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Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 10én de. 0800 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében –
megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:

mellékelt jelenléti ív szerint

Meghívottak:

mellékelt jelenléti ív szerint

Jónás Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott
vendégeket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 10
fő képviselő jelen van. Nagy Miklós távolmaradását jelezte. Vincze László, Jászai
László és Szilágyi Sándor képviselők valószínűleg később érkeznek.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére Zsólyominé Gyenes Anikóra,
valamint a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Csernikné Nagy Krisztina képviselőre
és a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető,
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét, valamint a napirendi pontok tárgyalását – 10 fő
igen szavazattal (Nagy Miklós, Vincze László, Jászai László, valamint Szilágyi
Sándor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta.

NAPIRENDI PONTOK:

1./

Polgármesteri Hivatal fűtési
árajánlatok megtárgyalása
Ea.: Jónás Sándor polgármester

2./

Különfélék

rendszerének

Vincze László megérkezett.
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felülvizsgálatára

érkezett

Jelen van: 11 fő

Oldal: 1

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

1./

Napirendi pont
Polgármesteri Hivatal fűtési rendszerének felülvizsgálatára érkezett árajánlatok
megtárgyalása
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Kiküldtük a teljes anyagot mindenkinek, amiben meghívásos pályázatot szerettünk
volna, és ezt október 12-ig, a fűtésszezonig szeretnénk meg is csinálni. Mindenki tudja
és látja, ha másképp nem érzi, de látja a külső falakon az elváltozásokat, ez sajnos annak
az oka, amit meg kell oldani sürgősen, halaszthatatlanul. Erre hivatalos formában, ahogy
az elő van írva, három meghívásos pályázatot adott ki a műszaki osztály. A műszaki
osztály volt megbízva ezzel a feladattal, ők ezt maradéktalanul elvégezték. A
pályázatok közül kettőt küldtünk ki Önöknek, pontosan azért, mert a harmadik sajnos
érvénytelen volt, meg olyan magas összeggel volt, hogy azt teljesen kizártuk a
lehetőségekből. Természetesen aki érdekel, megvan. Az első kettőre teszünk javaslatot.
A műszaki Főtanácsos Úrnak átadom a szót, hogy mondja el még azt, hogy konkrétan
hogyan fog ez történi, hiszen ő a műszaki felügyelője is az egésznek, ezzel ő bír, ezzel
rendelkezik.
Bartha László főtanácsos:
Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testületet. Bartha László vagyok a műszaki iroda
munkatársa, azt hiszem, hogy személyesen még nem találkoztunk. Ahogy Polgármester
Úr is elmondta a bevezetőjében, hogy az iroda lett megbízva ennek a fűtési rendszernek
a felülvizsgálatával, hiszen, ahogy Polgármester Úr is elmondta, hogy ennek külső
nyomai is vannak, olyan látványosan, hogy úgy gondolom, hogy a Hivatal épületére
vonatkozóan ideje felülvizsgálni. Ami ezt indokolttá teszi röviden az előterjesztés
részében, nyilván leírtam. Fűtő-hűtő rendszerről van itt szó tulajdonképpen, klimatikus
berendezés üzemeléséről, amely egy olyan rendszerként működik most, amelynek a
hűtőrendszere abszolút kihasználatlan. Anno annak idején, amikor megépült a
fűtésrendszer, ez csak fűtésre lett kitalálva, és tulajdonképpen azok a vezetékek,
gégecsövek, amiben vezetve lettek ezek a fűtőberendezések, csövezések, ezek nem
hőszigeteltek lettek annak idején. Az utolsó pillanatokban ahogy én ezt a történeti
áttekintés során megismertem, több emberrel beszélgetve nyilván, úgy történt, hogy az
utolsó pillanatban egy fűtő-hűtő rendszer lett idehozva. Ez a berendezés, illetve a
beépített vezetékrendszer nem volt alkalmas a hűtőberendezéshez, a kicsapódott
kondenzvizek megjelentek a falakon és emiatt ez tulajdonképpen használhatatlanná vált.
Most ami még problémaként jelentkezett a falakban a vezetékek ennek a mozgásnak a
hatására repedtek is és most olyan helyen, ahol látszik, hogy már szivárog a víz.
Célszerű műszaki megoldásként azt javasoltuk, hogy ezt a megépített felső tetőtéri
vezetékrendszert iktassuk ki és a meglévő padlástéren keresztül egy felső, függőleges
elosztású vezetékrendszerrel egészítsük ki, illetve hidaljuk át. Ami indokolja ezt a
műszaki megoldást, az az, hogy ezek a gégecsőben vezetett mostani csövezések,
épületszerkezetekben haladnak, tehát falakban, födémrendszerekben, monolit vasbeton
szerkezetekben, ami nyilván nem kívánja meg, hogy folyamatos nedvesedést okozzon ez
a berendezés. Hiszen a vizesedés, a hőingadozás, a fagy ezeket a szerkezeteket erősen
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károsíthatja és így tulajdonképpen az állékonyság rovására is mehet a hosszú évek
során. Épp ezért a megbízásnak megfelelően elindultunk abba az irányba, hogy három
árajánlatot kértünk ennek a fűtési rendszernek a felülvizsgálatára, tervezésére, nyilván
megterveztetjük, és a kivitelezést elvégeztetjük. A két ajánlat közül kettő az Önök
anyagában szerepel, illetve van egy harmadik, ami 3,5 millió Ft-os dologról szól, amit
Polgármester Úrral közösen megbeszéltünk, hogy ez irreálisan magas, tehát úgy
gondolom, nem lehet versenyképes ebben a rendszerben. Nyilvánvalóan úgy képzeltük
el megcsináltatni, hogy ez hosszú évek viszonylatában megoldaná ennek az épületnek a
fűtését, illetve nyáron a hűtését. Ugyanis most 50%-os volt a kihasználás, hiszen a nyári
hónapokban itt a felső szinteken, szóval a kollegáknak igen nagy kiképzést jelentett
hatékony munkavégzést végezni ebben a hőségben és így legalább az a berendezéssor,
amit anno megvettek, azt hiszem, hogy volt ennek létjogosultsága, hiszen a tetőtérben ez
a hűtőrendszer jó ha működik, így legalább 100%-osan tud működni, tehát télen fűt,
nyáron hűt a berendezés.
Jónás Sándor polgármester:
Szabó Úrral sikerült még egy egyeztető tárgyalást lefolytatni, hogy az eredetileg bruttó
összegben 1.780 ezer Ft-ban megjelölt összeget, sikerült 1.500 ezer Ft-ra lefaragni,
figyelembe véve az önkormányzat nehéz helyzetét. Kérdezem a Képviselőket, hogy
ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele.
Vincze László PTKIB. tag:
Hogy működött, mint hűtő, anélkül, hogy kicsapódás történt a falon, tehát, hogy
működőképes volt ez a berendezés annak idején? A másik meg a fűtési rendszer milyen
volt, megfelelő volt-e ebben a helyiségben, vagy nem volt megfelelő? Mert most csak a
kicsapódást vizsgáljuk, kondenzvíz, meg stb.
Bartha László főtanácsos:
A tapasztalatok alapján a fűtéssel nem volt probléma, maga a fűtőberendezések
működtek. Tulajdonképpen, amikor a nyári szezon elindult, akkor volt ez a probléma,
hogy a gégecsövek, amely műanyag gégecső volt, tehát nem hőszigeteltek, ez nyilván a
klimatikus berendezésekben sokkal kisebb hőmérsékletű folyadékot keringetnek, mint a
külső hőmérséklet és ezáltal tulajdonképpen kicsapódott és ezek a gégecsövek, nyilván
nem víztartóak, és ez a külső homlokzaton, belső falsíkokon megjelentek ezek a
vizesedések.
Vincze László PTKIB. tag:
Mint hűtőberendezés attól, hogy kicsapódott ez tudott működni nyáron?
Jónás Sándor polgármester:
Nem is működött.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Az első évben működött, akkor megtörtént a kicsapódás, utána már nem tudott működni.
Vincze László PTKIB. tag:
Megfelelt az elvárt hőmérsékletnek a helyiség, akkor amikor működött?
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Akkor jó volt.
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Vincze László PTKIB. tag:
Arra gondolok, hogy radiátorok, stb. azok megfelelőek?
Jónás Sándor polgármester:
Annak idő kellett, amíg ez a fal átázott, hogy kifelé is jelzést adjon magáról, hogy
meghibásodott valami vagy nem úgy van megcsinálva, ahogy azt meg kellett volna
csinálni.
Vincze László PTKIB. tag:
Én csak arra fel, hogy megfelelt, vagy nem felelt meg, ez megfelelt, tehát elérte a célját,
de a kicsapódás megtörtént, nem megfelelően volt megszerelve.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Tisztelt Képviselő-testület! Én az egész elejébe mennék, én fel vagyok háborodva, hogy
megint egy olyan épületrészt kell felújítanunk, pénzt adni rá, ami most készült el egy pár
éve, és megint nincs felelőse, hogy ki építette, kivitelezte, ki tervezte, ki vette át, hiszen
ez akkor is fűtő-hűtő rendszerként lett átvéve. Ugyan ez történik az iskolánál, minden
évben kiderül valamelyik épületen, hogy egy-két éve volt felújítva. Most az öltöző teteje
beázik ugyan úgy, pedig két éve lett leszigetelve. A strandot megépítették, át kellett
építeni, mert nem volt megfelelő. Tehát évente több millió Ft-ot dobunk ki azért, mert
elkészítenek valamit és az nem a célnak, nem a műszaki követelményeknek, az
elvárásoknak felelnek meg. Én ezt csak úgy tudom támogatni, ha megint megkeressük a
felelőst. Tessék álljon már elő az, aki itt valamikor hibázott megint.
Jónás Sándor polgármester:
Én úgy gondolom, hogy amit Zoli felvetett, az jogos. Elsősorban azoknak kellene erről
valamit tudni, akik a korábbi ciklusban is, mint képviselő testületi tagok jelen voltak. Én
miután hivatalba léptem, én ezt vettem át, ebbe költöztem be. Télen csak fűtés volt,
azzal hál”istennek nem volt probléma. 2007, tehát az elmúlt év nyarán jelentkezett, az
idén már nem is használtuk, mert nem akartuk tovább rongálni a falat. Természetesen
egyetértek azzal, hogyha a Képviselő-testület úgy gondolja, hogy ezt ki kell vizsgálni és
egy szakmai stábot felállít a képviselő-testület, akkor vizsgálja ki, belevonva ebbe
természetesen a régebbi képviselőket és álljon fel egy stáb, vizsgálja ki, hogy ki
hibázott, hol hibázott, mi volt a szerződés tárgya, mit nem teljesítettek, mit hogy
teljesítettek, ezt természetesen meglehet. De ezzel nem ronthatjuk tovább az épület
állagát, az épületnek tovább is működnie kell, meg kell óvnunk, ezért nem használtuk
egész nyáron a klímát, ezért szenvedtünk itt a padlástérben 45 0C-os melegben, azért
szenvedtünk, hogy ne vágjuk még jobban tönkre.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Egyetértek vele, bár a műszaki szakember biztos megtudja válaszolni, hogy a törvények
szerint hány éves szavatosság van az ilyen létesítményekre, illetve az ilyen munkák
után, mert van szavatosság is és nem csak garancia. De tud is lépni, nem kell ide
semmiféle bizottság, ezt megteheti a műszaki osztály is. A nyári hőmérsékletről, én
tudom, hogy nagyon nehéz ilyen körülmények között dolgozni, de ugyanezt jeleztük
már 10 éve az iskolában is, hogy a felső szint nincs leszigetelve, nem szigetelték le
normálisan, például az informatika teremben lehet, hogy nem 40 0C van a 15-20 géptől,
hanem 55 0C van és ott kell tanítani és ott kell 30-40 gyereknek órán ülnie.
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Jónás Sándor polgármester:
Zoli tökéletesen egyetértek, de mióta itt vagyok a hivatalban, csak a toldozás, foltozás
megy. Az ÁFÉSZ-nak bekötni a vizet, strandot megcsinálni, itt maradt dolgok, ezt
csináljuk, ezt végezzük, ez maradt ránk, mi ezt megfogjuk csinálni, ezen dolgozunk, de
egyszerre mindent nem tudunk, pláne ebben a nehéz gazdasági helyzetben, örülünk,
hogy egyről a kettőre tudunk jutni. Örülünk annak, hogy tudunk idegen befektetőt
idehozni és örülünk annak, hogy nyerünk pályázatot, amivel plusz beruházásokat tudunk
még ennek ellenére is elvégezni.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Úr! Nem vitatom a szükségességét,
akik itt járunk nap, mint nap tudjuk, hogy ezt meg kell, mert nem jó télen, nem jó
nyáron. Itt a tetőtérben nyári melegben alig lehet itt folyton ventilátorok mennek, hogy
elfogadható legyen egy kis légcsere. Most ez a beruházás 2004-2005-ben folyt, de
tettünk fel kérdéseket akkor is, legtöbben a strandot kérdezték, én kérdeztem a
Polgármesteri Hivatal megvalósulását, konkrétan a villanyszerelést és a klíma és a
fűtésszerelést. Az akkori Polgármester Úr Bőr Istvánnak engedte át a választ, hát
minden nagyon szép, minden nagyon jó, minden határidőre, költségeket tartjuk, ezzel
gond nem lesz. Meglett a strandon a gond, másutt is meglett, itt is meglett. Most fel
kellene hívni Bőr Istvánt, megvan a jegyzőkönyvben, hogy mit mondott, hogy mondott,
szembesítsük már azzal, hogy itt az eredménye. Akkor nem lelkiismeretesen, és nem a
dolgokat ismerve nyilatkozott nekünk. Másrészt meg tényleg elfelejtettük akkor
megkérdezni, hogy mennyi a garancia vagy a szavatosság, és a jövőben akkor erre
figyelni kell.
Jónás Sándor polgármester:
Doktor Úr jogos az észrevétel, ezt köszönettel vettük, mert ez már nagy segítség, a
későbbieket tekintve előfogjuk keresni természetesen az akkori hanganyagokat, ahogy
Bőr István erről az átadásról nyilatkozott és szembe tudjuk vele állítani, de
hangsúlyozom, hogy ez nem mentesít az alól, hogy húzzuk, halasszuk a dolgot, mivel
ezt meg kell építeni. Tehát az egy más külön dolog, amire én ígéretet teszek most a
Tisztelt Képviselők előtt, hogy természetesen a műszaki osztályt megbízom ezzel, hogy
teljes kivizsgálás, ha szükséges Bőr Istvánt behívni, először természetesen az anyagokat
megkeresni, megnézni, hogy a korábbi testületi üléseken mit mondott.
Vincze László PTKIB. tag:
Nem volt már akkor itt.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
2004-ben még itt volt.
Jónás Sándor polgármester:
A lényeg az, hogy ezeket felfogjuk kutatni, megpróbáljuk összeszedni azokat az
anyagokat, amik ezzel kapcsolatosak és ezt utána megvizsgáljuk, erre tudok csak
ígéretet tenni, én másra nem.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Tisztelt Testület! Tisztelt Polgármester Úr! Az én ismereteim szerint, bár biztos a
régebbi képviselők is emlékeznek rá, bár nem tudom, hogy ennek tanúja volt-e
mindenki. Amikor ez a rendszer készült, pont Szabó Úr volt a kivitelezője a fűtésnek,
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mint alvállalkozó, és itt csak fűtés készült, ez nem is volt az eredeti felújításban, hogy ez
klímatizált rendszer legyen, ez majd a későbbiek folyamán, amikor már olyan
stádiumban volt a dolog, hogy a fűtésrendszernek a védőcsövezése elkészült, akkor jött
az ötlet, hogy itt nyáron elviselhetetlen lesz a hőség, tehát valamilyen módon a
klímatizálást meg kell oldani, és akkor jött az, hogy a külső, ezekkel a hagyományos
régi klímákkal megoldani, de az hogy nézett volna ki, hogy rengeteg kültéri egységet
felépíteni, összerakni, az nagyon rontotta volna az összhangot, akkor jött az, hogy van
ez a henco rendszer, ami hűt-fűt, és ez valamivel több költséget jelent a beruházás
szempontjából, de majd ez a későbbiek folyamán ez megtérül. Szabó Úr akkor is
figyelmeztetett, hogy ez a rendszer, ami csak fűtésre készült, ez a megoldás, tehát ez
ennek a rendszernek nem lesz jó, mert a kondenzvíz kicsapódás természetesen meg fog
jelenni, és előbb-utóbb használhatatlanná válik. Tehát ez a fűtésrendszer az eredeti
felújításban nem szerepelt, tehát ez egy plusz szolgáltatásként jelent meg, a kivitelező
ezt plusz költségként élte meg, tehát igazából most kereshetünk felelősöket, de
figyelmeztetett, hogy ez nem lesz jó ez a rendszer arra. Tehát mindenképp ezzel majd
szembesülünk rövid időn belül, hogy valami más megoldást kell mindenképp
eszközölnünk. Most azt kérdezném a műszaki vezető úrtól, hogy az elképzelések szerint
akkor le lesznek kötve ezek a téli megoldások, hogy a falban mennek és fent lesz a
padlástérben egy vezetékcsatornában?
Bartha László főtanácsos:
Igen, onnan lesz lehozva, hogy minél kevesebb belső úgymond „rombolással” járjon.
Megvan ennek a technológiája, amivel ez vágható. Annyit szeretnék még a Képviselő
Úr mondataihoz hozzátenni, hogy tulajdonképpen ennek csak egy része, amit Szeli
képviselő Úr is mondott, hogy azok az anyagok nem lettek beépítve akkor, és most
lesznek beépítve, ami szükséges ehhez a dologhoz. Tehát a gégecső az nem egyenértékű
egy hőszigetelt köpenycsővel, akkor azt nem vették meg nyilván, mert ha megvették
volna, akkor most nem beszélnék erről a dologról, de akkor sajnos nem ezt vették meg,
most kell, hogy megvegyük ezt, nyilván az az árkülönbözet akkor nem volt meg, tehát
annyival kevesebbe került akkor ez a dolog, most a munkadíj rámegy. Most lesz olyan
állapotban, ahogy én elmondtam az elején is, hogy 100%-osan tud működni, tehát
nyáron hűteni, télen fűteni tud a rendszer, amiért meg lett annak idején vásárolva,
pontosan azért kell ezt megcsinálni, amit képviselő Úr is elmondott, hogy az eredeti
csak fűtésrendszerre lett megcsinálva.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Ezt azért nem tudom elfogadni, mert egy fűtésrendszernek is legalább olyan szigetelés
kell, mint egy hűtőrendszernek, tehát egy gégecső az alapjában véve kevés volt a
fűtőrendszernek is, tehát a hő az ugyanúgy vész, akár lefelé, akár felfelé.
Bartha László főtanácsos:
Igen, de nyáron nem fűtünk.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
A téli fűtésnél ugyanúgy elment a hő, tehát fűtésre sem alkalmas olyan százalékban,
amire ezt megtervezték és ki kellett volna vitelezni.
Bartha László főtanácsos:
Az akkori fűtési technológiának az akkor megfelelt.
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Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Nem felel meg akkor sem, mert egy gégecső nem felel meg akkor sem egy fűtési
rendszernek a külső szigetelésére.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Még annyi volna nekem az előterjesztésben ezt a két ajánlatot figyelembe véve jelentős
különbségek merültek fel az anyagköltségben, mert munkadíjban még talán el lehet
fogadni, de anyagköltségben nem igazán értem, hogy ugyanaz az anyag, miért
lényegesen magasabb, van ahol kétszerese egyik a másiknak, ezt nem értem, hogy
máshonnan kívánja beszerezni.
Jónás Sándor polgármester:
Mondom neked Lajos, akkor erre én is tudom a választ, mert kereskedéssel
foglalkoztam valamikor. De neked is tudni kell, hogy a Borsodi sörösöktől a sört biztos
olcsóbban tudod megvenni, mint tőlem. Itt is az van, ha valaki közvetlen a gyárból
veszi, akkor sokkal nagyobb kedvezmény, ehhez természetesen el kellett egy megfelelő
forgalmat érnie valakinek ebből a termékcsaládból, hogy ilyen egyedi árat magának
tudjon. Utána néztünk, ez a szakember rengeteg ilyet csinált, és ennek a gyárnak a
termékeit használja folyamatosan, tehát a gyár ugyan így referenciaként adja az ő
munkáját, mint visszafelé a felhasználó a kivitelezőnek. Tehát ez egy teljesen normális
dolog, megítélésem szerint, erre számítani lehetet, meg eddig is minden árajánlatban
voltak bizony eltérések, ezek mind ilyenek voltak.
Vincze László PTKIB. tag:
Én még kérdeznék, van-e rá nekünk erre fedezetünk?
Jónás Sándor polgármester:
Ezt meg kell csinálni Laci. Most hagyjuk, hogy omoljon össze a ház, még nagyobb
károkat okozunk?
Vincze László PTKIB. tag:
Pályázni kell rá.
Jónás Sándor polgármester:
Pályáztunk nagyon sok mindenre, azoknak van egy önerő félretéve, abból az önerőből
megtudjuk oldani.
Vincze László PTKIB. tag:
Én arra gondoltam, azért kérdeztem a fűtést, hogy a fűtés milyen volt, ha azt csináljuk,
hogy nincs rá véletlen pénzünk, nagyon megszorít bennünket, mert ebben az évben
nagyon sok minden történt már, egyéb kiadás volt, amire nem számoltunk. Amennyiben
a fűtési rendszer nem rombolja az épület állagát tovább tavaszig, akkor én nem
mondom, csináljuk meg, meg kell csinálni, de viszont, akkor beállítjuk a másik
költségvetésbe, ha most nem rontja az épület szerkezetét ebben az évben.
Jónás Sándor polgármester:
Mindenféleképpen rontja a szerkezetét az épületnek, tehát mindenféleképpen, ezt ahány
napot húzzuk, annyi napon keresztül rombolja, ami elindult egyszer az nem fog megállni
azért mert most tél lesz, vagy nyár lesz, ez egy folyamat, ami megy. Itt elmondtam ezt
is, több pályázati lehetőségünk volt, onnan ami önrész félre volt téve, most ez kényszer.
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A másik dolog Laci, ha jövőig várunk, akkor lehet, hogy ezek az árak megduplázódnak,
és akkor megint azt mondjuk, hogy ott volt, miért nem csináltuk meg. Én azt mondom,
hogy amit meg lehet, és meg kell csinálni, azt azonnal meg kell csinálni. Ezt nem
érdemes hallogatni, húzni-halasztani, sajnos, hogy eddig húztuk, de nekünk is
gazdálkodni kellett, és mivel évvége felé járunk, úgy gondoltuk, hogy ezt még betudjuk
vállalni és megtudjuk csinálni, hogy ne legyen még nagyobb kár, mint ami van eddig is.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Én már többet nem akarok mondani, de azért Vincze Lászlóhoz csatlakoznék, ott van
amit az előbb említettem, az iskolaépületek beáznak,
Jónás Sándor polgármester:
Zoli, most ne menjünk az iskolához.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Csak arra fel mondom, hogy a költségvetésben én sokkal fontosabbnak tartom az őszi
esőzések, téli csapadék előtt például azokat, a tornaterem teteje beázik, újra kell
szigetelni.
Jónás Sándor polgármester:
Azokat is megfogjuk oldani Zoli, majd, ha az iskolához érünk, mert lesz az iskolával
kapcsolatban is témánk, mindjárt, ráfogunk térni, akkor majd elfogom ezt mondani.
Maradjunk szerintem ennél, amit meg kell oldani, hogy most melyik a fontosabb,
természetesen a gyerekek a fontosak, én ezzel egyetértek. Hál’ istennek a tantermek még
nem ott állnak, hogy beáznak, a tornateremről van szó, de arra is ugyan olyan szükség
van, mint más tanteremre, én ezt egy percig nem mondom.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Az öltöző is.
Jónás Sándor polgármester:
Az öltöző is, így van, tehát azon leszünk, hogy ezeket is megtudjuk oldani Zoli.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Ott is meg kellene nézni, hogy ki csinálta és miért így csinálta, két éve csinálták.
Jónás Sándor polgármester:
Világos, jó.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Rövid leszek még egyszer, szóval meg kell csinálni, első mondatom az volt, hogy nem
vitatom a jogosságát, túl kell esni rajta, mert ez nem megoldás, hogy egy évig sem volt
jó. Ott van a New York-i ENSZ palota 1953-ban épült, központi fűtés van, nyáron pedig
a Hudson folyó hideg vizéből vesznek vizet, amiben 16-17 0C víz folyik a sziklarétegtől
és azzal hűtik a rendszert, 53-55 évvel ezelőtt csinálták azóta jó. Mivel az éghajlat
változás tart és folyik és nem lesznek hidegebb nyarak és hideg is lesz télen, olyat
kellene csinálni és egyszer s mindenkorra jó.
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Jónás Sándor polgármester:
Visszatérve az eredeti álláspontunkhoz, mivel a harmadik az kiesett eleve a kettő közül
javaslatot teszek arra, hogy a lealkudott 1,5 millió Ft bruttó értékű munkára tennék
javaslatot, hogy ezt fogadjuk el kivitelezés szempontjából, aki ezzel egyetért, kérem,
hogy kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Polgármesteri Hivatal
fűtésfelújítását, valamint a felújítási munkálatokra Szabó László balmazújvárosi
vállalkozó árajánlatát – 10 fő igen, 1 fő nem szavazattal (Nagy Miklós, Jászai László
és Szilágyi Sándor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
176/2008.(IX. 10.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztő részben leírtak
alapján a Polgármesteri Hivatal fűtésfelújítását támogatja, és javasolja, hogy a
kivitelezési szerződés Szabó László (Balmazújváros, Maróthy u. 6. szám)
vállalkozóval legyen megkötve. Az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet bruttó
1.608.000.- Ft-ot biztosítja.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a vállalkozót,
valamint a kivitelezési szerződést írja alá.
Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Sándor polgármester
Jónás Sándor polgármester:
Itt egy pillanat, még nem térünk át egy másik napirendi pontra, csak azért, mert Bozsó
Úrtól tegnap, én este vettem 19 órakor a kezembe, amit kaptunk, amiben ő ajánlatot
próbál tenni, hogy kiderül most, hogy ő energetikus képzettséggel is rendelkezik és itt a
fűtést is szeretné megcsinálni. Igen, nem kell meglepődni, itt van előttem és kéri, hogy
ismertessem, ezt csak azért nem tettem korábban, mert én ezt végig olvastam és nem
akartam már előtte ezt az egész dolgot bekavarni. Ebből a levélből számomra nem
teljesen tűnt ki az, amikor az iskolánál most végezzük a fűtést, miért nem jelentkezett,
hogy ott is betudna segíteni, nem jelentkezett, ez csak a kisebbik dolog. Most ezt
ideadja, de ebbe sehol, én többször átolvastam az egész beadványát, és sehol nem
fedeztem fel azt, hogy ő itt munkát végez. Amit ő akar elvégezni, azt felolvasom:
„Elvégzem a tárgyra leírt fűtésrendszer felülvizsgálatát.” Tehát ez nem munka, nem
effektív munka. „Elkészítem a Tisztelt Képviselők döntését elősegítő szakértői elemzést,
illetve szakmai számításokkal alátámasztott előterjesztést.” Ez megint nem munka, ez
egy szakértői vélemény, benne is van. „Segítek a műszaki átadás és beüzemelés
megvalósításában.” Ez megint nem az effektív kivitelezési munka, hanem ez megint a
folyamata. „A folyamat lezárásaként teljes körben az elszámolások ellenőrzésben is
segítek.” Ezek vannak itt felsorolva, és előtte természetesen, gondolom ő majd a saját
tévéjén ezt részletesen felolvassa a pontokat, én most nem akarok senkit ezzel fárasztani.
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De ebben én nem találtam effektív munkát, ezért nem is tudtuk, még ha nagyon akartuk
volna is, ide a pályázatokhoz betenni, mert se ár, se semmi nem volt. A másik ezután
következett. „A fentebb felsorolt szakértői…”, tehát jelzem nem kivitelező, „szakértői
munkámért sem pénzt, vagy más ellenszolgáltatást nem igénylek, mindezt
lokálpatriótaként és azért ajánlom fel, hogy a lakosság által befizetett adóforintjait másra
lehessen fordítani”. Na most, mi az ingyen munkát nem tudjuk díjazni, mert az ingyen
munka után nem tudunk garanciát, felelősséget állítani, hisz akkor ez olyan, mint az
egyszeri ember vásárlása, amikor a lovat hazavitte és az sánta lett, otthon derült ki.
Itt nem tudunk, ha valaki ingyen csinál valamit, akkor nem mondhatjuk azt, hogy jöjjön
csinálja meg, ez az egyik. A másik része, szakemberekkel vagyunk, tehát a tiszacsegei
adófizetők pénzét mi megmentjük így is, mert hivatalon belül szakértő fogja átvenni a
munkát. Ezzel természetesen semmit nem zártunk ki Bozsó Úr elől, sőt megköszönöm
innen is neki a jóindulatát és azt, hogy segít nekünk ezekben, és igénybe is vesszük, ha ő
jön, és ezeket, amiket itt felsorolt, hogy ezekkel segíti a mi munkánkat, mi ezt
megköszönjük neki és élünk is ezzel a lehetőséggel és ki is kérjük a tanácsát szükség
esetén.
Akkor az első napirendi pontról mindenféleképpen ennyi.

2./

Napirendi pont
Különfélék.

a.)

Pályázat benyújtása az általános iskola infrastrukturális fejlesztésére
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Behoztunk egy iskolapályázatot, mindenki megkapta ezt is, pontosan arra, hogy 51
millió Ft összegben lehetne pályázni, nagyon kedvező lehetőségek vannak, hiszen 95%ban megfinanszírozzák, nekünk 5% marad az önrész, én azt hiszem, hogy ettől nem
szabad elzárkóznunk, de megkérlek Bálint, hogy egy kicsit a lakosok felé is
részletesebben, és ha kérdés jelentkezik, akkor válaszolni is tudjunk. Átadom a szót
Hajdu Bálintnak.
Hajdu Bálint főtanácsos:
Tisztelt Képviselő-testület! Ahogy az előterjesztésből látszik is, ez egy augusztus 26-ai
kormányrendelet, ezt múlt héten kaptuk kézhez, akkor küldtük ki az árajánlatok kérését,
és a tegnapi nap folyamán érkeztek be az árajánlatok. Ebből a pénzből, ami 95%-os
támogatottsággal rendelkezik, 5%-ot kell saját forrásból biztosítani, a Fő u. 95 szám
alatti iskolának a nyílászáróinak a cseréjét valósítanánk meg, illetve a homlokzatának a
szigetelését. Ami közben felmerült ez a beázás, akkor ezt is beletennénk ebbe a
kivitelezési munkálatokba, a pályázat tartalmába. Ez azért is fontos, mert ez egy
folyamat, tehát most elvégezzük a fűtéskorszerűsítést, így energetikailag úgymond az
iskola rendben lenne. Látjuk, hogy ez gyors pályázat volt, szeptember 15-ig kell
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benyújtani, azért hoztuk be testületi ülésre. Ha valami kérdés van, állok
rendelkezésükre.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Tisztelt Testület! Annyi kérdésem volna, hogy ez az egész épületrendszerre, tehát a régi
épületre, az új épületre, az étkezdére is vonatkozik?
Hajdu Bálint főtanácsos:
Kompletten mindenre, minden épület, ami a Fő u. 95. szám alatt van.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Tisztelt Testület! Ez folyamata lenne a fűtéskorszerűsítésnek, az alapkövetelmény az,
hogy normális nyílászárók legyenek, az emeletráépítéses rész, már akkor rosszak voltak
a nyílászárók, amikor beépítették, több, mint 30 éves nyílászárók vannak. Nem lehet
tudni, hogy a zártszelvények mennyire vannak átrozsdásodva, tehát bármikor
leszakadhatnak, és ami lényeges, ahogy Lajos is kérdezte, tehát az egész komplexum,
egy egységes színezetet kap, egységes felújítást, tehát megújul az egész. Tehát az
étkező, a régi napközi és a két emeletes rész is. Mindenféleképpen azt mondom, hogy
kérem azt, hogy támogassátok ezt a pályázatot, hisz a településnek 2,6 millió Ft-ból ezt
ajándék megépíteni, ez nem egy összeg, ha ezt megtudjuk valósítani és akkor tényleg
egy jó ideig nem kell az iskolára úgymond költeni.
Jónás Sándor polgármester:
Így van. Köszönöm szépen Igazgató Úrnak a kiegészítését, én ezt szándékosan nem
mondtam, de természetesen a pályázatunkban erre is hivatkoztunk, hogy figyelembe
véve az energiahordozók drasztikus emelkedését, mi most csináljuk pont a
fűtéskorszerűsítést, és ha mi kiengedjük az ablakon a meleget, akkor nem érünk semmit.
Ez pontosan idevágó, ezzel alá is tudtuk támasztani, hogy most komoly összeget
fordítunk arra, hogy a fűtést megoldjuk, akkor védjük is meg, tehát ez a pályázat
tulajdonképpen arról is szól. Azért mondtam - elnézést Zoli, - az előző napirendi pontnál
az iskolánál, hogy majd visszatérünk ide. Természetesen látjuk, mi tudjuk a hibát és
azon vagyunk, hogy szeretnénk ezeket mind kijavítani, és orvosolni is.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Csak ez még feltételes, vagy nyer vagy nem.
Jónás Sándor polgármester:
Persze.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Az elbírálás ideje az még odébb van, az eső az holnap is fog esni, a hó is lehet, hogy le
fog esni.
Jónás Sándor polgármester:
50 millió Ft-unk nem lesz sohasem arra, hogy mi ezt megtudjuk csinálni, én most ezt
borítékolom neked és bármikor 30 éven belül felnyithatod.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Hétfőn volt az eső, akkor ázott be, kedden én jeleztem vezetőin és úgy beszéltük meg az
építésvezetővel, hogy átjön, megnézzük, nem tudjuk megcsinálni, de kijavítjuk.
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Jónás Sándor polgármester:
Kijavítjuk igen.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Én azért szeretném, ha a felelőst megkeresnénk, mert ez két éve lett a teljes szigetelése
az öltözőnek, egy szavatosságnak lenni kell, az nem lehet úgy, hogy leszórtam
homokkal és az kész és jó és fogadjuk el.
Jónás Sándor polgármester:
Ezeket Laci jegyzetelte és mindenhol a felelősöket megpróbálja felderíteni és amikor
konkrétumot tud, akkor idehozza testület elé.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Még csak annyit, hogy megtudnánk oldani ezeket a beázásokat, esetleg még majd
valamikor egy tetőt kellene húzni arra a részre és mint irattárat tudnánk hasznosítani,
mert van olyan iratunk, amit nem tudunk hová elhelyezni. Lenne egy tető nem ázna be
és az iratokat eltudnánk helyezni.
Jónás Sándor polgármester:
Visszatérve erre, Jegyző Asszony figyelmeztet, és jogos is a figyelmeztetés, én is ezzel
kezdtem, hogy a testületből kellene bizottságot kialakítani, az más, hogy Laci abban
részt venne, segítené a munkát. Én azért gondolom azt, hogy akik itt a legjobban
például, Vincze Laci, Zoli, Igazgató Úr, és Laci, például egy négyes bizottság
tökéletesen, akik a legjobban látják és a legjobban ismerik, ráadásul kettő képviselő
benne is volt a korábbi testületben, tehát biztos, hogy segíteni tudná az ő munkáját is. Én
ezért javasoltam első perctől azt, hogy inkább bizottság legyen és ő segíti a munkát,
minthogy odalökjük neki, ő Tiszacsegén is még ismerkedik a dolgokkal, természetesen
kitudja deríteni, csak egy iszonyatos nagy munka, míg ezeket előveszi.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Bocsánat, lehet bizottság, én benne is leszek, viszont ez roppant egyszerű, van egy
kivitelező, rossz munkát végzett, kihívom, szakértőt hívok, tehát nem kell ehhez
semmiféle bizottság. Ez egy olyan, hogyha egy autó elromlik, akkor visszaviszem,
tessék itt van. Nem kell ehhez bizottság.
Jónás Sándor polgármester:
De jó az hogyha a képviselők is részt vesznek ebben.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Lehet, de sokkal egyszerűbb.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Én még annyit szeretnék hozzátenni, bár mindegyikben van valami igazság, hogy azért
sem szerencsés a hivatali köztisztviselőnek a részvétele, mert abban a pillanatban
felmerül, hogy itt hivatali dolgozók is érintettek lehetnek, akkor már nem az ő
kompetenciája, az már munkáltatói kérdés lesz, szóval itt már keverednek a dolgok,
inkább előzzük meg egy előzetes vizsgálattal és majd utána esetleg meglátjuk.
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Vincze László PTKIB. tag:
Erről nekem más a véleményem Jegyző Asszony. Azért mert hivatalnok, vagy
tisztviselő, az egy dolog, de milyen tisztviselő, azt mondjuk a műszaki irodán dolgozik,
neki kötelessége észrevenni a műszaki irodának, sőt tovább vizsgálódni, beruházónak,
tehát bármit csinálnak, bármilyen megmozdulás van Tiszacsegén, azt neki
kutyakötelessége ellenőrizni. Ha külsőst bízunk meg, hogy végezze el a munkáját, mert
mi nem vagyunk szakemberek például, mi képviselők vagyunk, ki milyen szakmában
dolgozik, csak azt tudom képviselni igazán, a másikat nem igen tudom képviselni,
inkább helyt adok neki, mert hozzáértő ember.
Én azt is akartam javasolni, hogy minden egyes beruházásnál a műszaki irodának részt
kell benne venni, nem rábízzuk a műszaki ellenőre, ugyanis meg kell jelenni, mint
beruházó én köteles vagyok megnézni és legyen a felelőse a műszaki iroda, nem én, nem
ő, meg a bizottság, meg akárki. Ezt javaslom és ezt meg kell lépni, mert ez nem történt
meg soha. Azon kívül, hogy elmentem haza, meg bejöttem a hivatalba, ment a
beruházás, és hogy ment a beruházás, az senkit nem érdekelt, jöttek az átadások, és
jöttek a problémák kifele, mert nem volt, aki felülvizsgálja.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Teljesen egyetértek, és egyet is beszélünk, ennek így kellene lenni, én a múltra
gondoltam.
Vincze László PTKIB. tag:
Már most a mai naptól kezdve, van rá személy is a műszaki irodába, aki ezt tudja
ellenőrizni, és kísérje figyelemmel Tiszacsege működését, vagy előrelépését, akár nem
jól csinál valamit, jelezze, tegye meg a jelzést a megfelelő helyekre, másképpen ez nem
fog működni, másképp megint elkezdünk két év múlva azon marakodni, hogy hogy
csinálták meg. Ha nincs a folyamatában, ezt képtelen ellenőrizni, csak mondja, hogy az
úgy van.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Igen, teljesen jogos a Képviselő Úrnak az észrevétele, itt most már a műszaki irodán,
korábban mondtam is, hogy megvannak a végzettségű emberek, korábban az volt a baj,
hogy nem igazán volt erre szakképzett ember, ők már erre jogosultak is, hogy nézzék.
De nyilvánvalóan nézniük is kell. Én a múltra gondoltam, arra amik felvetődtek.
Jónás Sándor polgármester:
Egyet beszéltetek.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Egyet beszéltünk, csak én a múltra gondolok, hogy abban ne vegyen olyan szinten részt
a köztisztviselő.
Vincze László PTKIB. tag:
Neki kell előkészíteni, mert annak rengeteg aktája van.
Jónás Sándor polgármester:
Persze, azért is mondtam, hogy segíteni fog.
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Répási Lajos PTKIB. elnök:
Tisztelt Testület! Én arra szeretném a figyelmet felhívni, hogy nyertünk egy pályázatot a
régi életveszélyes részre, azt akkor mindenképp össze kellene hangolnunk, hogy abba a
munkába beleférjen, mert hamarabb indul az a beruházás, a régi szárnynak a
baloldalinak.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Emeletráépítés?
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Így van, azt majd össze kell hangolnunk a kivitelezőkkel.
Jónás Sándor polgármester:
Persze, jó.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Én csak annyit Vincze Képviselő Úrnak a hozzászólásához. Valóban itt minden úgy
épült fel, hogy az önkormányzat nem volt gazdája. Vagyis idejött a vállalkozó
megépítette amit megakart építeni, azt épített be, amit beakart építeni, jött a műszaki
ellenőr, aláírta a papírt, az átvevő aláírta a papírt és mi nem tudtuk, hogy mi lett oda
beépítve. Ezért én is azt kérem, hogy akármilyen beruházás van a településen, akár ott
kell lenni a mi építési előadónknak, vezetőnek, nézze meg, ha nem kell ott lenni, akkor
is menjen ki, nézze meg, hogy valóban az van beépítve, itt munkafolyamatok, fázisok
vannak, amikor már le van vakolva, nem tudja megnézni a műszaki ellenőr, hogy az a
tégla van beépítve, vagy az az áteresztő képességű tégla. Eddig nem volt. Emiatt van az,
hogy most itt vekengünk, itt nyafogunk, hogy nincs garancia, meg nem lett ez, meg nem
lett az megcsinálva. Ez ennek az oka, hogy minden úgy lett megcsinálva, hogy adhoc,
kész, nem voltunk gazdája ennek, ezért kérem én is.
Visszatérve a bizottsághoz, Iványi Doktor Úr, Répási Lajos, jó magam, a fürdővel
kapcsolatos bizottságba megakadtunk, megálltunk, mert egyszerűen dokumentumok
nem voltak meg, nem tudták előadni akkor és itt ültünk 5-6 alkalommal összeültünk,
keresgéltünk, volt amit megkaptunk, volt amit nem, ellentmondásos dokumentumok,
nem tudtunk már abból semmit kibogozni.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Minden beruházásnál bonyolító volt alkalmazva, nem a testület kérte, hanem a volt
Polgármester Úr azt mondta, hogy ennek ez a rendje és volt egy bonyolító az
iskolaemelet ráépítésnél, a strandnál, de mindenütt az útépítéseknél, polgármester írta
alá, és a bonyolító, ha volt kedve, akkor elmagyarázta, hogy így volt jó, így volt szép, ha
nem mondott semmit, nem mondott. Nem tudom, az átvételek hogy mentek, egyetlen
egy átvételre voltunk meghíva a strand átvételéhez. Amikor kimentünk Remenyik Sanyi
és a bonyolító elmondta, hogy milyen szép, milyen jó, milyen nagyszerű, teljesen az
előírásnak megfelelő és akkor egy évre rá kiderült, hogy a melegvíznél nincs keringető,
a tervben benne van,
Jónás Sándor polgármester:
Én teljesen egyetértek az Igazgató Úr és a Doktor Úr állításaival is. De én nagyon bízom
abban, hiszen mint látom is, remélem ti is így tapasztaljátok, hogy ezt érzékeltük mi is.
Hál’ istennek most nyugodtan mondhatom, hogy két nagyon képzett műszaki szakember
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van itt, ez azért is van jól, hogy elétudjunk ezeknek a dolgoknak menni. Én szeretnék
mindenkit megnyugtatni, szeretnék abban bízni és hinni, hogy ezek után a későbbiekben
5-6 év múlva nem fognak ránk visszamutogatni, hanem itt helyben most ezeket
orvosolni is tudjuk és olyan képesítéssel rendelkeznek, ami erre teljesen feljogosít
bennünket, hogy ilyen optimistán lássuk ezt a helyzetet. Én ennyivel szeretném ezt
lezárni és visszatérve tulajdonképpen az eredeti pályázathoz, mert én remélem, hogy ez
nem kétséges senkiben sem, hogy megszavazzuk. Határozatot itt még nem hoztunk, nem
szavaztunk, hogy megbíztok engem, hogy beadjuk ezt a pályázatot, szeptember 15-ei
határidővel, és bízunk benne, hogy hátha.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Mikor születik ebben döntés, tudod előreláthatólag?
Hajdu Bálint főtanácsos:
Két hónapot ír a rendelet.
Jónás Sándor polgármester:
Aki egyetért a pályázat benyújtásával, kérem kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az általános iskola
infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtását – 11 fő igen szavazattal
(Nagy Miklós, Jászai László és Szilágyi Sándor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
177/2008.(IX. 10.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Kormány
2006/2008.(VIII. 26.) Korm. rendelete bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális
fejlesztése a leghátrányosabb helyzetű kistérségek támogatás igénybevételére pályázatot nyújt be.
A pályázat címe: Fekete István Általános Iskola infrastrukturális fejlesztésére
A fejlesztés forrásösszetétele:
Megnevezés

Költség összeg Ft-ban

Saját forrás

2 600 000

Hitel
Támogatásból igényelt összeg

49 000 000

Összesen

51 600 000

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat saját forrás összegét biztosítja. A
képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2008. szeptember 15.
Végrehajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester
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b.)

Egyebek

Jónás Sándor polgármester:
Tegnap szintén a Bozsó Úr levelével kaptunk egy másikat is, nem óhajtok ezzel
különösképpen foglalkozni, csak mindig megkapom a szemrehányást a Bozsó
Kábeltelevízióján, hogy nem olvasok fel leveleket. Csak annyi, hogy szeretném
tájékoztatni a Szalontai házaspárt a Rákóczi u. 2. szám alatt, hogy mi azt amit válasszal
adhatunk az ő általa levelében feltett kérdésekre, azt mind megtettük. De szeretném
mindezt elmondani, hogy az amire ő bennünket kér, és választ vár tőlünk, mi nem
vagyunk rá jogosultak. A Közigazgatási Hivatal felé mi nem mehetünk, mi nem
fordíthatjuk meg helyzetet, a Közigazgatási Hivatal erre hozott egy határozatot,
természetesen Szalontai Úréknak van lehetőségük arra, amerre gondolják elmennek
ebben az ügyben. De szeretném felhívni a figyelmet a másik részre is, hogy
tulajdonképpen ez nem az önkormányzat tulajdona, a 775/1-es ingatlan, a régi iskola,
amiről beszélünk, ez nem az önkormányzat tulajdona, ez a Minipláza Kft. tulajdona, ez
el lett egyszer adva, ez meg fog egyszer épülni. Az, hogy most itt Szalontai Úrék hova
leveleznek, ezt megtehetik természetesen, de ebben mi innen választ erre mi nem
adhatunk. A másik dolog, a levelükben, hogy itt mindig a magánérdekeltségűek jönnek,
és azoknak biztosítunk lehetőséget, nem a helyieknek, hogy ilyen munkálatokat és ilyen
dolgokat elvégezzenek. Csak szeretném a Tisztelt tiszacsegei Lakosok figyelmét
felhívni, megnéztem ezt is, vettem azt a fáradtságot és elkezdtem a Nagévnél, mellette a
Papírgyár, utána a Halas, a sertéstelep, az összeszerelő üzem a Kismajorban, mind-mind
idegen. Miért nem hoz csegei ember munkát? Nincs elzárva Tisztelt Lakosok, nincs
elzárva senki elől a lehetőség. Nekünk örülni kellene, hogy az idegen idejön és hoz, hisz
eddig is az biztosítja a legnagyobb munkalehetőségeket. Tehát nem értem ezeket a
rágalmakat, és ezeket a leveleket, de természetesen mindenkinek lehet véleménye és el
is mondhatja. Én ezt a levelet, mivel nem is olvashatom fel, nem teszem meg. Erre
természetesen a Aljegyző Asszony írásban is válaszolni fog erre a levélre, mint a
korábbiakban is, de többet erről mi itt nem mondhatunk. Átadnám Aljegyző Asszonynak
a szót.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Lakosok és Szalontaiék! Az elmúlt alkalommal is
beadtak egy hasonló jellegű kérelmet, arra is válaszoltunk, mivel itt egy hivatali hatósági
ügyről van szó, ami zajlik a maga útján, az épület bontási engedélyével kapcsolatos, ez
már a másodfokon elbírálásra került jogerősen és van egy további közigazgatási út, az a
bírósági felülvizsgálat kérése. Ezt a választ kapták Szalontaiék és ezt fogják most is
megkapni, tehát itt a testületnek ehhez nincs hatásköre, nincs beleszólása, ennek megvan
a maga eljárási szabálya és ezeket kell nekik majd nyilván végigjárni. Tehát mint a
törvényesség őre meglettem szólítva, úgy járunk el, ahogy az törvényes ebben az
ügyben.
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Jónás Sándor polgármester:
Köszönöm szépen Aljegyző Asszonynak a kiegészítését. A különfélék keretén belül
van-e valakinek hozzászólása, javaslata?
Mivel több napirend pont és hozzászólás nem volt, Jónás Sándor polgármester
megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a meghívott vendégek megjelenését és az
ülést bezárta.

K. m. f.

Jónás Sándor
polgármester

Dr. Vámosi Margit
aljegyző

Csernikné Nagy Krisztina
jkv. hitelesítő
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