor erről egy pár sort lehetett
volna már említeni, gondolom így a lakosoknak is érthetetlen ezek a rejtjeles
beszélgetések, elég baj, hogy ez megtörtént. Vagy alapvetően a motorversenyről is az
emberek érdeklődtek, miért lesz, miért nem, ez nem biztos, hogy a hivatal közvetlen
munkája, ez a hivatal önkormányzatnak, közösen hoztuk össze, mert előre volt itt ebben
az időszakban ez az időpont letéve, hogy lenne egy rendezvénynaptárunk konkrétan,
akkor ha oda új előadó kerül, akkor akikkel ezt tudatni kell. Igazad van, hogy aki
dolgozik az hibázik, és valahol most ebben én nem is rögtön felelőst akarok keresni,
hanem mégis ez a motorverseny higgyétek el nem szerencsés dolog, hogy nem tudjuk
megtartani, úgy hogy mindenki akarja. Nincs is ebben szándékosság, de ezek
becsúsztak, ezeket precízebben, igényesebben kell a jövőben, hogy ebből tanuljunk.
Jónás Sándor polgármester:
Erre megpróbálok egyből válaszolni. Két dolog volt érintve, volt a pályázattal
kapcsolatos dolog. Ezt kitárgyaltuk, sajnálatos, nagyon sajnálatos, pláne abban az
időben, amikor nehéz helyzetben vagyunk, de ettől most még nem kell felakasztania
senkinek sem magát, mindenkinek a megfelelő következtetéseket le kell vonni és sokkal
jobban oda kell figyelni. A motorversennyel kapcsolatban én azt hiszem az
Alpolgármester Úr és én részemről amit lehetett elkövettünk mindent, mert legutóbbi
testületi ülés után is felálltunk innen és kimentünk, kértük a motorverseny szervezőt
Losonczi Urat, hogy jöjjön velünk, kimentünk azokhoz, akik az esküvőt szervezik.
Tulajdonképpen nem azért mentünk, hogy elakartuk halasztatni az esküvőt, félreértés ne
legyen, távol áll az önkormányzattól még ilyen gondolat is, hogy a magánéletekbe
belefolyjon az önkormányzat, hanem a kompromisszumos megoldást szerettük volna,
megtaláltuk, ennek ellenére Losonczi Úr nem vállalta. Ezután jött az, hogy kértük azt,
hogy akkor biztosítsa nekünk azt a lehetőséget, mondja meg, hogy kell elindulni vagy
nevezzen meg egy személyt, aki őt tudná helyettesíteni és benne van ebben a dologban,
mert már összeálltunk hátulról, hogy felkaroljuk, mert 8 éven keresztül az önkormányzat
csinálta, az utóbbi két évben csinálta Losonczi Úr, tehát mi mindenféleképpen szerettük
volna. Voltak olyan hangok, bizonyos csapatok, csináljátok csak, csináljátok majd
megbuktok vele, mert egyik része nem akarta, most itt nem akarok neveket emlegetni,
csak nem akarta, tudod, és már egyből azzal támadtak, hogy csináljátok csak, majd úgy
sem jön ez a csapat sem, az a csapat sem, majd ott fogtok felsülni, amikor nem lesz csak
egy résztvevője a versenynek. Ez azért borzasztó nehéz, mert ehhez azért előtte készülni
kell, ehhez komoly anyagi források, megrendelések, a szakhatóságokat előre le kell
foglalni, megrendelni, ezek komoly összeggel járnak és ha a végén tényleg egy csapat
állít be. Én nem szeretném egyértelműen Losonczi Jánosra ráterelni egyértelműen, de
neki kellett volna ide kiállni és elmondani, hogy gyerekek csináltam két éven keresztül,
köszönöm szépen én ebbe belefáradtam, nem óhajtom tovább csinálni, vagy találtam
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egy olyat, aki tudom, hogy helyettem eltudja végezni vagy azt mondja, hogy itt most
akkor megállunk.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Én nem teljesen így látom, tehát vállaljuk már mi is azt, mert alapvetően mi szúrtuk el,
mint önkormányzat, hogy nem figyelmeztettük az újonnan beállított dolgozót, hogy arra
a napra ő ne tegyen esküvőt.
Jónás Sándor polgármester:
Nem ilyet nem lehet csinálni, nem. De egyébként megkérném Barthánét.
Bartha Jánosné igazgatási főmunkatárs:
Én csak annyit szeretnék elmondani, hogy végül is én tudtam, hogy lesz motorverseny,
ők a házasulandók már elkezdték januárban szervezni, ők mindent kifizettek előre,
mindent lerendeztek, ők megszeretnék tartani az esküvőt és nem állnak el tőle, mert
nekik nagyon nagy anyagi hátránnyal járna, a másik pedig máskor is volt már
motorversenykor esküvő nem egyszer, nem kétszer, semmi baj, soha nem volt. Körön
belül van, még azt sem mondom, előversenyek vannak szombaton, én úgy gondolom,
hogy eddig sem volt probléma, most sem lenne. Remélem Losonczi János nem azért
nem vállalja, mert esküvő lesz.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Befejezem, jó köszönöm Piroska. Ezt meg tudomásul kell nekünk venni, ha így jött
össze, és nem Jánost kell megvédeni, de azt tudomásul kell venni, hogy ebbe a
helyzetben, ebben a szituációban nagyon rosszul jött ki, tényleg nem lehet így
felvállalni. Mikor pontosan megtudtuk az előző testületi ülésen, én nem tudtam, hogy
sem a nevét, sem a helyet hol van, de fogadjuk el mind a két utca vége, ha kijönnek a
lakosok nem tudtuk volna anélkül biztosítani, hogy ne érintse a pályát, veszélyes lett
volna maga a megrendelése, itt alapvetően ezt így kell elfogadni, hogy ez így jött össze.
Jónás Sándor polgármester:
Nem lett volna veszélyes Sanyi, még egyszer pontosítalak, mert utána jártam a
dolgoknak. Nagyobb kompromisszum készséget mutattak, akik az esküvőt szervezik, sőt
a néni még valamelyik nap is bejött, lelkiismeret furdalása volt, hogy nehogy ő miatta.
Én mondtam, hogy nem ön miatt higgye el, mert hatáskörömnél fogva is kiadhattam
volna azt a rendelkezést, hogy megfelelő fesztáblákkal levédjük ezeket az utakat.
Megbeszéltem a házasulandókkal, hogy bizonyos, mivel ez csak a szombati napokat
érintette volna, amikor edzés van egyébként is, amikor elhaladás van, akkor
semmiféleképpen nem, az autóikat biztosítottuk volna a mellékutcában őrzéssel, hogy
ők gyalogosan betudjanak menni, hogy le ne maradjanak az ebédről meg mindenhonnan
és amikor az edzés szünete van, akkor kijöhetnek és bevihetik az autóikat. Tehát minden
meg volt szervezve, én azért hangsúlyozom, hogy amit csak lehetett ebben a
motorverseny ügyben, én megtettem. Eddig megrendezett motorverseny 10 volt, most
mondjam azt, kimondom, szégyen, hogy abbamaradt, de mindennek van határa én nem
tudom egyedül megrendezni, meg kevesen vagyunk azok akik megakarjuk, Sanyi értsd
meg.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Megértem én.
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Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Tisztelt Testület! Már nagyon eltértünk a tárgytól, a beszámoló nem erről szól. Csak
néhány mondatot, én is beszéltem Zsuzsával is a feleségével, nincs itt az érintett fél, ne
mondjuk „A”-t, meg ne mondjunk „B”-t, mert nem tud rá reagálni, nekem ő másképpen
mondta. Hívjuk meg.
Jónás Sándor polgármester:
Meghívtuk a legutóbb is, neki most itt kellene lenni, és neki kellene mindezeket
elmondani.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Én azt mondom, hogy nagyon sajnálatos, hogy elmarad, de azért ez idáig próbálta, már
az idei versenykiírásba betette, tehát nyilvánvaló, hogy azért akarta, tehát ne mondjuk,
hogy nem akarta. Az, hogy most miért állt el valóban a biztonság miatt, vagy más egyéb
miatt, ezt ő tudná pontosan elmondani. Én azt mondom, ha már ilyen sajnálatos, hogy az
idén elfog maradni, köszönjük meg neki, hogy az előző években azért patronálta ezt a
dolgot.
Jónás Sándor polgármester:
Persze ezzel kezdtem, hogy köszönet eddig is érte, amíg csinálta, csak az lett volna a
tiszta dolog, ha ide kiáll és ő mondja mindezeket el én csak ezt hiányolom és meg lett
híva a legutóbbi testületi ülésre is, én nem tudok mást mondani.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Nem a motorversenyhez, hanem a beszámolóhoz. Lényegében én úgy gondolom, hogy a
2007. évi munka a hibák ellenére is jónak mondható a Polgármesteri Hivatal részéről,
bár természetesen vannak javítani valók, mert ahol dolgoznak, ott hibáznak is, ebből
tanulni kell, hogy ezek a hibák minél kevesebbek legyenek, természetesen én úgy
gondolom, hogy amit Sándor is említett, hogy az önkormányzat Képviselő-testülete és a
hivatal közötti viszonyon lehetne javítani én is így érzem, egyet tudok vele érteni, mert
nem biztos, hogy mindig találkoznak a gondolatok. Az Aljegyző Asszony felé pedig az
a kérésem volna, hogy nyilván vannak még olyan részek, még mindig azt látom, ahol
jobban leterheltek az előadók, itt egy kis szervezéssel, munkaátirányítással lehetne az
egyik helyre ahol esetleg kevesebb a munka. Nyilván nem egyszerű megoldani, azt
akarnám ezzel kihozni, hogy egy kicsit némelyik nagyon túl van terhelve, azokon
könnyíteni, akik meg kevesebb munkát végeznek, azoknak egy picit több munkát
biztosítani. Az előadók felé talán annyi volna, hogy nem kell azt elfelejteni, hogy ők
vannak az emberekért, gondolom úgy látom, hogy ez már tudatosul egyesekben, szinte
mindenkiben, de változatlanul szem előtt legyen és így folytassák a jövőben is.
Jónás Sándor polgármester:
Arra szavaznánk, hogy a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal munkájáról szóló
beszámolót elfogadná, illetve felkéri a jegyzőt, hogy a hivatal szervezeti egységei
közötti információ áramlás és az együttműködés az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt
kapjon. A költségvetés helyzetének javítása érdekében a szigorúbb gazdálkodás a saját
bevételek minél teljesebb körű beszedése kiemelt szempont legyen a hivatal
munkájában.
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Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Lajoshoz csatlakoznék én is, elhangzott az önkormányzat és a hivatal között az
együttműködés, konkrétan javaslatok nem igazán fogalmazódtak meg, vagy azok a
területek, ahol a képviselők nem látják jónak a kapcsolatot, arra kérném konkrétabban
egy kicsit, hogy mire gondolnak.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem akarom elkezdeni, ez hosszú. Romlott az előző testülethez képest, annak ellenére,
hogy Sándornak a zászlójára az átláthatóság volt fűzve. Észrevehetően romlottak ezek a
viszonyok, nem akarok konkrét példákat idehozni, de pontosan a költségvetéssel
kapcsolatban is utólag tudunk meg dolgokat. Majd mondunk egy pár dolgot, én
ahányszor bementem Szilágyinétől is kérni, hogy Zsuzsa légyszives nézzünk utána, jó
menjek a jegyzőhöz. Tehát olyan dolgok kerülnek nyilvánosságra, a lakosoktól is
halljuk, például majd elfogom mondani, itt van ez a levél is, írtatok két levelet a
minisztériumnak a minisztérium visszaírt, hogy egyszerűen átgondolatlan a két levél,
mert két hónapon belül nem egyformát írtunk. Na most ezzel kapcsolatban biztos, hogy
egy újabb ötlet lesz és lehet, hogy azért van kettő, mert nagyon is át van fontolva. De
ezeket a leveleket, eleve a képviselők előtt, hogy mielőtt elkülditek, hogy ne járjunk így,
de legalább az oktatási bizottság olvassa el, hátha tudnánk ilyet. A miniszter visszaír,
hogy átgondolatlan. Tehát hidd el, hogy a beérkezett levelek, számlák, vagy például,
amit én mondok, hogy egyszerűen a Hivatalnál én utána tudjak nézni a fürdőnél is
jószándékkal ezeknek a dolgoknak, tehát egy példány itt legyen és még van akinek ez
nem tetszik, mert megakarjuk nézni. Tudnánk csak egy nappal is hamarabb készülne el a
fürdő, csak tudnánk javító szándékkal olyat mondani, mert én is azt mondom, hogy nem
hátráltatva, hanem annak legyen foganatja, legyen javító szándéka, hogy ezeket a
dolgokat. Csak régebben, egy időben, csak nem akarom visszaforgatni, Papp Józsi bácsi,
Nagy Bertiék egy időszakban a leveleket is megnézték, akik akarták a képviselők is, két
év óta 5-6 levélen kívül többet nem látunk, nem tudjuk, hogy igazán milyen levelek
érkeznek az önkormányzathoz, hol lehet ezeket megnézni. A számlákat is mindig, mint
a gyerek, hogy óvónéni engedje már meg nekünk. Természetes, egy napot ki kellene
jelölni, hogy most a képviselők bármikor a számlákba is belenézzenek, egy-két olyan
számla, hogy rákéztessük az önkormányzatot is, saját magunkat is, hogy jók-e a
döntések, biztos, hogy jól fogunk most is „sáfárkodni” a Németh Jóska szavával, biztos,
hogy az 50 millió Ft-ot felvettük, hogy most már annak a visszafizetése miből fog
megtörténni, van erre elképzelés? Melyik nap mehet a Pénzügyi Bizottság, hogy azt
mondaná, hogy ezt meg azt megbeszéltük, én ezekre gondolok. Ne az, hogy bejön
Szilágyi és megint megkérdezte, vagy bementünk három képviselővel és másnap, hogy
Szilágyi mit kérdezett, nem én kérdeztem, a lakos megkérdezte, hogy miért fizet 900 Ftot, vagy nem tudom, nem is tudtam a fiatalembert. Megkérdeztem, ne haragudj már,
annyira ismerős vagy, hogy hívnak, hogy tudjam elmondani, nem én kezdtem el a
beszélgetést, de ha én kezdeném is el. Nem így kell lereagálni, hogy mit kértünk, inkább
örülnétek, hogy bejövünk és tényleg tudom, hogy nagyon nehéz, de higgyétek el,
havonta csak egy napot biztosítanánk ezekre a dolgokra is. Ne a Közigazgatási
Hivatalon keresztül kelljen kikérni, hogy adjatok engedélyt, én bízom benne, hogy
valahol lesz egy helyiség, ahol áttudnánk ezeket is nézni, mert higgyétek el, hogy ez a
folyamat, ami elindult és nem szabad mindent az országra kenni. Mi is ha tudunk, én
arra kérek minden képviselő társamat, bár foghíjas egy kicsit a testület, de akkor is, ez
irányba jobban aktivizáljuk magunkat, mert az utolsó pillanatban ne legyen az, hogy én
is itt ültem, itt ültem, de elég sok dolgot felvetek, a többi képviselő társammal együtt is
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meg kellene nézni azokat a hibás részeket. Alapvetően most a költségvetést inkább azt
mondanám, mindennap, aki tud, tényleg jóindulatúan akarok ebbe beszólni, nézzük
ezeket is át, mert elfogunk csúszni, és utána, itt ültetek, itt ültünk, de ha nem tudunk
érdemben belefolyni ebbe a munkába, akkor még rosszabb lesz.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Igen én örülök neki, hogy a Tisztelt Képviselő Úr érdeklődik, nagyon sokszor
találkozunk. A többi képviselőtől sem zárkózunk el, tehát bármikor, ha problémával
vagy kérdéssel jönnek szívesen, az biztos, hogy van amikor nem tudunk olyan
időpontban, mint amikor az Állami Számvevőszék két hónapig itt van, ilyenkor nagyon
nehéz, meg többfajta ellenőrzésünk van, de egyébként soha nem zárkóztunk el
szerintem, ha jöttek a képviselők.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Ideges mindenki, hidd el, vagy a meleg miatt, vagy én jövök rosszkor, olyan feszültség
van idebent.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
A kollégák azt mondják, hogy a jegyzőtől kell engedélyt kérni, ez azért van, mert egy
belső, nyilván ez is a rend, hogy nyilván a jegyző dönti el.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nehogy félreértsd, ez természetes, én soha nem mentem úgy, hogy ne szóljak a
jegyzőnek vagy az aljegyzőnek.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Én ennek örülök, jöhet minden képviselő, esetleg, ha akkor nem is érünk rá, mert
nagyon sokszor nem is érünk rá, de attól egy időpontot megbeszélhetünk, ez elől nem
zárkózunk el.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Alapvető jogunkkal élünk csak.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Persze, csak nem tudjuk esetleg, hogy a hivatalon belüli dolgokból mire vagytok
kíváncsiak.
Jónás Sándor polgármester:
Ezt sem értem, hogy mire mondod azt, hogy rossz a hangulat a hivatalba, a hivatalba
nagyon jó a hangulat, nem tudom, hogy miből vontad le, nem tudom.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Megfoghatatlan igazad van, lehet, hogy én most rosszul mondtam, rosszul fejeztem ki
magam, de én mégis úgy érzem valahogy, azért lehet, hogy a hivatali dolgozók is, a
költségvetésre gondolj alapvetően, mert most én a Pénzügyi Bizottságról beszéltem,
mert nekik is alapvető érdekük, hogy februárban is legyen fizetés, jövő évben is legyen
fizetés, hogy ne járjunk úgy, tehát azokat a ránk nehezedő problémákat is, mi úgy
érzem, hogy többet megyünk, többet kell menni, hogy egy év múlva is ne legyen az,
hogy fizetésképtelen legyen az önkormányzat. Itt nem is kell felelőst keresni, azt
értettem, hogy a külső bennünket érő behatások is, beszélhetünk, meg én is,
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politizálhatunk, meg minden, ami nehezíti az önkormányzat helyzetét, hogy azokkal
kapcsolatban is keressük a megoldást, mert én úgy érzem, hogy jelenleg ahol tartunk, az
önkormányzat és alapvetően, nehogy félreértsd, nem a személyedre, meg így értettem a
légkört, az üres kamrának háziasszonyára akartam gondolni, így van, én erre gondoltam,
ilyenkor természetes.
Jónás Sándor polgármester:
Én egy üres kamrába érkeztem.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Természetes, azért mondom, én alapvetően értékelek egy problémát, és úgy érzem, hogy
a Pénzügyi Csoporton érzik, ők is próbálnak megoldást, miért nem lehet esetleg havonta
egyszer, hogy erre egy jó megoldást találni, induljunk el, talán azt mondom, nem késő.
De az, hogy csak várjuk, hogy majd lesz valami vagy majd egyedül te megoldod Sándor
ez nagyon nehéz és azt mondom nem lehet, erre gondoltam konkrétan. Azért kértem a
többi képviselő társaimat is, hogy erre szánjunk több időt, erre külön az elkövetkezendő
időben üljünk le beszélgetni, mert higgyétek el, hogy nagyon nehéz. Ezt nem érezzük
úgy, vagy nem akarjuk érteni a problémát, pénzügyi dologról beszélek Sándor.
Jónás Sándor polgármester:
Világos értettük mi ezt. Márciusban volt azt hiszem a beszámoló, amikor a
könyvvizsgáló is itt volt, a gazdálkodásunkban javulást tapasztalt ő is, arról viszont
nehezen tehetünk, menetközben jött ki az önhiki probléma is, ezek borzasztó előre nem
látható okok. Valamikor adok, visszavonok, most ebből egy önkormányzat, hogy
induljon el. Azért ne haragudjál Sanyi, neked is beígérik, hogy vegyél most egy traktort,
mert holnap megfogod rá kapni a pénzt, holnap után meg azt fogják mondani, hogy ne
haragudj még sem jött be, nem tudom neked odaadni a pénzt.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Pontosan nem mindegy, ugyan erről beszélek, bejött az ÖNHIKI, de mi ugyan ilyen
nyugodtak vagyunk, most nem azt mondom, hogy idegeskedjünk és üssük egymást.
Jónás Sándor polgármester:
Sanyi nyugodtan kell megoldanunk, higgadtan próbáljuk megoldani, keressük az utat,
nem túl higgadtan, de keressük.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Kicsit elment a dolog Tisztelt Testület! De erre kénytelen vagyok reflektálni a Szilágyi
Úr felvetésére, ezek a problémák valósak és igazak, de sajnos az a helyzet, hogy rajtunk
kívül álló okok miatt került ilyen helyzetbe az önkormányzat, tehetnénk drasztikus
lépéseket, most mondjuk azt, hogy a feladat megmarad, a feladatot leosztják, pénzt nem
ad hozzá, most küldjünk el 20 embert, megint mondjuk azt, akkor megoldjuk, máshoz
mihez tudsz nyúlni? A legjelentősebb tétel a munkabér és járulékok, a dologi kiadások
éppen vannak. Most hozzunk megint olyan döntést, hogy szüntessünk meg valamit, a
feladatot meg leosztja. Mint ahogy mondja Polgármester Úr, az ÖNHIKI-nél is ez a
belvizes dolog is micsoda gusztustalan dolog a kormányzat részéről, hogy mi csak egy
bonyolító, aki levezette az egész dolog az önkormányzatnak ilyen szerepe volt benne, és
most az van, hogy bocsi a pénzt amit adtam most elveszem tőletek. Ilyet ne haragudj,
lehet ilyet csinálni felelősen? Mondjál rá megoldást.
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Mondok egy példát, nem akarom ezt pedig megérné. Konkrét példa, azt mondja nekem
az egyik tiszacsegei lakos, meg kell kérdezni, nyíltan felvállalja, hogy ő a
lovaskocsijával nem is nagy összeget mondott, ő minden reggel a szemetet saját maga
fel is rakná és ki is hordaná, ahová mi mondjuk.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Tiszafüredre, mert csak oda lehet.
Jónás Sándor polgármester:
Csak oda lehet.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Oda is áthordaná. De akkor mondok egy másikat, elkezdtük a temetőt is abbahagytuk,
ott van továbbra is az a két kocsi, ott van a fehér kocsi, Egyeken is ilyen Wolksvagen
típusú gépjármű, a másikat is azért
Jónás Sándor polgármester:
Sanyi ez már nem a hivatalnak a feladata, és itt a hivatali feladatkörökről beszélünk
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Azt megszüntetni, egy kocsit odatenni, a virágoknak egy kis kocsit odatenni, az is abba
maradt, pedig higgyétek el
Jónás Sándor polgármester:
Nem maradt el, csak a megnyugtatásod képpen szeretném mondani, nem tudom
Turócziné nincs itt? Bekértem tőle is, az egész elmaradt kintlévőségeket, hogy ezekre is
dolgozzuk ki folyamatosan, hogy hogyan tudnánk a jogos követeléseinkhez hozzájutni,
és valószínű, hogy erre külső segítséget kérek fel, akinek átadom és befogja hajtani mint
a gépjárműadókat, meg sorozatba, amik ott vannak, mert iszonyatos költségek. A
kutakat folyamatosan szedik lefelé, tehát pontosan ezeket is, sőt majd ezzel
kapcsolatban lenne egy javaslat is, de kellene más olyan dologgal is foglalkozni, hogy
igen leszereljük, de biztosítjuk a vízbekötést, állja legalább az anyagköltséget, mi a
munkát elvégezzük, csak lemenjen a vállunkról, tehát mindent megpróbálunk, keressük
a legjobb utat, ezt hidd el nekem. Maradjunk szerintem ennél.
Térjünk vissza a hivatallal kapcsolatban, elmondtam már egyszer a határozatot, a
lényege az, hogy aki a határozatot elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a Polgármesteri Hivatal 2007.
évi munkájáról szóló beszámolót - 9 fő igen szavazattal (Bana Gábor, Vincze László,
Nagy Miklós, Kobza Miklósné, valamint Csernikné Nagy Krisztina nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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140/2008.(VI. 25.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Város
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2007. évi munkájáról szóló beszámolót
elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Hivatal szervezeti egységei közötti
információáramlás és az együttműködés az eddigieknél is nagyobb hangsúlyt kapjon. A
költségvetés helyzetének javítása érdekében a szigorú gazdálkodás, a saját bevételek
minél teljesebb körű beszedése kiemelt szempont legyen a Hivatal munkájában.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Vámosi Margit aljegyző

4./

Napirendi pont
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. év II. félévi
munkaterve
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Nekem csak annyi kiegészítésem van, hogy június 17-ig kért határidőt Aljegyző
Asszony abban, hogyha a képviselőknek van még más észrevételük tegyék meg, más
nem érkezett, tehát a Tisztelt Képviselőktől úgy néz, ki hogy elfogadásra kerül, de ha
van más észrevétel, szívesen meghallgatjuk.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Tisztelt Képviselő-testület! Bizottságunk tárgyalta, a napirendi pontokat elfogadtuk,
hozzánk sem érkezett be más egyéb javaslat, a bizottsági ülésen felmerült egy a
napirendi pontokkal kapcsolatosan: az ÁMK működtetési formája és a pályázat kiírása a
novemberi testületi ülésen szerepeljen.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Nekem csak annyi volna, hogy minden évben hangot adok annak, hogy mindig követjük
a nagy országgyűlést, hogy mindig szünetelünk, még sose láttam ilyet, sajnos az a rossz
tapasztalat van vele, hogy úgy összetorlódnak a napirendi pontok, hogy elég hosszúra
nyúlnak az ülések. Változatlanul azt mondom, hogy júliusban is tartsunk testületi ülést,
amennyiben szükségeltetik, biztos lesz olyan pont, ami aktuális, én azt mondom, hogy
tartsuk meg a júliusit is.
Jónás Sándor polgármester:
Én azt hiszem, hogy eddig is rengeteg rendkívüli testületi ülés is be volt iktatva, tehát én
így is köszönöm a Tisztelt Képviselőknek, hogy eddig is vették ezeket a hirtelen jött
testületi üléseket, elképzelhető, hogy lesz, tehát most ezt a folyamatosságot, a tervet
tükrözi. De természetesen, ha olyan helyzet adódik, akkor kénytelenek vagyunk
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összehívni a rendkívülit, csak nyáron van a legnagyobb idő, amikor a Tisztelt
Képviselők is kiveszik az évi szabadságukat, pedagógusok is vannak, ők is szünetelnek,
elmehetnek, nehéz ilyenkor összeegyeztetni.
Egy pillanat, ki ez?
Üdvözlöm Bozsó Úr, jó munkát magának.
Bozsó Gyula Helio-Sprint Bt. Ügyvezető igazgató:
Nagyon sajnálom. Nem jó munkát, mert elment,
Jónás Sándor polgármester:
Mi?
Bozsó Gyula Helio-Sprint Bt. Ügyvezető igazgató:
Az adás itt volt, és tönkre lett téve a modulátor, úgy kellett megcsinálni, most megint a
lakosság nem látta, és a könyvtárba jönnek be azok a lakosok, akiknek nincs
kábeltévéjük és néznék és érdekelné őket.
Jónás Sándor polgármester:
De mi rontottuk el?
Bozsó Gyula Helio-Sprint Bt. Ügyvezető igazgató:
Most azon dolgozok, nem.
Jónás Sándor polgármester:
Lehet, hogy a vihar, nem?
Bozsó Gyula Helio-Sprint Bt. Ügyvezető igazgató:
Itt volt egy modulátor, van itt egy másik szakember, megmondhatja, hogyha a lámpa
nem ég, akkor baj van.
Jónás Sándor polgármester:
Bozsó Úr nyugodtan végezze, csak nem tudtam hirtelen, hogy mi ez a hang, mert nem
láttam.
Bozsó Gyula Helio-Sprint Bt. Ügyvezető igazgató:
Erika szólt, hogy jó az adás.
Jónás Sándor polgármester:
Jó, akkor örülünk neki, tisztelettel köszöntjük azon a csatornán néző tévénézőket is,
köszönöm szépen. Visszatérnék a négyes napirendi pontra: Tiszacsege Város
Önkormányzata Képviselő-testülete a második félévre vonatkozó munkatervet az
alábbiak szerint elfogadja és ahogy fel van sorolva, illetve azzal a kiegészítéssel, amit
Zoli megtett, aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete - Tiszacsege Város
Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. év II. félévi munkatervét - 9 fő igen
szavazattal (Bana Gábor, Vincze László, Nagy Miklós, Kobza Miklósné, valamint
Csernikné Nagy Krisztina nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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141/2008.(VI. 25.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2008. II. félévre vonatkozóan
munkatervét az alábbiak szerint fogadja el:
Augusztus 27. (szerda)


Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről
Ea.: Jónás Sándor polgármester
Előzetesen véleményezi: PTKIB.



Tájékoztató a 2008/2009-es tanév előkészítő munkájáról
Ea.: Tóth Imre igazgató
Előzetesen véleményezi: ÜOMSB.



Polgármesteri jelentés
Ea.: Jónás Sándor polgármester

Szeptember 24. (szerda)


Városi rendezvények értékelése
Ea.: Szeli Zoltán ÜOMSB.elnök
Előzetesen véleményezi: ÜOMSB.



Tájékoztató a Tiszacsegei Termál-fürdő működéséről a 2008. május 1. napjától
augusztus 31. napjáig terjedő időszakban, a téli működtetésre felkészüléssel
kapcsolatos feladatok
Ea.: Csernikné Nagy Krisztina fürdővezető
Előzetesen véleményezi: PTKIB. és ÜOMSB.



Polgármesteri jelentés
Ea.: Jónás Sándor polgármester

Október 29. (szerda)


A helyi önkormányzat 2008. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
Ea.: Jónás Sándor polgármester
Előzetesen véleményezi: PTKIB.



Az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek,
földterületek bérleti díjainak felülvizsgálata
Ea.: Répási Lajos PTKIB. elnök
Előzetesen véleményezi: PTKIB.



Polgármesteri jelentés
Ea.: Jónás Sándor polgármester
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November 27. (szerda)


Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának három-negyedéves helyzetéről
Ea.: Jónás Sándor polgármester
Előzetesen véleményezi: PTKIB.



Az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója
Ea.: Jónás Sándor polgármester
Előzetesen véleményezi: valamennyi bizottság



A helyi adók mértékének felülvizsgálata
Ea.: Répási Lajos PTKIB. elnök
Előzetesen véleményezi: PTKIB.



Az önkormányzat által nyújtott szolgáltatások díjának felülvizsgálata
Ea.: Répási Lajos PTKIB. elnök
Előzetesen véleményezi: PTKIB.



ÁMK működtetési formája, valamint az intézmény igazgatói feladatainak
ellátására vonatkozó pályázati kiírás megtárgyalása
Ea.: Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök
Előzetesen véleményezi: ÜOMSB.



Polgármesteri jelentés
Ea.: Jónás Sándor polgármester

December 17. (szerda)


A Képviselő-testület 2009. évi I. félévi munkatervének elfogadása
Ea.: Jónás Sándor polgármester
Előzetesen véleményezi: ÜOMSB.



Polgármesteri jelentés
Ea.: Jónás Sándor polgármester

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ülések munkaterv szerinti
összehívásáról gondoskodjon.
Határidő: esedékességkor
Felelős: Jónás Sándor polgármester
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Csernikné Nagy Krisztina megérkezett.

5./

Jelen van: 10 fő

Napirendi pont
Általános Művelődési Központ igazgatói feladatainak ellátására szóló megbízás
megtárgyalása
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Kérdezem az Igazgató Urat, hogy hozzájárul-e ahhoz, hogy nyilvánosan tárgyaljuk.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Természetesen.
Jónás Sándor polgármester:
Részt kíván venni?
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Elszeretném hagyni a termet.
Tóth Imre kiment az ülésről,
nem kíván részt venni a napirendi pont tárgyalásán.

Jelen van: 9 fő

Jónás Sándor polgármester:
Itt arról van szó, mindenki tudja korábbi üléseken már beszélgettünk arról, hogy az
ÁMK-t szétakartuk szedni, amelynek egy része az Óvoda és a Bölcsőde kiválásával meg
is történt. Továbbiakban szerettük volna, amire megbízást is kértem, hogy dolgozzuk ki
a gazdaságosság és hatékonyság lehetőségét annak, hogy hogyan tudnának külön álló
egységként a Művelődési Ház, a Könyvtár és az Iskola működni. Most úgy gondoljuk,
hogy mivel pályázattal vagyunk bent, figyelembe véve a levelet is, meg a súgást is, amit
tettek nekünk, hogy jobb lenne megvárni, amíg a pályázat lemegy és addig egyben
tartani az ÁMK-t, hogy egyben maradjon. Az Igazgató Urat pedig egy évre megbíznánk
az igazgatói poszt betöltésére. Kérdezem a bizottságokat, tárgyalták ezt a napirendi
pontot?
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Tisztelt Képviselő-testület! Bizottságunk is tárgyalta, végül is Polgármester Úr már
elmondta, ami bizottsági ülésen is elhangzott, annyival egészíteném ki, hogy
nyilvánvaló, hogy mindenki, ha saját házának gazdája, akkor sokkal eredményesebben
tudja végezni a munkát. Az, hogy most a következő években most melyik forma lesz a
jobb, igazából nem lehet megítélni, akár súgtak benne vagy nem. Eddig is vagy volt
pályázat, vagy nem volt, ha volt, akkor célirányosan voltak a pályázatok szakmailag
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vagy erre a területre, vagy arra a területre. Szerintem ugyan olyan zsákbamacska, mint
az ÖNHIKI, kaptuk nem kaptuk, kapjuk, nem kapjuk. Én továbbra is azt tartanám
helyesnek, ha legalább az iskola különválna, akkor minden tagintézmény saját gazdája
lenne.
Jónás Sándor polgármester:
Zoli ez csak most kb. két hónap lenne, míg megjön a pályázati eredmény, most csak
addig kellene.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Azért ment a határozati javaslatban, hogy idő legyen az átszervezésre és a pályázat
benyújtására, hogy akkor az Igazgató Úrnak a kinevezésére tegyünk javaslatot, illetve az
igazgatói állás kinevezésére tegyünk javaslatot.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Szeretnék még hozzáfűzni annyit, hogy intézményt átszervezni, oktatási intézményt
érintően is, nem fogunk tudni, csak következő évben ilyenkor, tehát amikor vége van a
tanévnek. Az, hogy novemberben térjünk rá vissza és akkor alaposan át kell gondolni,
mert valóban nem volt eléggé átgondolva ez, hogy hogyan is képzeljük el, hogy önálló
lesz, a Könyvtár a Művelődési Házzal együtt lesz, vagy a művelődési feladatokat
közművelődésként vagy hogyan fogjuk. Ezt novemberre át kellene gondolnunk. Ha az
ÁMK maradna, akkor tudnánk pályáztatni rögtön, de ha nem, akkor végig kell járni a
véleményeztetési eljárást és magát a megszüntetését az intézménynek és az új alapítását
azt ilyenkor fogjuk tudni, ilyen határidővel. Tehát annak a vezetőjét majd nem fogjuk
tudni pályáztatni, azt akarom elmondani, de eltudjuk határozni, hogy attól kezdve lesz
egy intézmény, ez előreláthatólag így fog kinézni és novemberben visszatérnénk rá,
hogy komolyabban, megalapozottabban tudjunk elindulni ebben a dologban, mert most
nem volt előkészítve.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Tisztelt Testület! Én is az előterjesztéssel tudnék azonosulni, várjuk meg ezt az időt,
menjen így tovább ÁMK formában. Az első rész az Igazgató Úr fizetéséről szól, ne
tévesszen meg senkit ez a magasabb vezetői pótlék alap 300%, ami 60 ezer Ft, ez egy
elég tekintélyes összegnek tűnhet, de ha mindent figyelembe veszünk, ennek a
kétharmadát elviszi a befizetések, a járulékok, a jövedelemadó, igazából ebből, amit
kézhez kap közel tizen-huszonezer forint maximum.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Ez bruttó.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Ez bruttó, tehát azért mondom, hogy ez magasnak tűnhet, a törvény rendelkezése szerint
ez 250-300%-ig terjedhet, igazából ezen nem igazán tudunk semmit sem megfogni,
gondolva arra, hogy velős költségvetési tétel merül fel, ez is azt fogja eredményezni, de
nyilván azt mondom, hogy ez a felelősségteljes munka ezt megkívánja. Sajnos, hogy
ilyenek a törvények, hogy ekkora az elvonás, kézhez talán tizen-huszonezer forint, ha
illeti az Igazgató Urat, én javaslom ennek az elfogadását ilyen formában.
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Jónás Sándor polgármester:
Amennyiben más nincs, akkor a határozatot elfogadásra bocsátanám, mind azt, hogy a
magasabb vezetői beosztás 2008. július 03-tól 2009. július 02-ig szól, bruttó 234.155
ezer Ft értékben.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Szeretnék hozzászólni. Én nem értem teljesen, mondjuk azt, hogy miért ment ki, de neki
fontos, mint igazgatónak, ez nem úgy van, mint a gyerekek, erről le kell már szokni, ez
másképp van, legalábbis én szeretném, hogy másképp legyen. Igenis neki is meg kell
hallgatni, meg akarja-e, nincs-e más elképzelése, mert mindig, hogy egy évre
meghosszabbítjuk én véleményem szerint nem a legszerencsésebb.
Jónás Sándor polgármester:
Nem, így van.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem lehetett volna megpályáztatni?
Jónás Sándor polgármester:
Sanyi, most mondtuk el, pontosan amiatt, hogy az ÁMK-t szét akartuk venni.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Azt megértem.
Jónás Sándor polgármester:
Emiatt van ez a kavarodás, Imrével ezt megbeszéltem, én azt hiszem, hogy ő ezt meg is
értette, nincs különösebb dolog ebben.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem-e gond az hogy megpályáztatjuk, vagy egy évre meghosszabbítjuk.
Jónás Sándor polgármester:
Ezt ki kellett volna már írni akkor korábban, tudod.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Jó értem, bocsáss meg.
Jónás Sándor polgármester:
Amit lehet megcsinálunk.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Meg, ha most úgy döntenénk, hogy az ÁMK maradjon, akkor kiírhatná most a testület a
pályázatot.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Vagy kiírhattuk volna.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Meg most is kiírhatnánk, csak hát az ÁMK léte is kérdéses.
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Megint egy évre, igazán én úgy érzem, ha valakit megbízunk.
Jónás Sándor polgármester:
Csak nem akarunk kapkodni és pont ezért inkább várjuk már ki és akkor egy fix
határozattal fogunk tudni. Visszatérve aki egyetért Tóth Imre Igazgató Úr személyével,
illetve a magasabb vezetői beosztás időtartamával, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete - Tóth Imre személyét az ÁMK
igazgatói feladatainak ellátására - 9 fő igen szavazattal (Bana Gábor, Vincze László,
Nagy Miklós, Kobza Miklósné, valamint Tóth Imre nem volt jelen a szavazásnál)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
142/2008.(VI. 25.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdése e.) pontjában biztosított jogkörében eljárva
megbízza
TÓTH IMRÉ-t
(szül.: Debrecen, 1961. 07. 09., an.: Szabó Éva) 4066 Tiszacsege, Fő u. 73/a. szám alatti
lakost, a tiszacsegei Általános Művelődési Központ
igazgatói feladatainak ellátásával.
A magasabb vezetői megbízás 2008. július 03-tól 2009. július 02. napjáig szól.
Képviselő-testület Tóth Imre illetményét 2008. 07. 03. napjától az alábbiak szerint
állapítja meg:
Alapilletmény:
Magasabb vezetői pótlék (pótlékalap 300%-a)
Összesen:

174.155.- Ft
60.000.- Ft
________________
234.155.- Ft

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vezetői megbízással kapcsolatban a
szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2008. július 03.
Felelős: Jónás Sándor polgármester
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Kapus Lajos kiment az ülésről.

6./

Jelen van: 8 fő

Napirendi pont
Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői megbízása
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Nincs jelen az a személy, tehát nem tudom tőle megkérdezni, hogy a nyilvánosságba
beleegyezik-e vagy sem, ettől kezdve a rendelkezés úgy szól, hogy zárt ülést kell
elrendelni, mivel ezt nem tudtuk előre, ezt a napirendi pontot tegyük a legvégére és
kihagyva a 6-ost tovább folytatjuk a napirendi pontokat, zárt ülésen pedig visszatérnénk
a 6-os napirendi pontra.
Tiszacsege Város
intézményvezetői
megtárgyalását Kobza Miklósné,
elfogadta.

7./

Önkormányzata Képviselő-testülete - a Városi Óvoda és Bölcsőde
megbízásra vonatkozó napirendi pont zárt ülésen való
8 fő igen szavazattal (Bana Gábor, Vincze László, Nagy Miklós,
Tóth Imre, valamint Kapus Lajos nem volt jelen a szavazásnál)

Napirendi pont
Ingatlanok bérbevétele
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Három ingatlanunk van, Gerőcsné Nyári Ildikó, Tóth József, illetve Szarka József
mindenki előtt ott van az anyag. Kérdezem a bizottságokat, hogy tárgyalták-e?
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Nem tárgyaltuk, de a véleményem az, hogy ez arról a területről szól, amit értékesítésre
szerettük volna, de ha bérbe veszik, azt gondolom, hogy támogassuk, fogadjuk így el és
járuljunk hozzá a szerződés megkötéséhez.
Jónás Sándor polgármester:
Más vélemény? Nincs, akkor először sorba megyünk, Gerőcsné Nyári Ildikó az 1213
hrsz-ú ingatlan 1,2 hektár nagyságú legelő, 7.480 Ft/év bérleti díj összegben kívánja ezt
bérelni, aki ezzel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze.
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete - Gerőcsné Nyári Ildikó
tiszacsegei lakos ingatlan bérbevételére vonatkozó kérelmét - 8 fő igen szavazattal
(Bana Gábor, Vincze László, Nagy Miklós, Kobza Miklósné, Tóth Imre, valamint
Kapus Lajos nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
143/2008.(VI. 25.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az
önkormányzat tulajdonát képező belterületi, 1213 hrsz-ú ingatlanból 1,7 ha nagyságú
„legelő” művelési ágban nyilvántartott, valóságban Tiszacsege, Homokhát I. és
Homokhát II. utcák közötti terület
Gerőcsné Nyári Ildikó 4066 Tiszacsege, Homokhát II. u. 15.
szám alatti lakos részére
7.480 Ft/év bérleti díj összeggel bérbeadásra kerüljön.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződés elkészítéséről
és annak aláírásáról gondoskodjon.
Határidő: 2008. július 15.
Végrehajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester
Tóth Imre és Kapus Lajos visszaérkezett az ülésre.

Jelen van: 10 fő

Jónás Sándor polgármester:
Tóth József, ő 1213 hrsz-ú ingatlan 1,3 hektár nagyságú legelő, 5.720 Ft/év bérleti díjjal
kívánja igénybe venni, aki ezzel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete - Tóth József tiszacsegei lakos
ingatlan bérbevételére vonatkozó kérelmét - 10 fő igen szavazattal (Bana Gábor,
Vincze László, Nagy Miklós, valamint Kobza Miklósné nem volt jelen a szavazásnál)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
144/2008.(VI. 25.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az
önkormányzat tulajdonát képező belterületi, 1213 hrsz-ú ingatlanból 1,3 ha nagyságú
„legelő” művelési ágban nyilvántartott, valóságban Tiszacsege, Homokhát I. és
Homokhát II. utcák közötti terület
Tóth József 4066 Tiszacsege, Ady E. u. 19.
szám alatti lakos részére
5.720 Ft/év bérleti díj összeggel bérbeadásra kerüljön.
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A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződés elkészítéséről
és annak aláírásáról gondoskodjon.
Határidő: 2008. július 15.
Végrehajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester
Jónás Sándor polgármester:
A harmadik Szarka József, 1162 hrsz-ú ingatlan 1,5 hektár szántó 24.795 Ft/év bérleti
díjért igénybe kívánja venni, aki ezzel egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezni
szíveskedjen.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete - Szarka József tiszacsegei lakos
ingatlan bérbevételére vonatkozó kérelmét - 10 fő igen szavazattal (Bana Gábor,
Vincze László, Nagy Miklós, valamint Kobza Miklósné nem volt jelen a szavazásnál)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
145/2008.(VI. 25.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az
önkormányzat tulajdonát képező belterületi, 1162 hrsz-ú ingatlanból 1,5 ha nagyságú
„szántó” művelési ágban nyilvántartott, valóságban Tiszacsege, Homokhát I. és
Homokhát II. utcák közötti terület
Szarka József 4066 Tiszacsege, Tavasz u. 60.
szám alatti lakos részére
24.795 Ft/év bérleti díj összeggel bérbeadásra kerüljön.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződés elkészítéséről
és annak aláírásáról gondoskodjon.
Határidő: 2008. július 15.
Végrehajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester

Jónás Sándor polgármester:
Imre köszönöm szépen, hogy visszajöttél. Szeretném veled ismertetni a Testület
állásfoglalását. A Tisztelt Képviselők úgy határoztak, hogy a határozati javaslat
szellemében elfogadták ez az egy bizonyos időszakra vonatkozó megbízatásodat, illetve
a munkabéredet is. Gratulálok hozzá és sok sikert kívánok.

Szilágyi Sándor kiment az ülésről.
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8./

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

Jónás Sándor polgármester:
Aki a polgármesteri jelentés elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a polgármesteri jelentést - 8 fő
igen szavazattal (Jónás Sándor nem szavazott, Bana Gábor, Vincze László, Nagy
Miklós, Kobza Miklósné, valamint Szilágyi Sándor nem volt jelen a szavazásnál)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
146/2008.(VI. 25.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testület a polgármesteri jelentést elfogadta.
Határidő: folyamatos
Felelős: Jónás Sándor polgármester
Szilágyi Sándor visszaérkezett.

Jelen van: 10 fő

Jónás Sándor polgármester:
Szeretném elmondani mindenféleképpen azt, hogy hál istennek újabb büszkeségek
jöttek ebben az időszakban megint, amit meg kell a lakossággal is osszak. Május 04-én
Hajdu József, névszerű nevén Kukó bácsi az utánpótlás nevelésben elért eredményeiért
és sokévi áldozatos edzői tevékenységének elismeréseként Tiszteletbeli „Örökös
Mesteredző” kitüntetést kapott. Én azt hiszem, hogy Józsi bácsi rá is szolgált erre, innen
is gratulálok neki, természetesen további sok sikert kívánok hozzá.
A másik Kormos Réka, aki a közönség szavazatai alapján a Kelet-Magyarországi Régió
ének tudásával 5. helyezést ért el, amire lemezszerződés kötési lehetőséget kapott,
illetve tudását nekünk is a Papp Józsi bácsi könyvtár avatásánál befogja mutatni, innen
is gratulálunk neki és további sok sikert kívánunk a munkájához.
2008. június 12-én a HHT-nek volt egy záró rendezvénye, ahol megfogalmazódott az,
hogy a Hortobágymenti Térségfejlesztési Társulás szélessávú hálózat létesítése a Tiszamentén I. ütem projekt megvalósítási szakaszát eredményesen befejezte, ezzel
Tiszagyulaháza, Újtikos, Folyás, Újszentmargita, Bödönhát és Tiszacsege lakói számára
elérhetővé vált az internet-hálózathoz való kábeles szélessávú csatlakozás, gratulálok
sok sikert kívánok nekik hozzá.
2008. június 13-án iskolai ballagás volt, részt vettem rajta, sajnos nem a legjobb
időjárást fogták ki búcsúzó diákjaink, így is megmaradnak emlékünkben, és minél
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többet jöjjenek hozzánk vissza, a további tanulmányaikhoz pedig sok sikert kívánok
mindenféleképpen nekik.
2008. június 18-án a Nagymajorban voltunk kint, mindig gond a víz minősége ott,
sajnos ez is elég régi probléma a Béres Gábor Úr a Vízmű Rt-nek egyik vezetője volt
kint. Úgy néz ki, hogy talán megoldást tudunk találni azzal, hogy mivel a fagyhatár alatt
van a kút és úgy néz ki, hogy két szűrő talán még oda elfér, talán ez lenne az egyszerűbb
megoldás, ezzel tudnánk kiküszöbölni az ottani problémákat, illetve vízminőségi
javulást elérni.
2008. június 19-én az iskolában volt szintén évzáró, részt vettem természetesen a
pedagógusoknak az évzáró értekezletén is, mint már korábban céloztam rá, ott hangzott
el ez a förtelmesen nagy 112 igazolatlan hiányzási óraszám, amire én is mondtam, hogy
valóban ezekre is sokkal jobban oda kell figyelni. Nagyon hasznos volt, ott is kifejtettem
a pedagógusok felé is az éves munkájuknak a köszönetemet. Innen is a nagy
nyilvánosság felé is csak ezt tudom mondani, hogy köszönöm az egész éves munkájukat
és gratulálok hozzá és kívánom azt, hogy a szünidőben hasznosan és feltöltődve térjenek
vissza szeptemberre. Illetve ott még hál istennek okozott egy meglepetést, illetve már
mindenki tudott róla Szilágyi Margit pedagógusnak a magyar nyelv és irodalom
óraadásból országos első helyezése miatt, én úgy gondoltam, hogy az önkormányzatnak
is illik megdicsérni és kitüntetni és Fekete István Díjjal jutalmaztam, ezt ott adtam át.
2008. június 20-án a XVII. Nemzetközi Üzletember Találkozó volt, 8 nemzet
részvételével 10 órakor az önkormányzat házasságkötő termében fogadtuk a meghívott
130 vendéget. Itt különböző rendezvény formájában minden érintett nemzet rövid
összefoglalót és beszámolót adott, illetve nyitásként a Vám- és Pénzügyőrség ÉszakMagyarországi Régiójának egyik osztályvezetője tartott ismertetést a jelenlegi
jogszabályokról és mindarról a gazdasági lehetőségekről, amiket a jogszabályok
engedélyeznek. Egész napos rendezvény volt, itt úgy gondolom, hogy attól függetlenül,
hogy ez nem kimondottan az önkormányzat szervezésében, de az itteni napot
mindenféleképpen önkormányzathoz, illetve tiszacsegei emberek szervezték,
különösképpen Csernikné, Ládiné és Szilágyi Zsuzsa, akiket szintén köszönet illet azért,
hiszen úgy mentek el este 20 órakor a vendégek, hogy felszállhattak egyből a buszra,
mert már így is késésben voltak, de sorban álltak, hogy személyesen mindannyiónktól
elköszönjenek és megköszönjék ezt a szép rendezvényt és napi programot, amit kaptak.
Én is köszönöm a szervezőknek természetesen. Részt vett rajta ezen a rendezvényen és
innen szeretném külön megköszöni a hagyományőrző néptánccsoportunknak a
produkcióját, nagyon lelkesen a kis növendékek is külön műsort adtak elő, illetve a
felnőttek is, emellett a lovasbemutatót is köszönet illeti, ők is önszántukból, önmaguktól
saját produkciót mutattak be, ami sokkal színesebbé tette mind ezt a
rendezvénysorozatot.
2008. június 21-én Balmazújvárosban a XVII. Polgárőr Napon voltam, a „Kecsege”
Polgárőr csapat a főzőversenyen II. helyezést nyert, illetve a fiatalok rajzpályázatán
Baksi János első helyet szerzett.
2008. június 22-én a Tiszai Hetek rendezvényén Guiness rekord kísérlet rendezvénye
volt Tiszacsegén. Én azt hiszem, hogy itt is ez a Tisza-tóra vonatkozott teljes egészében,
a Tiszai Hetek alkalmából volt megrendezve, ez a rekordkísérlet arról szólt, hogy egy
azonos időben a Tiszán hány személy tudja regisztráltatni magát, illetve arra, hogy
rámenjen a vízre, itt igénybe vettünk minden lehetőséget, a hajó, a komp, illetve
magánhajók, jet-skik, ezek minden igénybe volt véve. Én úgy gondolom, hogy nagyon
sokan regisztráltatták magukat Tiszacsegén, én innen is köszönöm azoknak, akik
regisztrálták és elősegítették a kísérletnek a sikeres megvalósítását. Különösképpen
szeretném elmondani, hogy szintén a hagyományőrző néptánccsoport nagyon jó színes
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produkcióval lepte meg a közönséget, nagy sikert értek el, valószínű jót tett, mert előző
nap a nyugdíjasok rendezvényén részt vettem, ahová őket is meghívtam és roppant
sokan voltak. A nyugdíjasoktól teljesen meglepődtem, hogy ennyire aktívan és ilyen
nagy lelkesedéssel sokan részt vettek ebben a kísérletben, köszönöm szépen nekik is és
gratulálok. Szám szerint szeretném elmondani, hogy 22 mérőponton volt összesen 4377
fő, a Tisza-tavi Régióban összesen volt 2599 fő, első helyezett Tiszafüred lett,
nagyságából is ítélve 318, Tiszabura 299, Tiszacsege a harmadik helyen 287 fő
regisztráltatta magát. Köszönet mindenkinek, aki ezen részt vett és bízunk benne, hogy a
kísérlet sikeres volt és talán fel is kerülünk a rekordok listájára.
2008. június 25-én, azaz ma, a hírről már hamarabb kaptunk információt, a rendőrség
hamarabb tájékoztatott. Mint köztudott korábban a fogorvosi rendelő, megszűnt a
Forcéék által vezényelt fogászat, akkor is te is Sanyi kifogásoltad, hogy eltűnt a
fogröntgen, akkor úgy döntött a Képviselő-testület, hogy büntető feljelentést tesz ez
ügyben, ezt megtettük. A nyomozás sikeresen lezárult, Tisztelettel szeretném közölni a
Képviselőkkel, és a tiszacsegei Lakosokkal, a röntgen megvan, megtalálták
Hajdúszoboszlón a bérelt garázsban, az autónk meghozta, megérkezett, tehát újra
rendelkezésünkre áll ez a fogröntgen. Ezért javaslom azt is, visszatérve, elintézünk itt is
valamit, hogy végezze, nem felejtkezünk meg természetesen a felelősségre vonásoktól
sem, de az menetében zajlik.
Ennyit szerettem volna, illetve még annyit, hogy Kézi Aratóverseny megrendezésére fog
sor kerülni július 12-én szombaton, az Aratóversenyre három fős csapatok jelentkezését
várják, Tiba István Balmazújváros Polgármestere a fő védnöke, a jelentkezéseket július
06-ig, vasárnapig lehetne leadni, a részleteket természetesen meg lehet találni, majd a
hirdetőkre kifogjuk tenni és mindenki, aki ezen részt kíván venni, azt biztatom, hogy
vegyen rajta részt.
A Sárréti Hagyományok Napja pedig 2008. augusztus 20-án kerül Püspökladányban
megrendezésre, településünket ide is meghívták, értendő ez alatt és innen küldöm a
néptánccsoportunknak, a Roma Folklórnak, illetve az énekeseinknek, amennyiben részt
kívánnak venni, örömmel látják ott a Sárréti Kistérség hagyományos napján augusztus
20-án, erre is lehet jelentkezni, erre is felvilágosítást tudok adni, illetve segíteni,
támogatni tudom a részvételt.
Csernikné Nagy Krisztina kiment az ülésről.
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9./

Napirendi pont
Különfélék
a.)

Ketten-Trans Kft fizetési hátralékainak megszüntetésére vonatkozó javaslatok
megtárgyalása
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Jónás Sándor polgármester:
Szeretném bejelenteni, hogy a „Ketten Trans” Kft-nél újfent ellenőrzést tartottunk,
mióta a hivatalban vagyok ez a Papírgyárnál lévő dolog, elég sok probléma van. Ott is
mint mondtuk, nehéz gazdasági helyzetünk itt is visszaüt, itt is rengeteg pénzünk kint
van, iparűzési adóból 1,5 millió Ft, meg sorolhatnám, tehát összesen 4.487 ezer Ft
elmaradás van. Én úgy gondolom, hogy két alternatíva lett felállítva, tehát azon leszünk,
hogy ezeket a pénzeszközöket minél előbb behajtsuk, én kérdezném a Tisztelt
Képviselő-testületet, hogy megbíz-e, meghatalmaz-e azzal, hogy ezeket természetesen a
törvény adta lehetőséggel eljárjak ebben az ügyben.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Én ezt felvetettem már neked, azt is meg kell vizsgálni. Köztudott, hogy a szennyvíznek
a legnagyobb leterhelését ez az üzem okozza, most, hogy mennyit fizettünk rá, meg
hogy folyik be a víz, ezeket is meg kellene vizsgálni, mégpedig egy nagyon komoly
pénz lehetőséget lehetne velük szemben támasztani, mert ezt meg kell vizsgálni.
Jónás Sándor polgármester:
Talajszennyezésre gondolsz vagy mire?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem, arra, hogy a szennyvíztisztítóban dolgozókat megkérdezed, azt fogják mondani,
hogy minimum fele onnan érkezik. Nézzétek meg, hogy az óra hova van feltéve, nem
akarok ötleteket adni a nagy nyilvánosságnak, ezt meg kell vizsgálni, mert ott több
milliók folynak el. Én már ezt többször hangsúlyoztam, hogy miért nem megyünk ki,
miért én szóljak mindig, pedig ott nagyon sokan járnak el. Ha ennyire érdektelenek
vagyunk magunkkal szemben, akkor tényleg megnyeklik ez a társaság. Egyszerűen,
amit mondanak a dolgozók, hogy iszonyatos mennyiségű szennyvíz érkezik be
valahonnan, onnan és akkor meg kell nézni, hogy mennyit fizet, gyerekes összeget fizet,
de már én ezt évek óta mondom. A hiányosságokról nem is akarok beszélni, de ha
akarod nagyon szívesen elmondom zárt körben, mert tényleg nem nyilvános ez a dolog,
hogy erről beszéljünk.
Jónás Sándor polgármester:
Jó, nem nyilvános, de két alternatíva, ami itt fel van vázolva, itt szeretném elmondani és
erre kérnék majd javaslatot.
Az első alternatíva: az önkormányzat a mai nap döntésétől számított 8 napon belül a
vállalkozó kiértesítésével szüntessen meg minden eddig ki nem fizetett szolgáltatást a
vállalkozó felé, értendő ezalatt a víz-, szennyvíz, hivatkozással a hátralékokra. Ezzel
egyidőben az önkormányzat jogi képviseletét ellátó ügyvédnek megbízást ad arra, hogy
az önkormányzat számára rendelkezésére álló jogi lépéseket azonnal indítsa el a
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hátralékok mielőbbi behajtására. A hátralékok teljesülését követően a szolgáltatást
továbbra is igénybe veheti a vállalkozó.
A másik alternatíva: Az önkormányzat levelével megkeresi a vállalkozót azzal, hogy
2008. július 31-ig fizesse be a fenti összegeket, valamint végezze el a szennyvízkáros
anyagok kibocsátás megszüntetésére vonatkozó műszaki munkálatokat, a befizetésekre
és a munkálatokra a határidő 2008. július 31 legyen, ennek az elvégzésére készítsen egy
ütemtervet, melyet 2008. június 30-ig adjon le az önkormányzat jóváhagyására. Az
ütemterv elfogadását követően, ha a befizetések, valamint a munkálatok nem a
vállalkozó által vállalt ütemterveknek megfelelően folynak, úgy az 1-es számú
alternatíva lépne életbe és a képviselő-testület által megállapított időpontok is
természetesen.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Én nem tudom, megpróbálom úgy megfogalmazni, meg ne haragudj, hiányos. Tehát arra
a problémára, amit én vetettem fel, ő a kommunális szennyvizét az ivóvízvezetéken
befolyt összegnek a 70 vagy 80%-át fizeti. De a dolgozóknak már pedig adjunk helyet,
hogy minimum 50%-át a szennyvíznek ő adja, akkor ennek így kellene utána nézni és ez
egy nagyon komoly dolog így. Zárt ülésen térjünk rá vissza, én jobban szeretném, ha
zárt ülés lenne, mert nyíltan elmondanám és akkor döntsön a Tisztelt Képviselő-testület,
mert tényeket fogok mondani.
Jónás Sándor polgármester:
Ha úgy gondolják a Tisztelt Képviselők, hogy ezt zárt ülésre tegyük át és ott folytassuk
ennek a tárgyalását, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezzék.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a Ketten-Trans Kft fizetési
hátralékainak megszüntetésére vonatkozó napirendi pont zárt ülésen való
megtárgyalását - 9 fő igen szavazattal (Bana Gábor, Vincze László, Nagy Miklós,
Kobza Miklósné, valamint Csernikné Nagy Krisztina nem volt jelen a szavazásnál)
elfogadta.
147/2008.(V. 25.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsge Város Önkormányzata Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Ketten-Trans
Kft fizetési hátralékainak megszüntetésére vonatkozó napirendi pontot zárt ülésen
tárgyalja.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Nyíltan is tárgyalhatnánk.
Jónás Sándor polgármester:
Nyíltan is lehetne.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
A lakosságra tartozik, ez a szennyvíz - bocsánat, hogy átvettem a szót -, Sanyinak igaza
van, olyan problémákat okoz, amikor benyomja a szennyvizét, hogy itt a sarkon az
egész rendszerből kijön, tehát tudjuk ezt.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem ez a gond.
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Répási Lajos PTKIB. elnök:
Tudom, a mennyiségből is.
Jónás Sándor polgármester:
Ez most egy köztes eset, hogy zárt ülés vagy nyílt ülés.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
A vagyonnal való gazdálkodás témája lehet.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Akkor segítünk a döntésben, együttműködünk benne.
Jónás Sándor polgármester:
Jó, akkor áttesszük ezt is zárt ülésre, köszönöm szépen, megszavaztuk, hogy zárt ülésen
menjen ez is.

b.)

Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása és
intézményekben 2007. évben keletkezett pénzmaradvány
Ea.: Dr. Vámosi Margit aljegyző
/Előterjesztés írásban mellékelve./

az

által

fenntartott

Jónás Sándor polgármester:
Felkérem Dr. Vámosi Margit aljegyzőt, hogy előterjesztését megtenni szíveskedjen.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Elmondanám, mert most kapták meg az anyagot a Tisztelt Képviselők, pénteken lesz
ismételten ülés és tudnánk a határozatot vinni. Maradt a pályázatok önerejének
fedezetére szóló céltartalékból 20.966.962 Ft-ja a Kistérségi Társulásnak, Tiszacsegét
ebből ez a 3.990.989 Ft illetné meg, erre vonatkozóan szól a határozati javaslatunk, mert
ezt a testületnek kell eldönteni. Két alternatíva van: mi ezt a pénzt vagy visszakérjük,
vagy pedig végül is ez csak technikai formai dolog, hogy az idei 2008. évben fizetendő
önkormányzati pénzeszközátadás csökkentésére fordítjuk, tehát ott maradna és akkor
ennyivel kevesebbet kell fizetnünk, vagy most visszakapjuk és akkor ennyivel többet
kell. Ésszerűbb a második alternatíva.
Csernikné Nagy Krisztina visszaérkezett az ülésre.

Jelen van: 10 fő

Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Biztos mindannyian tudjátok, most jelen pillanatban a Suzuki Vitera terepjárókra
nagyon komoly kedvezményeket kaptak az állami vállalatok, a földhivatal, mindenki
vett. Jelen pillanatban Debrecenben a Szoboszlói úton voltam valamelyik nap, ott van
egy Suzuki szaküzlet, hirtelen engem is meglepett olyan árengedmény van, ha a régi kis
Suzukit is értékesítették vagy fogják

Tiszacsege Város Önkormányzata

Oldal: 35

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

Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Folyamatban van.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Folyamatban van. Értékesítenénk ami jelenleg is van Suzukit, ennek most jelen
pillanatban van a benzines változata, mert nem túl sokat fogyaszt, tehát nekünk nem kell
diselben gondolkozni és tényleg az üzemeltetése egyszerűbb és még pénzünk is marad
ki, ha ezt a kocsit eladjuk, a másik kis Suzukit, meg ennek körülbelül fele elég. Én
javaslatot tennék erre, nem tudom Doktor Úr egyetért-e vele, még egy hónapig tart ez a
kedvezmény, én kicserélném.
Jónás Sándor polgármester:
Sanyi erre már egyszer határozatban döntöttünk, hogy a két gépjármű eladásából egy
jobb minőségű terepjárót megvásárolunk.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Én csak azért mondtam, ha most újat, vagy nem kell ez a pénz hozzá, én csak azt
szeretném, hogyha itt maradna, azért mondom nem sok pénz kellene, most egy hónapon
belül megnézni, amíg ez az akció tart. Hihetetlen, azért mert jártak vele, van benne azt
hiszem 800 vagy 1000 km, ezért még pluszba egy komoly árengedményt tettek, ott van
kitéve egy nagyon korrekt kis Suzuki, tárgyalni kell az eladóval.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Ezt annyiból nem érintheti, hogy ezt most vagy visszakérjük és majd befizetjük megint,
mert a részesedésünket be kell fizetni.
Jónás Sándor polgármester:
Ez most más.
Jászai László PTKIB. tag:
Nekem egy kérdésem volna, hogy alakult ez ki, hogy Balmazújvárosnak kevesebb,
Hortobágynak meg 9 millió Ft-os összeg van.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Ez pályázathoz volt kötve és arra céltartalék.
Jónás Sándor polgármester:
Ott van mellette a határozati javaslat én a másodikat javaslom, de a képviselők
döntsenek ebben az ügyben.
Jászai László PTKIB. tag:
Úgyis át kell utalni ezt az összeget, azt meg ebből a kettőből ki lehet hozni. Meg kell
szavaztatni.
Jónás Sándor polgármester:
Aki a másodikkal egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete - Balmazújvárosi Kistérség
Többcélú Társulása és az által fenntartott intézményekben 2007. évben keletkezett
pénzmaradványra vonatkozó 2-es számú alternatívát - 10 fő igen szavazattal (Bana
Gábor, Vincze László, Nagy Miklós valamint Kobza Miklósné nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
148/2008.(VI. 25.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás és az általa fenntartott intézményekben
2007. évben keletkezett pénzmaradvány Önkormányzatunkat megillető részét a 2008.
évben fizetendő önkormányzati pénzeszközátadás csökkentésére fordítsa.
Határidő: folyamatos
Felelős: Jónás Sándor polgármester

Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
A pénzt adjuk vissza, viszont tárgyaljuk meg a mikrotérségi ügyet, mert ez a Suzuki,
ami van 10 éves.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Én azért mondtam, hogy most olyan kedvezmény van rá, később sokkal többet
veszítünk.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
170 ezer kilométer van benne, ennyit mondanak, de valószínű több.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Pénteken meg kell tudnunk azt, hogy hol tart az, hogy kiírták a Suzuki eladását, a
kistérség pályáztatja-e, írja ki megvételre, hogy az hol tart.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Hirdetik, hogy használt Suzuki autóját beszámítjuk.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Hirdetik?
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Igen.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
De nem azt, hanem a kistérség úgy döntött, hogy a mi fehér Suzukinkat meghirdeti.
Jónás Sándor polgármester:
Utána nézünk, akkor jó, rendben.

Tiszacsege Város Önkormányzata

Oldal: 37

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

c.)

Város marketing
Ea.: Csernikné Nagy Krisztina fürdővezető
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Felkérem Csernikné
szíveskedjen.

Nagy Krisztinát,

hogy

szóbeli

előterjesztését

megtenni

Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület! A Tourinform Iroda munkájának
egyik része a város marketing, ezen belül készültek és folyamatban vannak, úgynevezett
információs táblák, táblaképek. Elkészültek már azok, amelyek az idegenforgalmi
attrakciókat mutatják be, 1 m x 0,8 m-as táblákról, illetve, ami jelen esetben fontos 1 m
x 2 m-es táblákról van szó. Tiszacsege térképét az utcanevekkel mutatná be, illetve a
fontosabb intézmények, illetve szolgáltatók jelennének meg rajta. A Tourinform Iroda
lehetőséget ad szállásadóknak hirdetésre és abban kérném a testület támogatását, mivel
egy határozatot kellene hoznunk, hogy 5 ezer Ft/hirdető értékben felkerülhessenek erre a
táblára a szállásadók, szolgáltatók. Megbeszéltük már velük, állandó kapcsolatban
vagyunk, azért javasoltuk ezt az összeget, mert a tárgyalások után erre az összegre
jutottunk, a testületnek viszont, hogy szabályosak legyünk határozatot kell az értékben
hozni és szeretném, hogyha a Tourinform Iroda javaslatát elfogadná a testület.
Jónás Sándor polgármester:
Szavazásra bocsátom, aki az 5 ezer Ft-os díjtétel mellett hozzájárul ahhoz, hogy
hirdetéseket erre kitegyenek, akik erre rászánják magukat, kérem kézfelnyújtással
jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete - város marketingre vonatkozó
javaslatot - 10 fő igen szavazattal (Bana Gábor, Vincze László, Nagy Miklós valamint
Kobza Miklósné nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
149/2008.(VI. 25.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2008. évi városmarketing részét
képező turisztikai információs táblákon való, a szállásadókat érintő egységes hirdetési
lehetőség díját az alábbiakban állapítja meg:
Hirdetési díj: 5.000 HUF/hirdető
Határidő: 2008. július 01.
Felelős: Csernikné Nagy Krisztina
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d.)

Egyebek

- Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Néhány közelgő rendezvényt hagy mondjak már be.
2008. június 28-án (szombaton) lesz napközben a Tisza-parton egy rendezvény,
Halászlé Fesztivál, amit a Halászcsárda szervez, de felhívnám a figyelmet, hogy a
Hagyományőrző Néptánccsoport, este a Művelődési Házban tartja a műsorát, de
fellépnek a Tisza-parton is, egy órás késéssel kezdődik a fellépésük.
2008. július 01-jén kedden a Könyvtár névadó ünnepsége fog történi, szeretettel
meghívok minden érdeklődőt.
2008. július 05-én Lovasbemutató lesz a Tisza-parton.
2008. július 11-12-én Kecsege Fesztivál.
2008. augusztusban a hagyományos Csege Napok.
2008. augusztus 09-én, szombatra kérték a Cigány Kisebbségi Önkormányzat a Roma
Napok megszervezését.
Jónás Sándor polgármester:
Köszönöm, hogy szóltál és kiegészítetted. Még annyi talán, hogy 2008. július 28-án este
a Református templomban egy Orgona Hangverseny lesz, Fekete Nándor művészúr
előadásában, jegyek elővételben több helyen kaphatók, ezek a hirdetőtáblán és a
képújságban is fel vannak téve.
- Répási Lajos PTKIB. elnök:
Nekem két dolog volna, az egyik a lakosság igénye lenne, hogy meg kellene jelentetni a
MÁV közlekedés időpontját az újságban, mert azt mondják nincs már kitéve menetrend
és egyszerűen nem tudják, hogy hogy közlekednek a vonatok. Valamilyen úton módon
megkellene szereznünk és az újságban megjelenteni.
Illetve a vízdíj fizetéssel kapcsolatban a két havi számlázás azt mondják némely
családokra súlyos terheket ró, az egy havit jobban megtudták oldani, de kéthavonta azt
mondják komolyabb teher, tehát vissza kellene térnünk az egy havi számlázásra.
- Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Tisztelt Testület! Tegnap este Újszentmargita Községet elég jelentős viharkár érte, még
nem becsülték fel a teljes kárt. Amikor 1970-ben Tiszacsegén az árvíz miatt nagyon
komoly belvízkárok voltak a Zátonyban, Ültetésben, akkor a környező települések nem
pénzzel, de építőanyaggal, fuvarral azért a segítségünkre siettek. Nem tudom nem illenee valamilyen formában valamit adni nekik?
Jónás Sándor polgármester:
Igen, én azt hiszem, amikor valahol valamilyen probléma keletkezik, akkor valamilyen
segítséget kellene adni. Én azt javaslom, hogy mindenki próbálja már átgondolni és nem
tudom, hogy mivel tudnánk esetleg meg kell érdeklődni pontosan mire van a
legnagyobb szükségük, hátha tudunk nekik akár fuvarozásban, akár szállítójárműbe,
akár valamilyen anyagban segítséget nyújtani én is azt mondom, ez egy nemes gesztus
mindenféleképpen. Borzasztó, értesültem én is, tegnap este engem felhívtak, hogy a
Polgár felőli oldalon 80 épület tetőszerkezete is megrongálódott, hál istennek a nagy
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szerencsétlenségben az, hogy személyi sérülés tudtommal nem történt. A templom
tetejét is nagyon megrongálta, sőt volt olyan, ahol a kéményt egy az egyben leemelte a
tetőről, förtelmes, érdekes módon a Tukában semmit nem észleltek, láttuk itt is volt, de
koránt sem akkora.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Nem biztos, hogy anyagi támogatással, de nagyon egyetértek Doktor Úr felvetésével,
minél hamarabb kellene a segítség, mi lenne, ha vagy 3 napra a közhasznúakat
átküldenénk amíg a helyreállítás tart.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Az ötlet jó.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Mert nem tudjuk, hogy mire van szükségük, de emberi erőre biztos, hogy van, mert
minél hamarabb rendbe akarják tenni.
Jónás Sándor polgármester:
Legalábbis egy részét, mert egy bizonyos részét nehezen tudjuk, mert az a helyzet,
ahogy Zoli is mondta rendezvény is van a héten és a Csárda is tőlünk kért segítséget. Jó,
megvizsgáljuk, megkérdezem a Polgármester Urat, hogy mire gondolt.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nekünk is szóltak a Hortobágyi Polgárőrvezető menjünk át, hogyha olyan esemény
történt volna, emberélet, ilyen kár nem történt, nem kérik a segítségünket közvetlen.
Nagyon sok ház esetében tényleg komolyan megbontotta a szél a tetőket, de a
tűzoltóság, a katasztrófavédelem, mindenki a helyszínen volt és úgy érzem, hogy elég
komoly összefogás volt a településen és maga a Polgármester Úr is, Csetneki Csaba is
nagyon ügyesen vezényelte le ezt a nemkívánatos eseményt.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Hivatalunknak kellett átmenni sajnos a kárfelmérés miatt.
Jónás Sándor polgármester:
Már ma is átment a műszaki osztály, tehát onnan is fogunk információt kapni, mert a
műszaki osztály átment a kárfelmérést megcsinálni, de ettől függetlenül én a
Polgármester Úrral felveszem a kapcsolatot, hogy miben gondolkozik, hogy miben
tudnánk esetleg segíteni rajta.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Én is kint voltam, ott voltak a nánási, tiszaújvárosi tűzoltók, tehát azonnal megkezdték a
kármentesítést, segítettek a helyreállítási munkálatokban, kint voltak a különböző
szolgáltatók E-on, TIGÁZ, tehát mindenki ott volt és igyekeztek elejét venni, ami károk
keletkeztek, annak az enyhítését. Azonnal jól koordinálták, tényleg el kell mondani
Csetneki Polgármester Úr rengeteg embert bevont azonnal és tényleg egy emberként
mozgott az egész település és azon voltak, hogy ezt minél hamarabb kezeljék, szerintem
gőzerővel folyik most is a munka.
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Jónás Sándor polgármester:
A különfélék keretén belül van-e valakinek hozzászólása, javaslata?
Mivel több napirend pont és hozzászólás nem volt, Jónás Sándor polgármester
megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a meghívott vendégek megjelenését és
zárt ülést rendelt el.

K. m. f.

Jónás Sándor
polgármester

Dr. Vámosi Margit
aljegyző
Szilágyi Sándor
jkv. hitelesítő
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