JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 14-én de.
0800 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében – megtartott
rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:

mellékelt jelenléti ív szerint

Meghívottak:

mellékelt jelenléti ív szerint

Jónás Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott
vendégeket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 9
fő képviselő jelen van. Jászai László és Kobza Miklósné jelezte távolmaradását. Dr.
Iványi Tibor, Kapus Lajos, Bana Gábor távolmaradását nem jelezte, valószínűleg
később érkeznek.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére Zsólyominé Gyenes Anikóra,
valamint a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Tóth Imre képviselőre és a kiküldött
meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására.
Jónás Sándor polgármester:
A napirendi pontokat, mint látjátok kettő naprendi pontunk van, illetve én
magamnak beírtam még az egyebeket, a tiétekről lemaradt. Az egyebekben
tulajdonképpen két egészségüggyel kapcsolatos bejelentést szeretnék tenni. Ennyi,
ha a Tisztelt Képviselőknek nincs más jelzésük. Igen, tessék.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nekem van. Én azt kifogásolom Sándor, hogy a két napirend mind a kettő szinte
majdnem személyesen érinti a csegei lakosokat, és nem gondoskodtunk arról, Bozsó
Úr felé is nem szóltunk neki, hogy közvetítse a lakosoknak. Nagyon igénylik ezt a
szolgáltatást, én nem tudom, hogy miért nem. A múlt évi testületi adásunknak a
felvételét is nem adtuk még neki át, pedig erre úgy tudom, hogy nekünk ez
kötelességünk lenne a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint, ezeket tegyük már
meg, vagy pótoljuk már.
Jónás Sándor polgármester:
A következőt tudom erre mondani. Bozsó Gyula televízió társasága a Helio-Sprint
Bt. az önkormányzattal semmilyen szerződést nem kötött. Ő ezelőtt egy évvel
felmondta a közvetítés jogát és a szerződését, eddig, amikor jött és óhajtott, az
önkormányzat jelet biztosított neki, kimehetett az adás. Én ennyit tudok erre
mondani. Bozsó Gyulának szerintem be kellene fáradnia az önkormányzathoz,
megkérni azt, hogy közvetítse. Biztosítva van a település arról, hogy hálózati adás
kikerül a lakosokhoz. Hál’ Istennek most már van egy másik kábeltévé is, így
biztosítani tudjuk azt, hogy a lakosok is hozzáférjenek. Visszatérve a napirendi
pontokra, aki elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető,
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét, valamint a napirendi pontok tárgyalását – 9 fő
igen szavazattal (Jászai László, Kobza Miklósné, Dr. Iványi Tibor, Kapus Lajos,
valamint Bana Gábor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta.
NAPIRENDI PONTOK:

1./

1./

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt téli közmunka
(2008/10/a.) program megtárgyalása
Ea.: Jónás Sándor polgármester

2./

A takarítási feladatok végzésének vállalkozásba adása miatti
létszámcsökkentés
Ea.: Jónás Sándor polgármester

3./

Különfélék

Napirendi pont
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt téli közmunka (2008/10/a.) program
megtárgyalása
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Az első napirendi pontunk, ezért is vált sürgőssé a mai testületi ülésünkön, mert a
közmunkaprogrammal kapcsolatban hál’ istennek meg lett hosszabbítva március 31-ig
az időpont, tehát tovább tudunk lehetőséget biztosítani arra, hogy a
közmunkaprogramban részt tudjon Tiszacsege is venni. Megkapta minden képviselő.
Kérdezem, észrevétel ehhez, jelzés, vélemény? Amennyiben nincs, akkor természetesen
szavazásra bocsátom a határozatnak megfelelően, hogy 105 fő 2009 március 31. napjáig
történő továbbfoglalkoztatásra vonatkozó kistérségi pályázat határidőben benyújtásra
kerüljön. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium által kiírt téli közmunka (2008/10/a.) pályázat benyújtását – 9 fő igen
szavazattal (Jászai László, Kobza Miklósné, Dr. Iványi Tibor, Kapus Lajos, valamint
Bana Gábor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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1/2009. (I. 14.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Szociális
és Munkaügyi Minisztérium által kiírt, 2008/10/a. számú, téli közmunka pályázaton
kistérségi szinten 105 fő 2009. március 31. napjáig történő továbbfoglalkoztatására
vonatkozó kistérségi pályázat határidőben benyújtásra kerüljön a Balmazújvárosi
Kistérség Többcélú Társulásának Tanács döntésével felhatalmazott Balmazújvárosi
Városgazdálkodási Kht. (4060 Balmazújváros, Vasút sor 1.) által.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntéséről a Balmazújvárosi
Kistérség Többcélú Társulásának Elnökét értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Sándor polgármester

2./

Napirendi pont
A takarítási feladatok végzésének vállalkozásba adása miatti létszámcsökkentés
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
A legutóbbi testületi ülésen határozatot hoztunk erről és ezzel kapcsolatban nem tudott
Hajdu Bálint itt lenni, Debrecenbe kellett neki reggel már elmenni. De Tóth Imre
Igazgató Úrral átbeszélték a dolgokat. Én azt hiszem Imre, hogy röviden foglald már
össze, hogy miből állt ez az egyezkedés, illetve tárgyalás, ahogy elindultok majd ezen az
úton, hiszen úgy tudom, hogy segítel te is neki, kölcsönösen segítitek egymást.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Tisztelt Képviselő-testület! Tényleg nagyon rövid megbeszélés volt, ami főleg arra
szorítkozott, hogy az elbocsátásra kerülő dolgozó további foglalkoztatása hogyan fog
történni. Hajdu Bálint ígéretében azt mondta, hogy 5-6 főt áttud venni, tehát velük
akarja továbbra is a takarítást megoldani. Utána főleg szervezési dolgokat beszéltünk
meg, hogy hogyan tudnánk a gyakorlatban kivitelezni, hogy zökkenőmentesen történjen
az iskola további takarítása. Röviden ennyi, tényleg nagyon rövid volt, de még úgymond
érdemi egyeztetést nem végeztünk.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Tisztelt Képviselő-testület! Tulajdonképpen, amit elmondott Igazgató Úr azt
kiegészítve, azért van szükség most erre a határozatnak a meghozatalára, mert nekünk
pályázatot lehet benyújtani a létszámcsökkentéssel, álláshely megszüntetéssel
kapcsolatban és ezért ki kell mondania a testületnek azt, hogy 9 álláshelyet megszüntet,
így betudjuk nyújtani a pályázatot. Az, hogy a gyakorlati megvalósítás hogyan történik,
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azt majd az Igazgató Úrral megbeszéli Bálint, hiszen az ő cége nyerte a pályázatot,
illetve még azt szeretném elmondani, hogy azért is csak Tóth Imre Igazgató Úrról van
szó, ahogy az előterjesztésben leírtam, mert az ő intézményét érinti, tehát a többi
intézményben közcélú munkásokkal takarítottunk együtt.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
A szerződést szeretném látni a vállalkozóval, amit megkötöttünk, azt lehet-e látni?
Jónás Sándor polgármester:
Most? Testületi ülés után persze.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
De most kell szavazni Sándor. Most nem tudjátok ideadni? Vagy nincs itt? Nem lehet
megnézni?
Jónás Sándor polgármester:
Meg lett már kötve?
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Nem kötöttünk még szerződést, tehát március 01-jétől lesz.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Igen, március 01-jétől már takarítani kell. De mi a vállalkozóval megkötöttük már a
szerződést?
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Még van idő.
Jónás Sándor polgármester:
Még nem, határozatot hoztunk rá.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Ahogy itt figyelve, Imre azt mondja, hogy 5-6 fő, tehát 5 fővel, akkor idáig a 4 fő úgy
néz ki, azért itt élünk minden, én úgy érzem, hogy a takarítás több alkalommal
megnéztem az iskolát, a kultúrházat is, én abban kivetni valót nem találtam. Azt viszont
nem vizsgáltam, hogy fele ember is megtudná csinálni, ez vitathatatlan, ez tény hozzá.
De jelenleg jól működött. Ha 9 embert érint és ott vagyunk dilemában, én Sándor úgy
teljesen nem értelek, mint Polgármestert, mondjuk azzal a 4 emberrel is, nem kellene
valakinek azt mondani, hogy te néz munkahelyet, vagy majd csak március 01-jén
szólunk, amikor reggel megy dolgozni? Nem, január közepe van, már ezt a szerződést,
valamilyen változatát is ide kellett volna hozni, vagy akkor csináltuk volna ezt is. Én
elhiszem, hogy a pályázattal mindig valamivel siettetünk itt dolgokat, és 5 perc alatt itt
átolvasunk dolgokat és meghozunk döntéseket, amelynek következményei sajnos több
alkalommal, amit majd fogunk róla tudni, hogy nem biztos, hogy jól hoztunk meg
döntéseket, amelynek következményei lesznek, rád nézve is meg az önkormányzatra is.
Most megint egy kicsit úgy látom, hogy sem a 9 fő, nem tudom, egyáltalán beszélt
valaki a 9 fővel, hogy ki marad, vagy jelzett nekik ilyeneket? Mert Imre én tegnap este
ezért kerestelek meg téged is, hogy tudsz-e valamit tegnap este, tehát átnéztük ezt.
Megnéztük az iskolára vonatkozó törvényeket, amelyek a minisztériumhoz tartoznak, a
fizikai állomány, a tanárok viszonya, hogy ezeket biztos, hogy a törvényeknek
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megfelelően csináltuk, a szellemi fizikai dolgozók aránya, hogy ezek átvannak nézve?
Most csak szavazunk itt, idehoztunk egy pár ilyen anyagot, ebből nem könnyű szavazni
most, én most is azt mondom. Arra jó, hogy ne veszítsük el a pályázati pénzt, ez
természetes, mert akit elküldtünk, utána ennek egy részét nem tudom pontosan, hogy
hány százalékát fizetik ki?
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Vissza lehet.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
De 100%-osan?
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
A végkielégítést is.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
A végkielégítésre gondolok igen. Akkor ezeket a dolgozókkal, azért csak el kellene
legalább a testületnek, hogy tudjuk, hogy igen is ezzel foglalkozunk, hát egy pár szót
legalább mondani, mert tudom, hogy beszélt róla Bálint is. Miért nem lehet itt azért,
akár a 9 embernek, meg a lakosoknak is? Azért érdekli a lakosokat is Sándor.
Jónás Sándor polgármester:
Jó, köszönöm szépen. Akkor én nagy általánosságban és utána átadom a Jegyző
Asszonynak is és Igazgató Úrnak is a szót. Én csak a nagy általánosságot szeretném
elmondani és figyelmeztetni a Tisztelt Képviselőt. Ez már a sokadik, amikor elő jön
ezzel, hogy ide lett dobva, meg ez lett dobva, 5 perc alatt döntsünk, ezt már
visszahallom több helyről is.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Sándor
Jónás Sándor polgármester:
Ezek nem így vannak, ezt kikérem. A másik dolog, engem nem kell fenyegetni, én
tudom, végzem a feladatomat, ha te tudsz valami újat, akkor azt tedd meg hivatalos
szervnél és majd állok elébe, de én a tiszacsegei lakosok érdekét képviselem, és én
becsülettel, tisztességgel végzem a munkámat. Ennyit erről és óvakodjál az ilyen
kijelentésektől, szeretnélek erre figyelmeztetni. Átadom a szót.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Ne add addig át, mert ha te szóltál, akkor válaszolok rá. Ezt el lehet itt mondani, tényleg
azt mondom, hogy jól hangzik a lakosoknál is, most amit elmondtál Sándor, én
konkrétan az iskolával kapcsolatban, a fürdőépítéssel kapcsolatban is kértem anyagokat
is nem biztosítottatok, a döntést erről nem tudtam meghozni. Az iskolával kapcsolatban,
amikor döntöttünk 5 perccel előtte adtátok ide az anyagot, csak aznap én a testületi
ülésen nem voltam ott, de az anyagot én sem kaptam meg, pedig meg kellett volna, tehát
előzőleg nem biztosítottátok, ezekre a döntésekre. Meg még lesz egy pár Sándor, hogy
odaállsz, vagy nem állsz Sándor, lehet itt köpök egyet és abba hagyom az egészet, vagy
fogom magamat, mert ezzel is el lehet mindent intézni. Én nagyon arra kérlek, hogy
nem így van. Utána tényleg tetszett a televízióban, hogy te erről nem tudsz. Én nagyon
restelemmel, amikor itt nem egy testületi ülésen felhívtam a figyelmedet, hogy az
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iskolával kapcsolatban törvényesen járjál el. Többször kértelek. Akarjuk, hogy épüljön
meg a dolog. Kérte, akkor is Tóth Imre, idehozott anyagokat is, hogy beszéljük meg
jobban, visszaolvastam azóta a jegyzőkönyvet, igen érdekesek voltak a felvetések.
Sándor ezek tények, vitathatatlanok.
Jónás Sándor polgármester:
Jó. Sanyi, nagyon szépen megkérlek, ez nem napirendi pontunk a mai napon, ez a te
dolgod, ezt te intézed.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Akkor ne válaszolj rá.
Jónás Sándor polgármester:
Csak azért mondtam, hogy te is ezektől óvakodjál és ne hozd fel testületi ülésen, mikor
ez nem napirendi téma.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Sanyi, a kioktatás az nem napirend, fejezd be akkor
Jónás Sándor polgármester:
Fejezd már be, én meghallgattalak téged
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Te is hagyd abba akkor.
Jónás Sándor polgármester:
Én meghallgattalak téged.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Akkor fejezd be.
Jónás Sándor polgármester:
Én meghallgattalak téged.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Akkor fejezd be, nem napirendi pont.
Jónás Sándor polgármester:
Majd amikor erre bírósági döntés lesz,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Fejezzük be.
Jónás Sándor polgármester:
Akkor visszatérünk erre, addig ezt felejtsük már el.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem, előzzük meg a bajokat Sanyi.
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Jónás Sándor polgármester:
Nem előztük meg, mi eldöntöttünk mindent, testületi határozatok vannak, úgyhogy a
munka megy tovább.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Jó, hát az.
Jónás Sándor polgármester:
Átadom a Jegyző Asszonynak, visszatérve a napirendi ponthoz a szót.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Igen a Képviselő Úr felvetette, hogy ez most került ide és most lett idedobva. Hát ez
nem így van, mert az előterjesztésben is utaltam rá, hogy két határozatunk van, egyrészt,
amikor a közbeszerzést kiírtuk, akkor megjelöltük, hogy kiket fog érinteni ez a
létszámleépítés, tehát a takarítókat, a hivatalsegédeket, tehát már ott döntöttünk arról,
hogy ennek meg kell valósulni. A másik, amikor eldöntöttük, hogy ki lesz a vállalkozó.
Ezzel már kimondtuk azt, hogy március 01-jétől ő fogja ezt a feladatot megoldani a
takarítást és az egyéb kapcsolódó feladatokat. Tehát az idedobásról ennyit. Tehát tudott
a képviselő-testület róla és döntött is róla. A másik felvetésedre, épp azért kell most
döntetnünk, hogy a különböző munkajogi közalkalmazotti törvényből eredő feladatokat
eltudja a munkáltató végezni. Tehát kitudja értesíteni a dolgozókat, 30 nap áll
rendelkezésükre arra, hogy ezzel kapcsolatban nyilatkozzanak, elgondolkozzanak, a
munkáltatónak meg kell jelölni, hogy feltud-e ajánlani másik munkakört, esetleg, de
nyilvánvaló, mivel döntött a testület arról, hogy ezt a feladatot teljesen kiadja, tehát
ilyen munkakört nem fog tudni felajánlani a munkáltató, tehát ez a másik. Most kell
elindulnunk a dolgozók felé és erre van ez az idő, ezt jogszabály leírja, jogszabály
rögzíti, napokban meghatározza, hogy hány napja van a dolgozónak arra, hogy a 30 nap
után még nyilatkozzon és ez belefog férni március 01-jéig.
Jónás Sándor polgármester:
Tessék Igazgató Úr.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Én annyiban egészíteném ki a Jegyző Asszony hozzászólását, hogy minden esetben,
amikor a testület döntött az érintett közalkalmazottak jogviszonyáról, én másnap szóbeli
tájékoztatást adtam, tehát ezt ők is alátámasztják, mindig tájékoztattam őket a jelen
állapot állásáról.
Vincze László PTKIB. tag:
Tisztelt Testület! Szilágyi Úr! Én nagyon kérlek téged, mert itt untatol bennünket, ez
most személyesen neked szól, jobb volna, ha odafigyelnél a testületi anyagra, amit
tárgyalunk, akkor ilyeneket nem vetnél fel, amit most is felvetettél, hogy nem tudsz róla.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Konkrétan?
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Vincze László PTKIB. tag:
Konkrétan például erről. Itt ültél, csak oda kellene figyelni, nem azt kellene keresni,
hogy hogy áskálódj a testület ellen és Tiszacsege ellen.
Jónás Sándor polgármester:
Ez így igaz.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Akkor én következem.
Jónás Sándor polgármester:
Jó, tessék 2 percben most már, ehhez a napirendi ponthoz!
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Aljegyző Asszonyhoz szeretnék szólni. Én arról szóltam a 9 emberre is, azért 9
tiszacsegei ember, gondolom ismeritek. Hogy a 9 csegei ember közül, ha csak ötöt
tudunk alkalmazni, akkor a négynek is azt mondani, hogy akkor ez a négy ember.
Amikor ezt a döntést meghoztuk Margó, én azt mondtam akkor is kellett volna azért
rájuk egy picivel többet, jobban odafigyelni, esetleg tudunk-e nekik, ha nem ilyen
munkakört, mást felajánlani, meg miben tudjuk egymást segíteni. Mert ez nagyon jó és
jól hangzik Vinczének is most, amit mondol, Laci nagyon jól van.
Csernikné Nagy Krisztina kiment az ülésről.

Jelen van: 8 fő

Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Én ezekre gondolok az emberi oldalára is, mert biztos, hogy muszáj volt ezt a takarítást
most így ellátni. Mert nézzétek meg, döntöttünk mi az étkezéssel is, hát nézzétek meg,
hogy jelen pillanatban hányan étkeznek annál az iskolánál, én úgy érzem, már lassan
fele sem.
Jónás Sándor polgármester:
Jó.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Tehát, hogy ezeket a döntéseket megnézzük. A papírgyárnál elvállaltad Sándor, hogy
megoldjuk, elindul a papírgyár, vízóra fel lett írva, ezekre utólag nem kellene azt
mondani, hogy
Jónás Sándor polgármester:
Maradjunk már a napirendnél megkérném a Tisztelt Képviselőt, hogy maradjon a
napirendi pontnál.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Napirendi pontnál, én ezekre az emberi dolgokra gondoltam.
Csernikné Nagy Krisztina visszaérkezett.

Jelen van: 9 fő
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Jónás Sándor polgármester:
Még annyit erre, hogy Tóth Imre pont megadta a választ, illetve meg is előzött, mielőtt
ezt elmondtad volna, hogy ő folyamatában, első perctől kezdve tárgyalt valamennyi
takarítónővel, tehát igen is tudnak róla és napi kapcsolat van az Igazgató Úr és a
takarítónők között.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Tudnak Sándor. De melyik 5 ember marad? Nem tudnak róla.
Vincze László PTKIB. tag:
Kérdezni szeretném Szilágyi Úr, hogy párbajozzunk egymással. Hány embert
foglalkoztatol?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Laci ne ezekkel gyertek már, hanyat, ez az én magánügyem.
Vincze László PTKIB. tag:
Annak van joga, aki foglalkoztat,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem kell ez, hogy ki foglalkoztat. Laci nem ezekkel kell. Ide kell jönni, hogy a 9 ember
közül melyik 5 ember lesz.
Jónás Sándor polgármester:
Nem ezekkel kell, csak az lenne a jó, ha neked is lenne alkalmazottad és tudnád, hogy
azokkal milyen kötelezettségek járnak.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Jó.
Jónás Sándor polgármester:
Te könnyen beszélsz, mert magadat kell eltartani.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Csak hiszed Sándor.
Jónás Sándor polgármester:
De itt több ember sorsáról van szó.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nevetséges Sanyi, amit csinálsz.
Jónás Sándor polgármester:
Jó, nem baj az. Tessék Alpolgármester Úr.
Nagy Miklós alpolgármester:
Tisztelt Képviselő-testület! Én úgy gondolom, hogy a törvényes eljárással, meg azzal,
hogy különféle eljárásoknak mi lesz majd a vége, ezt nem kellene előre megelőlegezni.
Úgy gondolom, hogy majd a nyomozóhatóságok elfogják dönteni, hogy ennek mi
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legyen a vége, majd a következő rendes testületi ülésen külön foglalkozni is fogok azzal,
hogy bizonyos állítólagos előrelátott bűncselekményeknek mi lett a vége. Ez az egyik. A
másik én úgy gondolom, hogy emberekről van szó, valóban, meg foglalkoztatásról van
szó, valóban. Csak lehet, hogy nézni kellene bizonyos képviselőknek a tévét, az
internetet, újságot kellene olvasni. Olyan gazdasági válság van Magyarországon, hogy
itt valószínű, hogy 2-3 év múlva nem ennyi embernek a foglalkoztatásával lesz
probléma. Esetleg, ha valaki megnézné a televíziót, ahol minden nap bemutatják, hogy
1-2 ezer embert bocsátanak el az igen nehéz gazdasági helyzet miatt. Ez az igen nehéz
gazdasági helyzet a magyar költségvetésre is rányomja a bélyegét. Tudjuk, hogy ebben
az évben sokkal kevesebb finanszírozást fogunk kapni, mint tavaly, holott a
feladatellátásunk ugyan az. Ha nem teszünk valamit ennek érdekében, ha nem
csökkentünk létszámot és nem kevesebb létszámmal hatékonyan végezzük el a feladatot
az önkormányzat előbb-utóbb fizetésképtelenné fog válni. Én úgy gondolom, hogy a
demagógia az egy nagyon felelőtlen dolog, lehet itt szép szavakat hangoztatni, én is
megtudnám minden alkalommal tenni. De az a véleményem, hogy a mézes-mázos
cukros bácsik ideje már lejárt.
Jónás Sándor polgármester:
Köszönöm szépen, akkor szavazásra bocsátanám.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Miklósnak reagálok.
Jónás Sándor polgármester:
Nem kell erre válaszolni, Miklós befejezte.
Nagy Miklós alpolgármester:
Majd reagáltok rá a kábeltelevízióban.
Jónás Sándor polgármester:
Majd reagálsz legközelebb.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Vagy bocsánatot kérünk a következőn a rendőrségtől, hát igazad van.
Jónás Sándor polgármester:
Határozatra bocsátanám, 2009. március 01-jétől vállalkozásba kerül, és 9 fő
létszámcsökkentés, álláshely megszüntetésére kérem a szavazatot, aki ezekkel egyetért,
kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Jónás Sándor polgármester:
8 fő igen. Nem, vagy nem szavaztál? Tehát nem, vagy nem szavaztál?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Válaszolok, ha kérdezel.
Jónás Sándor polgármester:
Nem, vagy nem szavaztál?
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
A te kérésedet ezt a játékos szavazást idehoztuk. Szavazni a jelenlegi Szervezeti
Működési Szabályzattal lehet igennel vagy nemmel, vagy nem vesz részt a szavazásban.
Jónás Sándor polgármester:
Nem vettél részt jó, köszönöm szépen.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Ha feltartom a kezem, feltartom, mert kézfeltartással szavazunk. A múltkori testületi
ülésen négy napirendi pontnál, szabálytalanul szavaztatol Sándor.
Jónás Sándor polgármester:
Jó. Ki szavaz nem-mel?
Jónás Sándor polgármester:
Senki.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a takarítási feladatok
végzésének vállalkozásba adása miatti létszámcsökkentést – 8 fő igen szavazattal
(Jászai László, Kobza Miklósné, Dr. Iványi Tibor, Kapus Lajos, valamint Bana Gábor
nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
2/2009.(I. 14.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat intézményei
takarítási feladatainak végzését 2009. március 01. napjától történő vállalkozásba adta.
A döntés következtében a képviselő-testület az Általános Művelődési Központ
intézményeiben 9, azaz kilenc fő létszámcsökkentést (álláshely megszüntetést) mond ki.
A létszámcsökkentést a 2008. évi költségvetéséből kiindulva kell végrehajtani.
Az intézményben 2009. március 01. napjával kezdődő hatállyal takarítói feladatok
közalkalmazotti jogviszony formájában történő végzésre nincs szükség.
A Képviselő-testület felhívja a munkáltatót, hogy a határozat végrehajtása érdekében
szükséges munkáltatói intézkedéseket haladéktalanul tegye meg.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a létszámcsökkentés támogatása iránti
pályázat benyújtásáról határidőben gondoskodjon.
Határidő: azonnal, illetve esedékességkor
Felelős: Jónás Sándor polgármester
Tóth Imre ÁMK igazgató
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Jónás Sándor polgármester:
Aljegyző Asszonynak a szabálytalan szavazással kapcsolatban lenne észrevétele.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Egyeztettem a Közigazgatási Hivatallal, a Törvényességi Osztályvezetővel, és ilyen
esetben, amikor igen, nem variáció van, az igen szavazás elég. Tehát itt nem kell külön
feltüntetni a jegyzőkönyvben.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Rosszul mondod, mert van, aki nem vesz részt a szavazáson, de a létszámban meg benne
van, ezért kellett volna, hogy vagy nem-mel szavazunk.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Egyeztetünk, az, hogy igen, nem.
Jónás Sándor polgármester:
Szeretném a Tisztelt Képviselőt, már megkértük ezt az állásfoglalást, mert tudtuk, hogy
ezen problémázol, megkértük és erre is meg van a válaszunk, de te csináld azt, amit te
természetesen jónak találsz, ez a te dolgod, mint képviselő.
3./

Napirendi pont
Különfélék.
A.) Dr. Kapitány Miklós fogszakorvos kérelmének elbírálása.
Ea: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Az egyebekben, mint jeleztem is két egészségüggyel kapcsolatos bejelentésem lenne. Az
egyiket azért kapták meg ma a Tisztelt Képviselők az asztalukra, ez 2,5 oldalas írásos
anyag. Teljesen váratlanul bejelentkezett Kapitány Doktor Úr, a 2-es számú fogorvosi
rendelőnek korábbi orvosa, előkerült most. A levelében a végét idézném, azzal a
kéréssel fordult, hogy ő szeretne visszajönni ide dolgozni, na most ezzel kapcsolatban a
korábbi testületi üléseken a Tisztelt Képviselők határozatot hoztak, hiszen nekünk meg
kellett oldani azt, hogy fogorvosunk legyen, nem kis utána járás, és három négy orvossal
közbeni elbeszélgetés útján, dr. Vajdahunyadi Judittal kötöttünk szerződést.
Folyamatban van a régi szék visszaállítása, mert az a szék, ami benne volt, az a
Kapitány Doktoré volt és ennek a felszereltsége és rövidesen kezdi is a rendelést.
Természetesen ezzel kapcsolatban, ha a képviselőknek van más észrevételük, akkor azt
tegyék meg. Ha nincs, akkor én azt hiszem, hogy a korábban hozott testületi
határozatunk érvényben van és nem tudjuk visszavenni Doktor Kapitány Miklós Urat.
Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Mondja, hogy megvette a praxisjogot. Ezzel semmilyen hátrányba mi nem kerülünk?
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Jónás Sándor polgármester:
Finanszírozás szempontjából kerülünk addig hátrányba. Ez az ő feladata, a praxisjoggal
ő rendelkezik. A két önkormányzat Tiszacsege és Újszentmargita próbált vele tárgyalni,
hogy végszükség esetén egy licit áron az önkormányzatok megveszik tőle, ha ez neki
megoldás, tehát ez még függőben van egyenlőre, de örülünk, hogy végre már találtunk
olyat, aki eltudja látni ezeket a feladatokat, addig ideiglenes jelleggel.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Ha tényleg amit kér a levélben, ő ehhez tartja magát, akkor a praxisjog sokáig nála lesz,
nem?
Jónás Sándor polgármester:
Neki értelme van, hogy elhelyezkedjen valahová, ha valahová elhelyezkedik, akkor ott
újra praxisjogot kell venni, erre a pénzre neki szüksége van, tehát két praxisjoggal
feltételezem, hogy nem óhajt rendelkezni, vagy nem is lehet, törvényesen. Nem célja ez
senkinek, neki is az a célja, hogy minél előbb sikerüljön neki eladnia.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Emlékszik a Tisztelt Képviselő-testület Force Attiláéknak az ügyére, tehát ugyan az a
helyzet ez, ők is rendelkeztek praxisjoggal, és helyettesítéssel oldottuk meg addig, míg
ők nem értékesítették. Ilyenkor annyi, hogy a fele rendelési időt kell helyettesítésként,
illetőleg azt finanszírozza le a MEP. Tehát ennyi hátránya van, de nem kötelezi az
önkormányzatot
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Azt tudom. Forintban mennyi ez, amennyit most ő megvásárolt praxisjog miatt, amit
most neki utalnak?
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Ő, hogy mennyiért vette meg?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem. Mi most mennyit veszítünk a praxisjog miatt, az új orvos, aki most idejön?
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Mi nem veszítünk, mert ez az ő jogviszonyuk, tehát mi nem veszítünk, ennyi, hogy a
rendelési idő az kevesebb, de végül is megtudjuk oldani, tehát elegendőnek látszik,
megfelelő szakemberrel.
Jónás Sándor polgármester:
Szavazásra bocsátanám, aki egyetért azzal, hogy nem tudjuk visszavenni Kapitány
Miklós urat, az kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Jónás Sándor polgármester:
8 fő igen. Ki szavaz nemmel?
Jónás Sándor polgármester:
Senki, akkor Szilágyi képviselő nem szavazott.
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem név szerint, nagyon megkérlek Sándor.
Jónás Sándor polgármester:
Jó, egy nem szavazott.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Akkor meg, tanuld már meg Sándor.
Jónás Sándor polgármester:
Jó, köszönöm majd valamikor a végére csak megtanulom.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Dr. Kapitány Miklóssal nem
kíván egészségügyi ellátási szerződést kötni – 8 fő igen szavazattal, 1 fő nem szavazott
(Jászai László, Kobza Miklósné, Dr. Iványi Tibor, Kapus Lajos, valamint Bana Gábor
nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
3/2009.(I. 14.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Kapitány
Miklós fogszakorvos kérelmét és úgy határoz, hogy az önkormányzat nem kíván
egészségügyi ellátási szerződést kötni dr. Kapitány Miklós fogszakorvossal.
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről kérelmezőt értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Sándor polgármester

B.)

Tiszacsege-Egyek-Újszentmargita
kijelöléséről tájékoztatás
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

központi

orvosi

ügyelet

vezetőjének

Jónás Sándor polgármester:
Szeretném mindenféleképpen bejelenteni, tudom, hogy már nagyon sokan tudják azt,
hogy 2009. január 01-jétől dr. Vadász Györgyi látja el az 1-es számú háziorvosi körzet
rendelését. Akkor felvetődött az, hiszen Iványi Doktor volt az orvosi ügyeletnek is a
vezetője, felvetődött az, hogy ezzel mi lesz és hogy lesz. Megnéztük az erre vonatkozó
szabályzatot. Tiszacsege Város polgármesterének a feladata az, hogy kijelölje az orvosi
ügyelet vezetésére, egyeztetve a másik két polgármesterrel, Szincsák Ferenc és Csetneki
Csaba polgármester úrral mindezeket.
Szilágyi Sándor kiment az ülésről.

Jelen van: 8 fő
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Jónás Sándor polgármester:
Miután engem még megelőztek az orvosok, és az orvosok kérelemmel fordultak, illetve
levelet írtak az ÁNTSZ-hez és az orvosi bizottság elnökéhez véleményt kérni ezzel
kapcsolatban, természetesen én is az önkormányzat nevében megtettem és az ÁNTSZtől állásfoglalást kértem. Az ÁNTSZ állásfoglalása miután megérkezett teljesen
tisztázva lett, hogy bárkit lehet - aki a feltételeknek megfelel - az orvosi ügyelet élére
állítani.
Szilágyi Sándor visszaérkezett az ülésre.

Jelen van: 9 fő

Jónás Sándor polgármester:
Az ÁNTSZ második szakaszában kimondottan Vadász Györgyivel foglalkozik.
Örvendve mondja, hogy mindenféle szakvizsgával, mindenféle szolgálati idővel is
rendelkezik ahhoz, hogy ezt a feladatot ellássa. Egyeztetve Szincsák Ferenc
polgármester Úrral és Csetneki Csaba polgármester Úrral, úgy döntöttünk, hogy 2009.
január 15-étől az orvosi ügyelet vezetését dr. Vadász Györgyi fogja szintén ellátni. Én
úgy gondolom, hogy Iványi Doktor Úrtól vette át a körzetet, a vezetést is ő fogja tovább
ellátni. Ennyit szerettem volna Tisztelt Lakosok felé és a Tisztelt Képviselők felé is
bejelenteni.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Minden szakvizsgával. Háziorvosi szakvizsgával is rendelkezik?
Jónás Sándor polgármester:
Igen minden megvan, tehát itt vannak, bármikor megtekintheti Szilágyi képviselő társam
is a teljes anyagot az ÁNTSZ-től, itt vannak a levelek.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Háziorvosi szakvizsgával is rendelkezik?
Jónás Sándor polgármester:
Megnyugtatásképpen, a lakosokat is, itt van az ÁNTSZ-től: „Nevezett orvos szakmai
végzettségeit, egészségi alkalmasságát igazolta az egészségügyi szolgáltatás végzéséhez,
felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik. A háziorvosi tevékenység önálló felügyelet
nélkül végzését a háziorvosi licencvizsga megalapozza. Működési engedélyének
birtokában a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000.(II. 25.) EüM. rendeletben rögzített feladatok ellátására jogosult és kötelezett.
Dr. Vadász Györgyi belgyógyász és hematológiai szakvizsgákkal is rendelkezik,
figyelembe véve a sok éves klinikai tapasztalatát csak megalapozzák annak
valószínűsítését, hogy körzetében a háziorvosi alapellátást az oda bejelentkezett lakosok
számára még magasabb színvonalon tudja biztosítani. Tisztelt Polgármester Úr, annak
eldöntése miszerint ki legyen az ügyelet vezetője, ez az önkormányzat, a polgármester úr
feladata, erre ők intézkedést nem tudnak tenni. Dr. Lajkó Gabriella kistérségi
tisztifőorvos.”
Tehát itt van, mi bekértünk mindent, annak ellenére, hogy az orvosok is ugyan ezt
megkérték, itt van az orvosok levele is, amit én késve kaptam meg. Nekem elfelejtettek
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küldeni, Újszentmargitára küldtek, az ottani polgármesternek, meg az egyeki
polgármesternek. Nekem késve, miután megtudták, gondolom, engem tájékoztatott a két
polgármester erről a dologról, ezután természetesen én nem tudtam ehhez hozzászólni,
kértem Újszentmargita polgármesterét, hogy faxolja már át, ő küldte faxon át az orvosok
által írt levelet és teljesen le voltam döbbenve. Mivel ezt ők megtudták, itt őrzöm a
levelet, Balmazújvárosba, késve, miután tudomásukra jutott, 2008. december 15-én
nekem is feladták, végül is én is megkaptam az írásos anyagot is. Ennyit szerettem
volna, ezt nem óhajtottam elmondani, de mivel kérdés volt rá, kénytelen voltam
válaszolni.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Igen, Képviselő Úr kérdésére, ő felügyelettel látja el, tehát licencvizsgával rendelkezik.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem ezt kérdeztem. Én megkérdeztem, hogy rendelkezik-e háziorvosi szakvizsgával?
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
És válaszoltam, licencvizsgával rendelkezik,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Háziorvosi szakvizsgával rendelkezik-e?
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
És amíg nincs meg a szakvizsgája, addig jogszabály szerint így kell eljárni.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
De arra válaszolj, ne keverjük.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Arra válaszoltam, ne haragudj Sándor.
Jónás Sándor polgármester:
Úgy látszik Szilágyi képviselő nem hallgatja meg a válaszadást, ezért marad neki
mindig kérdése, kételye, de majd egyszer rá fog jönni, hogy végig meg kellene hallgatni
a testületi ülést és akkor nem lesznek újabb kérdései.
Jónás Sándor polgármester:
A különfélék keretén belül van-e valakinek hozzászólása, javaslata?
Mivel több napirend pont és hozzászólás nem volt, Jónás Sándor polgármester
megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a meghívott vendégek megjelenését és az
ülést bezárta.
K. m. f.
Jónás Sándor
polgármester

Dr. Vámosi Margit
aljegyző
Tóth Imre
jkv. hitelesítő
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