JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 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 10
fő képviselő jelen van. Illés János, Jászai László, Kobza Miklósné távolmaradását
jelezte. Kapus Lajos valószínűleg később érkezik.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére Zsólyominé Gyenes Anikóra,
valamint a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Bana Gábor képviselőre és a kiküldött
meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Egyebeknél.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Egyebeknél
Jónás Sándor polgármester:
Aki ezzel együtt elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető,
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét, valamint a napirendi pontok tárgyalását – 10 fő igen
szavazattal (Illés János, Jászai László, Kobza Miklósné, Kapus Lajos nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta.
Napirendi pontok:
1./

Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 7/2008.(II. 15.) rendelet
módosítása
Ea.: Jónás Sándor polgármester

2./

Az ÁMK intézményegységeinek beszámolója a 2008. évi tevékenységükről
Előterjesztő: intézményvezető, intézményegység vezetők
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1.

3./

A fák, valamint a zöldfelületek védelméről, létesítéséről, fenntartásáról szóló
rendelet-tervezet megvitatása
Ea.: Jónás Sándor polgármester

4./

Erdőgazdálkodási üzemterv alapján a 101-es számmal jelölt erdőterület árbevételi
tervének jóváhagyása, valamint pályáztatásának kiírása
Ea.: Jónás Sándor polgármester

5./

Tájékoztató Tiszacsege város utcanév rendszeréről, az utcanevek láthatóságáról, a
házak számozásáról, valamint azok alkalmazásáról és szabályozásáról
Ea.: Dr. Vámosi Margit aljegyző

6./

Polgármesteri jelentés
Ea.: Jónás Sándor polgármester

7./

Különfélék

Napirendi pont
Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 7/2008.(II. 15.) rendelet módosítása
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Bizottságokat kérdezem, hogy tárgyalták-e?
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Köszönöm a szót. Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Úr! Negyedik
alkalommal kívánjuk a költségvetési rendeletünket módosítani, ezt főleg a
pótelőirányzatok, ezeknek az átvezetése, elszámolása, belső átcsoportosítások, illetve
testületi döntések tették indokolttá. Részleteiben én nem mennék végig, mert elég
jelentős korrekciós dolog van az rendeletmódosításban, ami érintett, de a Tisztelt
Testület ezt látja. Főleg az elszámolások kapcsán ezek a korrekciók, amelyeknek az
átvezetése most megvalósult, a pályázati pénzek átvezetése, amelyek már realizálódtak.
Igazából Irodavezető Asszony el is mondta, hogy azért lett ilyen sok átvezetés, hogy
talán a zárszámadás előttiben hátha nem jelentkeznének ezek, mert legtöbbször ott
szoktuk ezeket még módosítani, valószínű, hogy ott is fog erre sor kerülni. Amit én talán
még kiemelnék és sajnos szomorúan kell megállapítani itt a fejlesztési kiadások, illetve
bevételek, amelyek nem igazán realizálódtak. Nem is tudom, hogy hogy tudnám
szomorú vagyok, ez enyhe kifejezés, sajnálatosnak tartom, hogy ezek az összegek nem
kerültek felhasználásra, illetve nem valósultak meg. Most én talán annyit kívánnék
ehhez hozzáfűzni, hogy sajnálatos, hogy azok az erők, akik e mögött állnak és ezt
mozgatják, vagy legalábbis próbálják befolyásolni olyan irányba, hogy ezek ne
valósuljanak meg, itt van az eredménye. Mindenkinek én úgy gondolom, majd a jövőre
vonatkozóan le kell vonni a konzekvenciát és úgy kell ítélkezni, amikor majd eljön
ennek az ideje. Összességében javasoljuk elfogadásra ebben a formátumban.
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Jónás Sándor polgármester:
Más? Kérdés?
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Hát már elnézést kérek, hogy megint kötözködök, de van egy ilyen a bevételi
előirányzatoknál az 1/d. számú mellékletben, ezt már egy évvel ezelőtt megkérdeztem,
Fő utca 26. szám alatti ingatlan értékesítés. Ez persze, hogy nem az, ez a volt iskola, ez
benne volt és akkor is kifogás tárgyát képezte, ugyan úgy belekerült, mert benne van a
számítógépben, nyomjuk ki a papírokat, menjen ez is, a képviselőnek mindegy. De nem
lenne mindegy, mert előbb a 4. oldalon ott már helyesen van a saját bevételeknél
Tiszacsege, Fő u. 69. szám alatti volt iskola épület eladásából származó bevétel. Hát
most akkor ez a Pénzügyi Bizottságnak ez nem tűnik fel.
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető:
Feltűnt a bizottságnak, elnézést kértem, hogy benne maradt a táblában és mondtam is,
hogy remélem még egyszer ebbe nem fogok belegabalyodni, ki lett törölve a jó szöveg
és a rontott maradt, kértem másokat is, hogy nézzék át, nem tűnt fel senkinek. Elnézést
kérek, már másodszor estem ebbe a hibába.
Jónás Sándor polgármester:
Doktor Úr, ez most nem jött volna elő, ha
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Ha nem olvasom végig.
Jónás Sándor polgármester:
Nem, ha a bizottsági ülésen ott vagy, akkor ez nem jött volna elő, mert ott ugyan így
elmondta Zsuzsika előtte és elnézést kért, hogy így került ki. Tehát valószínű, hogy a
többi képviselő is, Répásit nem kell megvédenem, de biztos ő is azért nem reflektált
erre, mert ezen a bizottságin ugyan ez elhangzott már előtte.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Én nem voltam ott a Pénzügyin, de nem is szoktam.
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető:
Elnézést kérek még egyszer, nem akartam senkinek bosszúságot okozni ezzel.
Jónás Sándor polgármester:
Elnézést kérünk.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Hagy fejezzem be annyival, hogy mivel csak vannak hibák, még a tanácstörvényben,
még az átkos a tanácstitkárnak volt egy olyan feladata, hogy 10 nappal az ülés előtt
átnézte az összeállított és beterjesztett anyagot, hogy van-e benne számszaki, van-e
benne fogalmazási hiba és kijavította és a testület elé már csak olyan került. Nem tudom,
hogy a Jegyzőnő megtudná-e tenni.
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Jónás Sándor polgármester:
Hát ne menjünk vissza az átkosba szerintem.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
De akkor nem kerültek hibák a testületi anyagba.
Jónás Sándor polgármester:
Mindenhol hibáztak, aki dolgozott doktor úr, az hibázik. Az nem tud megbukni, aki
csúszómászó, az nem tud megbukni. Itt a hibázás, benne van, aki dolgozik hibázhat,
ezért a bizottsági ülésen elnézést kértünk, én azt hiszem, hogy ezen kár ennyit rágódni,
ezen túl kell lépni és nem akarom, hogy visszamenjünk az átkosba semmiféleképpen.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Akkor az volt, hogy át kellett nézni a tanácstitkárnak, pontosan, hogy ilyen hibák ne
kerüljenek bele, most meg nincs átnézve.
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető:
Át lett nézve.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Például decemberben kifogásoltam a vizitdíjnak a benne tartását, mert az már megszűnt,
népszavazással és törvénymódosítással, az ki is került. Kötözködhettem volna, de nem
szoktam,
Jónás Sándor polgármester:
Nem is kell.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Nagyon ritkán, de ezt mivel egy évvel ezelőtt már mondtam, és akkor most megint
visszaköszön.
Jónás Sándor polgármester:
Jó. Más van-e ezzel kapcsolatban? Észrevétel, javaslat, amennyiben nincs, akkor
szavazásra bocsátom a teljes módosított rendeletet, aki egyetért vele, kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Önkormányzat 2008. évi
költségvetéséről szóló 7/2008.(II. 15.) rendelet módosítását – 10 fő igen szavazattal
(Illés János, Jászai László, Kobza Miklósné, Kapus Lajos nem volt jelen a szavazásnál)
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
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TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÖ-TESTÜLETÉNEK
3/2009.(II. 26.) RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRÖL
SZÓLÓ 7/2008(II.15.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16.§ (1) bekezdésében és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 65. § (1)
bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló
rendeletét ( továbbiakban : Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1.§
A Rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét
1.189.372 ezer Ft-ban , ezen belül
a) a személyi juttatását

401.975 ezer Ft-ban

b) a munkaadót terhelő járulékát

131.399 ezer Ft-ban

c) a dologi kiadását

307.039 ezer Ft-ban

d) a szociálpolitikai (ellátottak pénzbeli ) juttatását

209.868 ezer Ft-ban

e) a pénzeszköz átadását

22.841 ezer Ft-ban

f) a fejlesztési és felújítási kiadásait

91.736 ezer Ft-ban

g) a fejlesztési célú hiteltörlesztését

24.514 ezer Ft-ban

h) a működési célú hitel felvételét
i)

102.531 ezer Ft-ban

a fejlesztési célú hitel felvételét

35.925 ezer Ft-ban

állapítja meg.
2.§
A Rendelet 4.§.(2) , (5) a.), (6) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
(2)

Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság a 2008. évi költségvetésében állami hozzájárulás és
támogatás, valamint átengedett, megosztott bevételek címen 711.146 ezer Ft-ot állapított
meg a rendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően.
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(5) a.)
a Polgármesteri Hivatal működési célú saját bevétele 2008.évben 2.095ezer Ft, fejlesztési
célú bevétele 27.924 ezer Ft, működési célra átvett pénzeszköze 72.094 ezer Ft, fejlesztési
célra átvett pénzeszköze 2.302 ezer Ft.
(6)
A Tiszacsege Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a működését a 3/(2008.II.19.)
TVCKÖ számú határozatában a 2/f számú melléklet szerint szervezi meg.

3.§
(2) A Rendelet 5.§. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az önkormányzat központosított kiadásait feladatonkénti bontásban a 3/a. és e Rendelet 3/b.
számú mellékletek szerint állapítja meg a Képviselő-testület.”
(3) A Rendelet 5.§.(8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az Önkormányzat fejlesztési és felújítási kiadásait e rendelet 3/c számú melléklete szerinti
célonként állapítja meg a Képviselő-testület.

4. §.
(1)
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2008. évi költségvetésre kell
alkalmazni.
(2)

A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Tiszacsege, 2009. február 26.

Jónás Sándor sk.
polgármester

Füzesiné Nagy Zita sk.
jegyző
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2.

Napirendi pont
Az ÁMK intézményegységeinek beszámolója a 2008. évi tevékenységükről
Előterjesztő: intézményvezető, intézményegység vezetők
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Az intézményvezetők nagyon részletes beszámolót adtak minden képviselőnek, de
természetesen a lehetőség itt van minden intézményvezetőnek, ha szóbeli kiegészítést
akar. Annyit szeretnék, hogy a könyvtár kiegészítést tegnap gondolom mindenki
megkapta, ennyivel lett még kiegészítve.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Tisztelt Képviselő Társak, Jelenlévők! Tárgyaltuk, köszönjük szépen az
intézményvezetőknek, tényleg ahogy a Polgármester Úr elmondta, tartalmas, teljeskörű
beszámoló, nyilvánvaló, hogy vannak ebben is olyan apróbb dolgok, amelyek talán nem
teljesen úgy teljesültek, ahogy le van írva, de ettől eltekintve, köszönjük szépen az
intézményvezetőknek és elfogadásra javasoljuk. Nem tudom kiegészítés van-e az
intézményvezetők részéről?
Kónya Mihályné PTKIB. külsős tag:
Szeretnék egy pár szót szólni a Művelődési Ház beszámolójával kapcsolatban. A
színházlátogatások szervezésénél én úgy gondolom, hogy van itt egy olyan rész, ami
nem igazán úgy valósult meg, ahogy le van írva, mert a tavalyi évben a bérletes
színházlátogatás azt nem igazából a Művelődési Ház végezte, hanem a
színházkedvelőknek a társasága. Tehát én úgy gondolom, hogy ehhez a Művelődési
Háznak annyiban volt köze, hogy szóltunk neki, hogy van ilyen lehetőség, de a
szervezésben abszolút nem vett részt, sem jegy igénylésben, semmiben, hanem ezt mind
saját kezdeményezésre, akik szeretünk színházba menni, és szervezzük a jegyrendeléstől
kezdve az utaztatás lebonyolításáig. Én úgy gondolom, hogy ez nem igazából való ide
ehhez a beszámolóhoz, mert ezt nem ők végezték el.
Véghné Podhorszki Piroska Műv. Ház vezető:
Én erre annyit szeretnék reagálni, hogy a Nők Lapjában megjelent ez a hirdetés,
felnagyítottam, kiplakátoltam több helyen és végül Erdei Jánosné szólt nekem, hogy ő
több embert tud, valójában 2 nap alatt összeszedte és utána folytatta ezeknek az
embereknek a kalauzolását, tehát a szervezésben és a kiplakátolásban részt vettem.
Jónás Sándor polgármester:
Én azt hiszem, hogy ezzel a kiegészítéssel együtt én szavazásra bocsátanám. Nekem
változatlanul az a véleményem, hogy nagyon tartalmas és nagyon mélyrehatóan
valamennyi intézmény a beszámolóját leadta, aki elfogadja és egyetért, kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az ÁMK Fekete István
Általános Iskolájának a 2008/2009. tanév első félévében végzett szakmai munkájáról
szóló beszámolóját – 10 fő igen szavazattal (Illés János, Jászai László, Kobza Miklósné,
Kapus Lajos nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

7

25/2009.(II. 25.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Tiszacsegei Általános
Művelődési Központ Fekete István Általános Iskolájának a 2008/2009. tanév első
félévében végzett szakmai munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Imre ÁMK. vezető

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az ÁMK Művelődési Ház
2008. évi tevékenységéről szóló beszámolóját – 10 fő igen szavazattal (Illés János,
Jászai László, Kobza Miklósné, Kapus Lajos nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
26/2009.(II. 25.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Tiszacsegei Általános
Művelődési Központ Művelődési Háza 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Véghné Podhorszky Piroska Művelődési Ház vezetője

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az ÁMK Könyvtárának 2008.
évi tevékenységéről és a 2009. évi feladatokról készített beszámolóját – 10 fő igen
szavazattal (Illés János, Jászai László, Kobza Miklósné, Kapus Lajos nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
27/2009.(II. 25.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Tiszacsegei Általános
Művelődési Központ Könyvtárának 2008. évi tevékenységéről és a 2009. évi
feladatokról készített beszámolót elfogadja.
Képviselő-testület kéri a Könyvtár vezetőjét a megfogalmazott feladatok végrehajtására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Ládi Jánosné Könyvtárvezető
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3.

Napirendi pont
A fák, valamint a zöldfelületek védelméről, létesítéséről, fenntartásáról szóló rendelettervezet megvitatása
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
A műszaki osztályt kérném Laci, hogy légy szíves szóbeli kiegészítést, hogy a Tisztelt
Lakosok is és a Tisztelt Képviselők is képben legyenek.
Barta László főtanácsos:
Egy olyan rendelet-tervezet fekszik a Tisztelt Képviselő-testület asztalán, amely
tulajdonképpen még nem volt a városban és ezt a hiányt szerettük volna pótolni, hogy
megalkottuk ezt a tervezetet. Ez gyakorlatilag a város külterületére, belterületére, a
parkokra, a zöldövezetekre, a zöldterületekre vonatkozik, játszóterekre és ezeknek a
létesítése, a megóvása, a fakivágás rendjére vonatkozóan, az üzemtervezett erdők
telepítése és hasznosításának a rendjére vonatkozik. Tulajdonképpen, ha vannak
kérdések, akkor majd arra inkább szeretnék reagálni. Egy-két pontosítást Polgármester
Úr, ha megengeded, mert én is átolvastam, nyilván találtam benne egy két olyan dolgot,
hogy hagy legyen már közkincs és javítsuk. A 6. § 6.) bekezdésében szerepel a
Tiszacsege Város Önkormányzat környezetvédelmi alapjában szó kimaradt, alapjában a
határozatban foglaltak szerint befizette, tehát ezzel a szóval módosul. Továbbá a 8. § 4.)
bekezdésében szeretném, ha megtetszenének nézni, ott szerepel, hogy a külterületi erdők
művelésére, a külterületi erdők helyett üzemtervezett önkormányzati erdőket értenénk,
és a következő sorban pedig ezt én valóban itt elnéztem, mert az erdőgazdálkodói
nyilvántartási számot írtam be, miközben a törzskönyvi szám az a 18/9/2006 a 8003630as szám helyett. Ezt a bizottsági ülésen is jeleztem. Március 15-ét november 30-ra írjuk
már át, mert az erdészeti szakfelügyelettel egyeztettem és ők külön kérték azt, hogy ez a
dátum szerepeljen, hiszen így tudják összesíteni a beérkezett adatokat. Köszönöm
szépen, részemről ennyi volt.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Igazából jól mondta a műszaki iroda tanácsos úr, hogy ezzel egy hiányosságunkat
pótoltuk, ami szükségeltetik mindenképp a zöldterületek védelme, fejlesztése érdekében.
Nyilván ez a rendelet képlékeny még, és mint más ilyen kezdő rendelet lesz még, a mi
változni fog az idő során, majd ezt nyilván az fogja meghatározni, ami jelen esetben a
helyi viszonyokra vonatkozik, mindenképp úgy gondolom, hogy fogadjuk el ebben a
formában és ha a jövőben módosítani szükségeltetik, akkor ezen változtatunk, így
támogatjuk.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Én az 5. §. h.) pontját annyival szeretném kiegészíteni, aki külön engedéllyel nem
rendelkezik, én a szeszesital fogyasztást is megtiltanám ilyen helyeken. Ez Egyeken már
bevált gyakorlat. A parkokban az egyebekben én azt a tiltást, aki külön engedéllyel nem
rendelkezik, tehát az, hogy majális vagy bármit tartunk, vagy lakodalmat, tehát kivéve
az engedéllyel rendelkezők, a szeszesitalt fogyasztást is megtiltanám ezeken a
területeken.
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Barta László:
Ha egyetért a képviselő, akkor a mások nyugalmát, pihenését, indokolatlanul zavarni,
szesztartalmú italt fogyasztani, botrányosan viselkedni.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Így gondoltam. Amikor mennek hazafele a bálból is, attól a pillanattól kezdve, amikor a
sörösüveggel megy hazafele és eldobja az üveget, abban a pillanatban meg is lehet
büntetni.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Én a zöldfelület megtartása érdekében szeretném bevenni valahová, a múltkor is már
mondtam, ha például közterületen kivágunk egy fát engedéllyel, mert kiöregedett egy fa,
akkor három másiknak nézünk helyet és kötelező legyen három másikat letenni helyette.
Mert százalékosan eltűnnek a településről a fák a közterületen is, mert kivágjuk, ahelyett
három másikat ültessen. Ha megnézzük, hogy mennyi zöld fa volt itt a településen 15
évvel ezelőtt.
Barta László:
Benne van a fapótlás.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Benne van, de határozottan és legalább hármat egy helyett, amíg hely van rá, a település
bármelyik közterületén, amíg a település nem fásodik be és hely van rá, addig legyen
helyette három fa.
Barta László:
Jogszabályokkal, az erődtörvénnyel nem ütközik, tehát úgymond bevehető.
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Sőt, az erdőnél benne is van, hogyha kitermelik, akkor helyette kötelező.
Barta László:
Az csak természetes, annak a költségét nem is lehet másra fordítani, erdő művelésére,
illetve fejlesztésre, ezt beírhatjuk.
Nagy Miklós alpolgármester:
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Testület! Csak annyi lenne a hozzáfűznivalóm, ehhez
az egy fa helyett három fát, egy picit jobban ki kell bővíteni a rendeletet, hiszen, ha
meghatározzuk, hogy három fa legyen és ott a kivágás helyszínén nincs három fának
hely, akkor meg kell határozni, hogy hová tesszük a másik kettőt. Ki fogja a
fatelepítésnek a helyszínét kijelölni? Milyen módon lehet oda eljuttatni? Mert nyilván
gondolom nem úgy fog működni a dolog, hogy elindulok két fával és kinézek
magamnak valami aktuális sarkot, és oda lerakom. Akkor ez úgy legyen
megfogalmazva, hogy rendesen leszabályozott dolog legyen, tehát egy fa kivágás helyett
három fát kell ültetni a kivágás helyszínén, de ha nincs elegendő hely a fa telepítésére,
akkor a műszaki iroda a felesleges fa ültetésének a helyszínéről gondoskodik, illetve
kijelöli.
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Jónás Sándor polgármester:
Bocsánat ez a 6. § 4) pontjában ez pontosan benne van, hogy mi ilyenkor az eljárás.
Közhasználati zöldterületen lévő fa kivágása esetén a Jegyző növénypótlási, vagy
növényültetési kötelezettséget, azok helyett megváltási díj megfizetését írhatja elő.
Nagy Miklós alpolgármester:
Ezt értjük, csak az nincs ebben a 4-es pontban benne, hogy egy fa helyett három fát.
Barta László főtanácsos:
Akkor ide beírhatjuk ezt.
Nagy Miklós alpolgármester:
Itt kellene kibővíteni, de úgy, hogy az leszabályozott legyen, nehogy már az első adandó
alkalomnál kiderüljön, hogy rossz a rendelet.
Jónás Sándor polgármester:
Más? Ha nincs, akkor ezzel a három javasolt kiegészítéssel, Szilágyi képviselő, Szeli
Zoltán képviselő és az Alpolgármester Úr kiegészítésével aki egyetért, kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a fák, valamint a zöldfelületek
védelméről, létesítéséről, fenntartásáról szóló rendelet-tervezetet – 10 fő igen
szavazattal (Illés János, Jászai László, Kobza Miklósné, Kapus Lajos nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK
4/ 2009.(II. 26.) RENDELETE
A FÁK , VALAMINT A ZÖLDFELÜLETEK VÉDELMÉRŐL,
LÉTESÍTÉSÉRŐL, FENNTARTÁSÁRÓL
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva, figyelemmel a Környezet védelmének általános szabályairól szóló
1995.évi LIII. Tv. 26.§, 46.§ és 48.§-aiban foglaltakra a fák, valamint a zöldfelületek
védelméről, létesítéséről, fenntartásáról az alábbi rendeletet alkotja:
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I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.§
(1) A rendelet hatálya kiterjed: Tiszacsege Város bel, -és külterületén, az önkormányzat
tulajdonában álló közterület lévő fákra, közparkokra, közkertekre, lakókertekre, játszó,
-és labdakertekre, véd, -és városi erdőkre, főforgalmi utak zöldsávjaira, utcai
fasorokra, közterületen felállított virágtartókra növényzettel együtt, kertészeti rendezés
alá eső városi zöldfelületekre,.
(2) Nem terjed ki a rendelet alkalmazási köre:
a) külterületen a közút területének határától tíz méter távolságon belül álló fákra.
b) vasúti területen lévő fákra
c) a folyó medrében, a mederben keletkezett zátonyon, továbbá a patak a csatorna
medrében lévő facsoport, illetve azokat szegélyező fásítás fáira.
d) gyümölcsösben lévő fákra.
e) szaporító anyag termelését szolgáló csemetekertekre, faiskolák fáira.
2.§
(1) Az Önkormányzat az 1.§ (1) bekezdésében felsorolt területek fenntartási, kertészeti,
gondozási, karbantartási feladatainak ellátásával az Önkormányzat Kommunális
Szolgáltató Szervezetét (továbbiakban: Szervezet) bízza meg.
II. FEJEZET
ZÖLDFELÜLETEK HASZNÁLATA
3.§
(1) A zöldfelületek, játszóterek rendeltetésszerű használata – így különösen pihenés,
kikapcsolódás – díjmentes.
(2) A közterületként nyilvántartott zöldfelületek egyéb célra történő használatára külön
engedélyt kell kérni a Polgármesteri Hivatal Műszaki és Településfejlesztési
Irodájától. Az iroda előterjesztés formájában javaslatot tesz a Képviselő testület
részére a közterület használatára vonatkozóan. A végleges döntést a Képviselő
Testület hozza meg.
4.§
A játszóterek felszerelését állaguk veszélyeztetése nélkül bárki használhatja.
5.§
Tilos a zöldfelületeken:
a) a zöldfelületeken, azok sétaútjain járművel közlekedni, várakozni, járművet
javítani, és tisztítani.
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b) a gondozásban részesülő zöldfelületeken – amelyek utakkal és játszótéri
berendezésekkel, egyéb felszerelésekkel nem ellátottak – tartózkodni, játszani
azokon átjárni.
c) a zöldfelületen állatot legeltetni, kutyát sétáltatni, kivéve az erre külön kijelölt
helyeket.
d) a növényzetet , szobrokat, felszerelési tárgyakat rongálni.
e) a növényeket és azok virágait szedni, illetve eltulajdonítani, a fák a bokrok ágait
tördelni.
f) madarakat pusztítani, a madárfészket és tojásokat leszedni.
g) szemetelni és engedély nélkül tüzet rakni
h) mások nyugalmát, pihenését indokolatlanul zavarni, szeszesitalt fogyasztani,
botrányosan viselkedni.
III. FEJEZET
ZÖLDFELÜLETEKEN VÉGZETT MUNKÁLATOK
ENGEDÉLYEZÉSÉNEK SZABÁLYAI
6.§
(1) Közterületen fát kivágni csak fakivágási kérelem alapján kiadott fakivágási
engedély birtokában szabad. A fakivágási kérelmet a Polgármesteri Hivatal Műszaki
és Településfejlesztési Irodájához (továbbiakban:Engedélyező) kell benyújtani. A
fakivágási kérelemnek tartalmaznia kell:

(2)

(3)
(4)
(5)

a) a bejelentő nevét, levelezési címét
b) a kivágandó fa pontos, a beazonosítást lehetővé tevő helyét, megnevezését,
darabszámát
c) a kivágandó fa talajszinttől mért 1,3 méteres magasságban mért átmérőjét vagy
törzs-körméretét.
d) a kérelem indoklását
e) nyilatkozat arról, hogy a kérelmező a fakivágást önerőből kívánja elvégezni,
vagy arról, hogy azt az Önkormányzat végeztesse el.
f) a fa pótlására tett szándéknyilatkozatot.
A közhasználatú zöldterületeken lévő fák kivágását, metszését a tulajdonos helyett
eljárva magánszemély vagy cég is kezdeményezheti. A kérelmek elbírálásához az
engedélyező Műszaki és Településfejlesztési Iroda, a megbízott városi erdész, továbbá
a terület önkormányzati képviselőjének véleményét kérheti ki. Az iroda részletes
nyilvántartást köteles vezetni a kiadott közterületi fakivágási engedélyekről, melyből
egy példányt félévente a megbízott erdész és a fenntartást végző szervezet részére
átad.
A fakivágási engedély a jogerőre emelkedéstől a határozatban megadott időpontig
érvényes.
Közhasználatú zöldterületen lévő fa kivágása esetén a Jegyző kezdeményezésére 1 fa
kivágását követően 3 fa ültetését rendelheti el vagy megváltási díj megfizetését írhatja
elő egyeztetve a műszaki irodával.
Meg kell fizetni a kivágandó fa értékét minden olyan esetben, mikor a fa kivágása
balesetveszély, épületek állagának védelme, vagy a fa természetes elöregedése nem
indokolja és az előírt mennyiség pótlására nincs lehetőség A fizetési kötelezettséget,
határozatban kell előírni..
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(6) A fa kivágása csak akkor végezhető el , ha az engedélyes a meghatározott faértéket
Tiszacsege Város Önkormányzata környezetvédelmi alapjában a határozatban
foglaltak szerint befizette.
(7) Aki engedély nélkül fát vág ki, azt a polgármester a fa megfelelő mértékű pótlására,
vagy értékének megfizetésére kötelezi.
(8) A telepítési (ültetési) távolságra vonatkozó előírásokat e rendelet 1. számú melléklete
tartalmazza.
(9) A 45/1997.(XII. 29.) KTM. Sz. rendelet 5. §.9. pontja felhatalmazása alapján 1:200
méretarányú kertépítészeti tervet kell csatolni az építési engedélyezési
tervdokumentációhoz az alábbi esetekben:
-Az Általános Rendezési Tervben telken belüli védő-zöldfelületek kialakítására
-Az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről szóló 253/1997.
(XII.20.) kormányrendelet 17.-20.§ és 24.§-ában – ennek hatályában lépéséig az
Országos Építési Szabályzatról szóló 2/1986 (II.27.) ÉVM. Rendelet 32. és 35.§-ábanmeghatározott területeken az új épületek környezetbe illesztése céljából
-Létesítendő új utcák nyomvonalának közműellátottsága tervezésekor a fasor
helyének, fa fajtájának megjelölésére (szabályozási keretterv).
(10) A kertépítészeti terv az alábbiakat kell hogy tartalmazza:
- a zöldterület nagyságát (m2),
- a zöldterület közművel való érintettségét,
- a tervezett zöldterület közmű üzemeltetőkkel történő egyeztetését,
- a területen lévő fa, és cserjeállomány megnevezését,
- a fa- és cserjeállomány egészségi állapota miatti leváltása, vagy egyéb (pl.
építészetileg indokolt fakivágás esetén) a talajfelszíntől 50 cm magasságában mért
törzskörméretét,
- a tervben fel kell tüntetni az érintett telkeken meglévő 15 cm-nél nagyobb
törzskörméretű kivágandó faállományt és a fa fajtájának megnevezését,
- az ültetendő növények megnevezését, faiskolai méretét,
- öntözési lehetőség megjelölését,
- térburkolat és azok szintbeli kapcsolódását.
(11) A kertépítészeti terv alapján jóváhagyottak teljesítését a használatba vételi
engedélyezési eljárás során az első fokú építésügyi hatóság ellenőrzi. A teljesítés
megfelelő indok esetén külön bejelentésre egyszer halasztható, a vegetációs
periódusnak megfelelően tavaszra, vagy őszre.
A favágásból befolyt bevételek felhasználása
7.§
(1) Az Önkormányzat által létrehozott, Környezetvédelmi Alapba a fakivágásokból
befolyt összeg csak, a közterületi fapótlások költségének fedezésére használható fel.
A felhasználás a képviselő testület döntése alapján a Műszaki és Településfejlesztési
Iroda véleményének figyelembevételével a parkfenntartással megbízott szervezeten
keresztül történik.
(2) A közterületi fapótlások végzésére a megbízott szervezet a tárgyévet követő év
március 15-ig köteles beszámolni a Képviselő Testületnek.
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IV. FEJEZET
A ZÖLDTERÜLETEK FENNTARTÁSA, FELÜGYELETE
8.§
(1) A zöldterületek fenntartásáról az Önkormányzat megbízott Szervezet által, az éves
költségvetésben rendelkezésre álló keretösszeg erejéig gondoskodik.
(2) A telekhatár és az úttest közötti zöldfelület (zöldsáv) fenntartását (kaszálást,
gereblyézett rend biztosítását) az ingatlan tulajdonosa,, illetve használója köteles
végezni. Amennyiben a zöldsáv a 4 m-t meghaladja, az e fölötti terület fenntartási
feladatait az Önkormányzat által megbízott szervezet látja el.
(3) A zöldfelületek gondozásával megbízott Szervezet feladatait, valamint az általa kezelt
zöldterületek megnevezését egyedi szerződés szabályozza.
(4) A megbízott Szervezet az engedélyezett, illetve saját hatáskörébe végzett
fakivágásokból származó faanyagot telephelyen tárolja. A haszonfát az
Önkormányzattal kötött megállapodás alapján értékesíti. Üzemtervezett
önkormányzati erdő művelésére az elkészült és 2015-ig érvényes, 18/9/2006. számú
Erdőgazdálkodási Üzemterv vonatkozik. Az ebben foglaltak alapján, az időarányos
intézkedések megtételére, a Műszaki és Településfejlesztési Iroda minden év
november 30.-ig javaslatot tesz a Képviselő Testület számára.
V. FEJEZET
Közterületi növénytelepítések, lakossági ültetések
9.§
(1) Bármely közhasználatú zöldterületre kiültetett növény a terület tulajdonosának
tulajdonába kerül, függetlenül attól, hogy ki, mikor és milyen célból ültette, hogyan
gondozta.
(2) Közhasználatú zöldterületen lakossági kezdeményezésű növénytelepítés történhet
(a) saját költségen,
(b) önkormányzati költségvetésből,
(c) egyéb forrásból
(3) Lakosság által közhasználatú zöldterületen végzett növénytelepítéseknek az alábbi
szempontokat kell figyelembe venni.
(a) Faültetéskor gázvezeték nyomvonalától legalább 2 méterre, a többi
közművezeték nyomvonalától minimum 1 méterre történhet a telepítés.
(b) Elektromos légvezeték alá csak kistermetű, kiskoronás fa telepíthető.
(c) Meglévő fasorba idegen faj-fajta betelepítése csak a megbízott erdész
jóváhagyásával történhet.
(d) Útkereszteződésben bármilyen növénytelepítés a meghatározott rálátási
háromszög területén a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint történhet.
(e) Meglévő utcai fasor nyomvonala kialakultnak tekintendő, függetlenül a
fahiányok számától. Új fát ültetni csak a kialakult nyomvonalban szabad. Ettől
történő eltérés a városi főkertész hozzájárulásával lehetséges.
(f) Növénytelepítés a 1. számú mellékletben foglaltak szerint történhet.
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(4) Lakosság által közhasználatú zöldterületen végzett növénytelepítés szakszerűségét a
megbízott városi erdész, továbbá a területen érintett közműtulajdonos ellenőrizheti.
Szabálytalan telepítés esetén, ha az ültetést végző kiléte megállapítható, fel kell hívni a
figyelmét a helytelen ültetésre, és fel kell szólítani saját költségén, megfelelő helyre
történő szakszerű átültetésre. Amennyiben a telepítést végző személy kiléte nem
állapítható meg, úgy a helytelenül ültetett növényt az erdész minden külön felszólítás
nélkül átültettetheti, vagy kivágattathatja.
(5) Bármely ingatlan határánál-a (3) bekezdés e) pontja szerintiek kivételével-, annak
közelében csak olyan növényzet telepíthető amely a szomszéd ingatlan építményeinek
és kerítésének karbantartását nem akadályozza, állagát nem rontja. A legkisebb
telepítési távolságokat a Rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
(6) Kialakult állapot esetébe, amennyiben a meglévő növényzet bizonyíthatóan műszaki
létesítmény állapotának romlását idézi elő, törekedni kell a kártétel megszüntetésére.
VI. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
10.§
(1) Aki ezen rendeletben foglalt tilalmi rendelkezéseket megszegi, vagy az előírt
kötelezettségeknek nem
tesz eleget – amennyiben jogszabály másként nem
rendelkezik – zöldfelület rongálási szabálysértést követ el, és vele szemben 30.000 Ftig terjedő pénzbírság szabható ki.
(2) A bírság megfizetése nem mentesít, az egyéb szabálysértési, büntetőjogi, továbbá az e
rendeletben előírt, illetve Ptk. 339 §. Alapján érvényesíthető kártérítési felelősség,
valamint a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, illetőleg a megfelelő
védekezés kialakítására, a zöldfelület helyreállítására, valamint közterület-használati
díj fizetésére vonatkozó kötelezettség teljesítése alól.
(3) Ezen rendelet megszegőjével szemben, a Polgármesteri Hivatal erre feljogosított
köztisztviselője helyszíni bíróságot szabhat ki (5.000.-10.000.-).
(4) Ezen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba
Tiszacsege, 2009. február 25.

Jónás Sándor sk.
polgármester

Füzesiné Nagy Zita sk.
jegyző
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1.sz. melléklet

A telepítési távolságra vonatkozó előírások
A legkisebb ültetési (telepítési) távolság az ingatlan határától:
a) belterületen:
- szőlő valamint 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb bokor (elősövény)
esetében 2, 50 m
- 3 méternél magasabbra nem növő gyümölcs- és egyéb fa esetében 3, 00 m
- 3 méternél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb fa, valamint gyümölcs- és egyéb
bokor (élősövény) esetében 4, 00m.
b) külterületen:
- gyümölcs-faiskolai nevelés alatt álló növény, továbbá szőlő, köszméte, ribizli- és
málnabokor esetében 0, 8 m,
- minden egyéb gyümölcsbokor ( mogyoró, stb) esetében 2,00m,
- birs, naspolya, birsalanyra oltott körtefa esetében 2, 50 m,
- törpealanyra oltott almafa, továbbá meggy-, szilva és mandulafa esetében 8, 000 m.
c) külterületnél, emennyiben a szomszéd földterület szőlő vagy gyümölcsös,
szőlőt és gyümölcsfát a b) pontban foglalt ültetési távolságok megtartásával, egyéb bokrot,
vagy fát az alábbi ültetési távolságok megtartásával lehet ültetni:
- 1 méternél magasabbra nem növő bokor (élősövény) esetében 0,80 m,
- 2 méternél magasabbra nem növő bokor ( élősövény ) esetében
2,00m,
- fa esetében 3, 00 m.
d) legkisebb telepítési távolság:
közművektől :
- gázvezetéktől 2, 00 m, gázvezeték védőcsőbe való elhelyezésekor 1,00 m,
- egyéb vezetéktől 11, 00 m.
- épülettől: - alacsony növekedésű fa esetén min. 1 m,
- magas növekedésű fa esetén min. 2 m,
- a fák közötti ültetési távolság:
- alacsony növekedésű fa esetén 5 - 6 m,
- magas növekedésű fa esetén 6 - 10 m.
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4.

Napirendi pont
Erdőgazdálkodási üzemterv alapján a 101-es számmal jelölt erdőterület árbevételi
tervének jóváhagyása, valamint pályáztatásának kiírása
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Szintén megkérdezem Főtanácsos Urat.
Barta László főtanácsos:
Hogyha megengedi a Tisztelt Képviselő-testület, akkor itt is szeretnék egy pontosítást
mondani. Valóban a terület fekvése a Lehel utca mögött az stimmel a helyrajzi szám, a
101/A terület, viszont ez két erdőterület a 102/A 907 hrsz és 0,67 hektár, ez a
számításban nyilvánvalóan együtt szerepel, de ide nem lett beírva a 102/A jelű
erdőrészlet, ami 0,67 hektár ezzel szeretném, hogyha kiegészülne ez az erdőterületi
árbevételi terv. A számadatok jók, mert Virág Úrral, Laci bácsival közösen egyeztettük
és ő szakmailag felügyeli az egészet. Ennyit szerettem volna kiegészíteni.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Tisztelt Testület! Javasoljuk ebben a formában való elfogadását, illetve a pályázaton
való meghirdetését.
Jónás Sándor polgármester:
Hozzászólás? Nincs, szavazásra bocsátom, aki egyetért, és elfogadja ebben a formában,
kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Erdőgazdálkodási üzemterv
alapján a 101-es, valamint a 102/A számmal jelölt erdőterület árbevételi tervének
jóváhagyását, valamint pályáztatásának kiírását – 10 fő igen szavazattal (Illés János,
Jászai László, Kobza Miklósné, Kapus Lajos nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
28/2009.(II. 25.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztő részben leírtak
alapján, elfogadja a 101.jelű, valamint a 102/A. jelű erdőterületre vonatkozó árbevételi tervet.
Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a tervben előirányzott adatok
figyelembevételével kérjen árajánlatokat (min.: 3 db.), az erdőrész véghasználatára
vonatkozóan és azt terjessze a Képviselő-testület elé döntéshozatalra.
Határidő: azonnal
Felelősök: Jónás Sándor polgármester
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ERDŐTERÜLET ÁRBEVÉTELI TERVE
I.) Terület adatai:
- Gazdálkodó: Tiszacsege Város Önkormányzat
- Terület fekvése, nagysága: 101. jelű, Lehel u. telkek mögötti 1701/17 hrsz.-ú, 2,19 ha terület
102/A. jelű Laska-tó 907 hrsz.-ú, 0,67 ha terület
- Fa állomány: akác, nemes nyár
- Erdőgazdálkodási Üzemtervi jelölése: 101, 102/A
- Üzemmód: vágásos erdő, véghasználat
II.) Vélaszték terv:
Nemes nyár : bruttó : 190 m3
Akác
: bruttó : 92 m3
Összes nettó:
Nemes nyár:

Akác

nettó: 162 m3
nettó: 67 m3
-----------------------229 m3

Rönk:
113 m3
Tüzifa :
30 m3
Gally:
19 m3
---------------------162 m3

: Tüzifa :
54 m3
Gally :
13 m3
---------------------67 m3

III.) Árbevételi terv: ( ÁFA nélkül)
Nemes nyár :

Rönk:
Tüzifa:
Gally:

113 m3 x 8.000.-/m3
904.000.30 m3 x 5.000.-/m3
150.000.19 m3 x 500.-/m3
9.500.-----------------Nemes nyár összesen:
1.063.500.-

Akác :

Tüzifa :
Gally:

54 m3 x 14.000.-/m3 756.000.13 m3 x 3.000.-/m3
39.000.-----------------795.000.Árbevétel Összesen

: 1.858.500.-
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IV.) Költség terv : (ÁFA nélkül)
Termelési bér : 229 m3
- 32 m3 gally
------------------197 m3 x 2.000.-/m3

=

394.000.-

Irányítás költsége :(tervezés , felvételezés, kiadás) 5 % -a a termelési bérnek =

93.000.---------------Költség összesen: 487.000.-

V.) Nyereségességi terv: (ÁFA nélkül)
Árbevétel összesen : 1.858.500.Költség összesen : - 487.000.-----------------1.371.500.-

Tiszacsege, 2009. január 29.
Készítette:
Virág László
erdész

Barta László
főtanácsos
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5.

Napirendi pont
Tájékoztató Tiszacsege város utcanév rendszeréről, az utcanevek láthatóságáról, a
házak számozásáról, valamint azok alkalmazásáról és szabályozásáról
Ea.: Dr. Vámosi Margit aljegyző
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Felkérem Aljegyző Asszonyt, hogy szóbeli kiegészítését megtenni szíveskedjen.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Szóbeli kiegészítésem nincs, minden képviselő előtt az előterjesztés ott van. A
lakosságnak elmondanám, amit úgy is tapasztalnak, akiket érint, hogy sok esetben a
házszámozás nem fedi a valós állapotokat, illetőleg hiányoznak utcanév táblák és ezeken
szeretnénk változtatni, ezeket szeretnénk lerendezni, szabályossá tenni, ehhez helyi
rendeletet kell alkotnunk és arra kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy
hatalmazzon fel arra, hogy ez a rendelet-tervezet elkészüljön és megindulhassunk
ezekkel a munkálatokkal.
Jónás Sándor polgármester:
Én teljesen egyetértek ezzel. Bizottságokat, képviselőket kérdezem.
Nagy Miklós alpolgármester:
Tisztelt Testület! Nagyon örülök ennek a dolognak, mert a telekkönyv szerint én is a
Széchenyi utca 18 alatt lakom, azt a házat vettem meg, de valójában a Széchenyi utca 8
alatt. Már többször észrevettem, hogy kautikus állapotok vannak a helyrajzi szám,
illetve a telekkönyvi kivonatban, illetve a földhivatalban jegyzett házszámok, illetve a
valós házszámok között, úgyhogy én úgy gondolom, hogy már éppen ideje, hogy ezeket
rendbe tegyük.
Kapus Lajos megérkezett.

Jelen van: 11 fő

Jónás Sándor polgármester:
Más, ha nincs, akkor a határozati javaslatot, olyan formában, ahogy az Aljegyző
Asszony elmondta, hogy a rendelet-tervezetet készítse el, aki ezzel egyetért, kérem,
hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege város utcanév
rendszeréről, az utcanevek láthatóságáról, a házak számozásáról, valamint azok
alkalmazását és szabályozását – 10 fő igen szavazattal, 1 fő nem szavazott (Illés János,
Jászai László, Kobza Miklósné, nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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29/2009.(II. 25.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsege
város utcanév rendszeréről, az utcanevek láthatóságáról, a házak számozásáról,
valamint azok alkalmazásáról és szabályozásáról szóló tájékoztatót, és úgy határoz,
hogy a Tiszacsege város utcanév rendszerét, az utcanevek láthatóságát, a házak
számozását, - tekintettel arra, hogy a településen azok rendezetlenek, nem egységesek –
meg kell vizsgálni, erre vonatkozóan rendelet alkotása indokolt.
A Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a rendelet-tervezet elkészítéséről és
beterjesztéséről gondoskodjon.
Határidő: esedékességkor
Felelős: Dr. Vámosi Margit aljegyző

6.

Napirendi pont
Polgármesteri jelentés
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Tóth Imre kiment az ülésről.

Jelen van: 10 fő

Jónás Sándor polgármester:
Én úgy gondolom, hogy három dolog volt, természetesen, ha van ezzel kapcsolatban
kérdés van, szívesen válaszolok rá. Az óvodai, iskolai csoportok jelentése megtörtént,
illetve volt a gázosoknak egy földterületük, amelynek a rendezését elvégeztük,
végrehajtottuk. Aki ezekkel elfogadja a polgármesteri jelentést, kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a polgármesteri jelentést – 10
fő igen szavazattal (Illés János, Jászai László, Kobza Miklósné, Tóth Imre nem volt
jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
30/2009.(II. 25.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester jelentést
elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Jónás Sándor polgármester
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7.

Különfélék
a.) Egyebek

Jónás Sándor polgármester:
Nagyon röviden, nem oly régen volt testületi ülésünk, de közötte történt eseményekről
röviden szeretnék beszámolni. 2009. február 18-án volt itt Dr. Jamcsó Zoltán orvosi
ügyelet Kht. vezetője, a tárgyalások még nem zárultak le, folytatódik tovább, a
dolgozókkal egy hónapos újabb szerződést kötöttünk, pontosan azért, hogy megvárjuk
az orvosi Kht.-nak a végleges válaszát és utána fogunk ebben is majd dönteni. 2009.
február 18-án még ugyan ezen a napon Egyeken vettünk részt Tűzoltó ülésen,
költségvetés megvitatása volt. 2009. február 20-án az iskolában voltam, ahol nagyon
szinvonalas műsort produkáltak a pedagógusok és a gyerekek, színvonalas műsor volt,
bábégetés, farsangi mulatságok, mindenki azt hiszem jól érezte magát, aki ott volt, én
magam is, különösképpen addig, míg a nap is sütött, addig nagyon jó idő is volt. 2009.
február 21-én másnap a kultúrházban és az utcán folytatódott, amit már a felnőttek
csináltak és itt szeretném megragadni az alkalmas és köszönetet mondani, mindazoknak
a fellépőknek, akik ezen részt vettek a Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc Egyesület,
a Tiszacsegei Dalárda Együttes, a Tiszacsegei Népdalkör, és mindazok a tiszacsegei
lakosok, akik szintén jelenlétükkel részt vettek ezen a szép rendezvényen. Külön
szeretném itt azért még megköszönni és azoknak a névsorát is szeretném felolvasni,
Magyar Tibor külön kért erre, hogy köszönetemet fejezzem ki azoknak, akik támogatták
ezt a farsangi mulatságot, ez a HHT 98 Kft, Csengeryné Radó Katalin a gyógyszerész,
Sipos Zsigmond, Bagdi Sándor, Lévai András a gazdaboltos, Balogh József, Nagy
István, a Tiszacsegei Városőrség, Vincze László, Nagy József és a Művelődési Ház
dolgozói. Köszönöm szépen én is még egyszer mindenkinek.
Tóth Imre visszaérkezett.

Jelen van: 11 fő

Jónás Sándor polgármester:
2009. február 23-án hétfőn véglegesítettük most már úgy néz ki, hogy minden akadály
elhárult a 2-es számú fogorvosi körzetnek a beüzemeltetése, és a megnyitása és a
rendelés megkezdése elől, úgyhogy Dr. Vajdahunyadi Judittal abban állapodtunk meg,
hogy 2009. március 09-én hétfőn a kiírt rendelési idők szerint most már végérvényesen
elkezdi a rendelést.
2009. február 23-án ugyan ezen a napon sajnos volt egy szerencsétlen dolog is. Tűz
keletkezett a Deák F. utca 8. szám alatt este 18.30 körüli időben, Marsi Jánosné és fia
Barna István háza égett le, nagyon sajnálatos, most egyenlőre a Kölcsey utcán vannak
elhelyezve ideiglenesen, Marsi Jánosné barátnője lakik ott, de tudni kell azt, hogy ez
tulajdonképpen, ő is mint jogcím nélküli használó van abban az ingatlanban. Ez
valamikor egy belvizes ház volt, de szeretném mondani, hogy az önkormányzat ebben
hathatósan részt vett, különösen a műszaki osztály, aki felmérte a leégett házat, hogy
szabad-e egyáltalán vele foglalkoznunk, vagy nem szabad. Én úgy gondolom, hogy az
önkormányzat közreműködése nélkül, illetve annyiban mindenféleképpen, hogy az
önkormányzat az ügyvédnőt biztosítja a csereszerződésre, hiszen abban az utcában
Vadász István neki a szomszédja ez az ingatlan és neki van a Zrínyi úton ingatlana, a
műszaki osztály ezt megnézte, nagyon jó állapotban, lakható állapotban van és ezt ők
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egymás között tulajdonképpen elcserélik. Tehát a leégett ház maradna Vadász
Istvánnak, ők egymás között bonyolítják le, és akkor így megoldódik, nem az
önkormányzatnak kell ennek a családnak lakást, illetve ingatlant biztosítani. Ennyit
szerettem volna ezzel kapcsolatban mondani.
Tegnap 2009. február 24-én ami már korábban be volt harangozva a Nagyotmondó
Tóbiás, ez a békéscsabai pedagógusokból álló hangszeres, fúvós, mesejátékokat előadó
színcsoport volt itt, amin részt vettek az iskola alsó tagozatosai, valamint az óvodások.
Ez jól sikerült én úgy gondolom, akik nem voltak betegek azok örömmel jöttek és ott jól
érezték magukat.
Az eddig elsorolt valamennyi rendezvényen és a tűznél szeretném mindenféleképpen
kihangsúlyozni, hogy a városőrség végig az éjszaka folyamán is biztosította a helyszínt
és köszönetemet szeretném a városőrség felé tolmácsolni, hiszen valamennyi
rendezvényen, amit itt felsoroltam a kultúrházi, illetve minden rendezvényen hathatósan
részt vettek és biztosították a zavartalan közlekedést, működést. Köszönöm szépen.

b.) Tiszacsege, Rákóczi u. 5. szám alatti lakóházas ingatlan felajánlása vásárlásra
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Jónás Sándor polgármester:
Lenne még itt két dolog. Véghné Podhorszki Piroska lakóházas ingatlan felajánlása a
képviselő-testület minden tagja előtt ott van. A Rákóczi utca 5. szám alatti ingatlanját
kívánja felajánlani az önkormányzat részére, az ártól kezdve, paraméterei az ingatlannak
minden ott van. Én kérném a Tisztelt Bizottságot, hogy értékelje, illetve volt-e ez
tárgyalva?
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Persze bizottságunk tárgyalta, megköszönjük ezt a felajánlást Piroska részéről, de sajnos
nem vagyunk abban a helyzetben, mert igazából maga az ingatlan jó helyen helyezkedne
el, városközponthoz közel, de ismerve a jelenlegi gazdasági helyzetünket, sajnos nem
engedhetjük meg, hogy ilyen ingatlant vásároljunk minden fillérre szükségünk van,
biztos tudja ezt Piroska is, hiszen számtalanszor itt ül. Bizottságunk ennek a
megvásárlását nem támogatja.
Jónás Sándor polgármester:
Köszönöm szépen. Más? Akkor, ha nincs más észrevétel, javaslat, akkor a határozati
javaslatra, először az tegye fel a kezét, hogy megvásárolja az önkormányzat. Az nincs,
aki nem-mel szavaz? 9 fő.
Jónás Sándor polgármester:
Nem szavazott? 2 fő.
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege, Rákóczi u. 5. szám
alatti lakóházas ingatlant nem kívánja megvásárolni – 9 fő igen szavazattal, 2 fő nem
szavazott (Illés János, Jászai László, Kobza Miklósné nem volt jelen a szavazásnál)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
31/2009.(II. 25.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a vételre felajánlott
2
tiszacsegei 1862/1 hrsz-ú 913 m nagyságú "lakóház, udvar" művelési ágban nyilvántartott,
valóságban Tiszacsege, Rákóczi u. 5. szám alatti ingatlanra
n e m t a r t i g é n y t.
Képviselő-testület felkéri Jónás Sándor polgármestert, hogy döntéséről értesítse a kérelmezőt.
Határidő: 2009. március 30.
Végrehajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester

c.)

Egyebek

Jónás Sándor polgármester:
Nem tudom, hogy mi a probléma, aki javaslatot tett és minden képviselőnek kiküldött
egy levelet, aki a parkolót bérli az önkormányzattól Prókai Sándor Úr kapott értesítést,
hogy jöjjön el a mai testületi ülésre és fejtse ki, hogy mi tulajdonképpen az elképzelése.
Nekem a véleményem a leveléből, amit én elolvastam, ilyen formában szerintem nem
hozható ide be a testület elé, ezen nincs mit tárgyalni, itt semmi olyan konkrétum nincs,
neki kellett volna itt lenni. Azt javaslom, hogy ezt tegyük el és legközelebb
megkíséreljük felvenni vele a kapcsolatot és ha tartja az ajánlatát mondja el itt a
képviselőknek és beszéljünk róla.

d.)

Helio-Sprint Bt. engedély nélkül elhelyezett acéloszlopainak birtokháborítási
ügye
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Van még egy a Helio-Sprint Bt-vel kapcsolatban. Valószínű a képviselők nem nagyon
tudják, 2009. január 06-ig volt a Helio-Sprintnek határidő adva arra, hogy azoknak a
hiányosságoknak, amikre az önkormányzat felhívta a figyelmét, ez ki van osztva, ott van
a képviselők előtt, azért nem akarom ezt részletezni, pótolja. Január 06-tól, a mai napig
ezt nem pótolta. Én úgy gondolom, hogy javaslatot teszek és a Tisztelt Képviselők elé
bocsátom, mivel ennyire nem veszi figyelembe azt, hogy az önkormányzatnak mik az
előírásai, egy olyan határozatot szeretnék beterjeszteni, hogy: ’Tiszacsege Város
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Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Helio-Sprint Bt.
hálózatépítés céljára 2004. augusztus 18-án kelt 6031-6/2004-es számon az
önkormányzat tulajdonában lévő helyi közútra kiadott tulajdonosi hozzájárulást
visszavonja és felhatalmazza a polgármestert, hogy a jegyzőnél birtokvédelmi ügyben
eljárást kezdeményezzen.”
Azt hiszem minden ott van a képviselők előtt, akinek ezzel kapcsolatban észrevétele
van, az mondja el, ha nincs, akkor szavazásra bocsátom.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Én ebben nagyon benne érzem a te személyes indulatodat.
Jónás Sándor polgármester:
De most ne személyeskedjünk ezen a testületi ülésen.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem.
Jónás Sándor polgármester:
Miről akarsz te.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Hagy mondjam el.
Jónás Sándor polgármester:
Én a feladatomat látom el.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Elmondom.
Jónás Sándor polgármester:
Jó mond el.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Én még egyszer azt tudom mondani, hogy ebben én a te Jónás Sándor, nem mint
polgármester, a te személyes indulatodat érzem kicsengeni.
Jónás Sándor polgármester:
Mivel?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Elmondom Sándor. Biztos, hogy Bozsó Úr is hibázott, de először ezt a hibát mi kezdtük.
Kilenc hónapra először is az egész engedélyét letiltottátok.
Jónás Sándor polgármester:
Ezt mindenki tudja már Sanyi.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Így van. Tehát ezzel elég sok hátrányt is okoztunk neki. Az, hogy most ezt egyszerűen
idehozod, mert valahol én ezzel egyetértek, ha szabálytalan valami, azt szabályosan kell
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csinálni. De hozzáteszem azt a dolgot, hogy olyan is volt, amikor te csak kimentél, mert
az egyik lakónak lehet, hogy csak árnyékot vetett az udvarára és fogtad a térképet,
lehúztad, átrajzoltad és odaírtad, hogy Jónás Sándor ide tegyük az oszlopokat, tehát ezek
is valós dolgok. Én azt mondom, nem kellene így rögtön azonnal ezzel kapkodni, hanem
még továbbra odaadni a műszaki osztálynak és meg lehetne ezt itt tényleg szépen úgy is
határozni, hogy konkrétan hány oszlopról van ott szó megnézni, mert így, hogy az
egészet, meg lehet ezt csinálni Sándor. A konkurenciát, amikor legelőször még
csináltuk, pont előkerestem valamelyik nap a testületi ülésről, ahol te mondtad, hogy
konkurenciát teremtünk a másik szolgáltatónak. Hát az előző testületi ülésről mióta a
jelet nem szolgáltatjuk nagyon sokan kértek lakosok, hogy arra kérjelek meg, hogy erre
tényleg figyelj oda és amit rögzítettünk, azt a hanganyagot, vagy képanyagot, azt adjuk
át és hagy vetítsék le azoknak a lakosoknak, akik az ő kábeltelevízióját nézik. Én ebben
ezt látom, hogy a személyeskedés is benne van.
Jónás Sándor polgármester:
Köszönöm szépen. Én úgy látom, hogy a Tisztelt Képviselő nincs a top magaslatán.
Tehát szeretnélek mindenféleképpen több dologban is kijavítani, mert megnevezted azt,
hogy én itt javítgattam bele, mert valakinek árnyékot vetett. Ez az eset nem ez volt.
Hanem egy szűk járdán, ami egyébként is pontosan akkora szélességű volt, hogy egy
ember el tud rajta menni, illetve egy babakocsit eltudtak tolni. A lakosok az utcában
lévő lakosok, akik a kisgyereket babakocsiban tolják azok rohantak ide be hozzám, hogy
állítsam azonnal le, mert nem tudják a babakocsit kitolni. Én akkor nagyon udvariasan
Bozsó Gyula Úrhoz kimentem és kértem, hogy tegye arrébb. Nem tudom ez miért téma,
ezt arrébb is tette. A Tisztelt Képviselő valószínű nem olvasta ezt a levelet, mi az, hogy
a műszaki osztály csinálja. A műszaki osztály csinálta volna, hogyha a Tisztelt Bozsó Úr
a hiányosságokat, illetve amire fel lett híva a figyelme, hogy pótolnia kell a
szakhatóságoktól, azokat beterjesztette volna, akkor tudott volna a műszaki osztály
mivel dolgozni. Tehát ehhez semmi köze az önkormányzatnak. Bozsó Úrnak már
magába kellene nézni és a saját portáján kellene először sepregetni és utána dobálni a
labdát az önkormányzatnak. Köszönöm szépen, Alpolgármester Úr.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Még egy pillanat Sándor.
Jónás Sándor polgármester:
Majd mindjárt visszaadom a szót.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
De hagy szóljak hozzá.
Jónás Sándor polgármester:
Ehhez?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Igen. De Sándor azt értsd meg, amikor ilyen jogosultsága nincs a Polgármester Úrnak,
de ha még azt mondom, hogy helyesen jártál el, mert ezzel én odáig egyetértek, akkor
sem te belerajzolsz, ide tegyük, oda. Hanem a műszaki osztályt utasítom arra, hogy ezt
az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően állítsa helyre, nem odamegyek,
áthúzom és ide berajzolom.
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Jónás Sándor polgármester:
Jó. Ha akkor ez örömet szerez, akkor ezt így csináltam elismerem
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Köszönöm akkor.
Jónás Sándor polgármester:
és bocsánatot kérek,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem kell,
Jónás Sándor polgármester:
érted, ennyi.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Akkor meg köszönöm szépen.
Nagy Miklós alpolgármester:
Mint sajnos a téma nagy szakértője, elmondanám, hogy 2005. szeptemberében Bozsó
Gyula azt nyilatkozta testületi ülésen, hogy 2006 tavaszára teljesen kész a hálózat és
működik. 2006 tavaszán azt mondta, hogy 2006 őszén, 2006 őszén 2006 karácsonyára,
erről mind írásos dokumentum van, testületi jegyzőkönyv. 2006 novemberében jeleztük
neki, hogy problémák vannak, szerezze be az engedélyt, jelzem, már 2009-et írunk,
tehát több év állt rendelkezésére arra, hogy a hiányosságokat beszerezze. Pontosan én
vezettem a testületi ülést, amikor jeleztem Bozsó Gyula Úrnak, hogy nincs problémánk
a hálózat építésével, de legyen szíves azokat az engedélyeket, amelyek hiányoznak a
tovább építéshez az építés ideje alatt az építés mellett szerezze be. Nem történt meg.
2006 után, ugye 2007 tavaszán történt ez az ominózus leállítás. Nagyon érdekes ez a
leállítás, ugyanis ez egyetlen egy embernek volt hasznára Bozsó Gyulának, a másik
érdekes dolog ebben, hogy senki nem tudott róla csak Tóth Péter tanácsos. Nem tudott
róla a jegyző, az önkormányzat és az összes műszaki irodán lévő dolgozó, csak Tóth
Péter tudta, hogy elküldött egy ilyen levelet, hogy hogy nem Bozsó Gyulának, aki hagy
ne mondjam már, az én véleményem szerint csak egy embernek jött jól, Bozsó
Gyulának, mert volt mire hivatkozni, hogy ő miért nem építi tovább ezt a hálózatot.
2007 december 29-én, ha jól emlékszem, de ha rosszul emlékszem valaki javítson ki
Füzesiné Nagy Zita ezt a leállítást feloldotta, ennek már hova-tovább lassan másfél éve,
én nem látom, hogy menne ez az építkezés. A másik ez az utasításra való visszatérés,
hogy miért nem a műszaki iroda járt el ebben az oszlopelhelyezésben. Bozsó Gyula a
műszaki irodának egyetlen egy kérését és utasítását nem hajtotta végre, ezt betudom
bizonyítani, tehát nincs miről beszélni. A másik probléma, ha most én fogom magam és
előveszem a rajzokat, a rajzdokumentációt ezekről az oszlopelhelyezésekről és elkezdek
menni végig az utcákon, akkor azt látom, hogy egyetlen egy oszlop sincs a
dokumentáció szerinti helyre letéve. Ettől kezdve úgy gondolom, hogy nincs miről
beszélnek. Bár mint tudjuk, a hazugságok az égig érnek, a tények azok makacs dolgok
és tetten ért hazugság, de ezeket nem én mondtam, hanem Bozsó Úr.
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem tudtunk sok mindent, igaz. Azzal nagyon egyetértek, ami szabálytalan, szabályossá
kell tenni egyértelmű, de én amikor nem csak ezzel kapcsolatban, én a fürdővel
kapcsolatban kértem,
Jónás Sándor polgármester:
Most ne menjünk, nagyon szépen kérlek.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Csak párhuzamot vonok.
Jónás Sándor polgármester:
Ne, ne, de bocsánat, Sanyi maradjunk a napirendi pontnál.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Sanyi, de várjál.
Jónás Sándor polgármester:
Akkor erre szavazunk és utána elmondhatod az egyebekben.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem, mert ezzel párhuzamosan van, Sándor nem szabad ilyeneket
Jónás Sándor polgármester:
Mi köze a fürdőnek a kábeltévéhez?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Elmondom, nagyon megkérlek. Mert azt mondtam Sanyikám, hogy megértsd, meg
Miklós is megértse.
Jónás Sándor polgármester:
Igen.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Én amikor az előbb jóindulattal mondtam, hogy a személyeskedésekbe eléggé
belemegyünk, mert azért ez a kábeltévének a hibáival együtt is elég sok családhoz
eljuttatja az önkormányzati híreket is, egyebeket, meg más vonatkozásában is azért a
szolgáltatást aki ezt igénybe veszi el is végzi gondolom Bozsó Úr, ha meg nem legyen
az ő dolga, de több száz emberről van szó. De a fürdővel kapcsolatban is, mint ahogy
mondjátok, hogy senki nem tudta. Én két hónapon át kértem a fürdőnek a tervrajzát,
azóta se kérlek szépen, mert nagy nehezen már Barta Úr felajánlotta, hogy nem teljes
anyagban, de rendelkezésemre tudják bocsátani. Előtte kértem, én most már akkor azt
kérem, mert lehet itt csinálni ugyanígy, meg elszámoltassuk, igazatok van, egyetértek
Bozsó Úr, ha hibázott. De arra nagyon kérlek és én megkérlek Jónás Sándor, mint
Képviselő Úr, hogy ti meg számoljatok el a 46 millió Ft-os fürdőberuházással a
költségekkel, amit a Tiszakomisz ott megcsinált, akkor annak a kimutatása körülbelül
hogy állnak a pénzügyi viszonyok, akkor úgy érzem, hogy magunk körül is tettünk azért
egy kis tisztítást, meg Bozsó Úr körül is.
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Jónás Sándor polgármester:
Jó, köszönöm szépen
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Szeretném, hogyha megtennéd.
Jónás Sándor polgármester:
Köszönöm szépen.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem válaszoltál az előbb,
Jónás Sándor polgármester:
Mire?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
A lakosok kérik, hogy ennek az anyagát adjátok át, amit felveszünk testületi anyagot.
Jónás Sándor polgármester:
A könyvtárban meg lehet tekinteni, bárkinek be lehet jönni, meg lehet tekinteni.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Mást kértem Sándor, mást kértem,
Jónás Sándor polgármester:
Igen
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Azt, hogy biztosítsuk, a másik kábeltévé csoport is, hogy letudja adni, mert legalább
120-an azt is nézik, ezt kérték, nem Bozsó Úr kérte, lakosok kérték. Elmondtam, erre
légy szíves.
Jónás Sándor polgármester:
Köszönöm, szavazásra bocsátom, aki azt gondolja, hogy adjuk át Bozsó Úrnak, hogy
felvételről leadja, kézfelnyújtással jelezze.
Nagy Miklós alpolgármester:
Elnézést, testületi határozatunk van rá, hogy nem kaphatja meg.
Jónás Sándor polgármester:
Így van.
Nagy Miklós alpolgármester:
Elnézést.
Jónás Sándor polgármester:
Akkor szavazásra bocsátom.
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Nagy Miklós alpolgármester:
Névszerinti szavazással szavazatunk, hogy nem kaphatja meg, mert nemtelen célokra
használja, már elnézést, ha egyszer névszerinti szavazással határoztunk, akkor egy
következő testületi ülésen egy ellenszavazattal leszavazzuk az előző határozatunkat?
Szilágyi Sándor kiment.

Jelen van: 10 fő

Jónás Sándor polgármester:
Igaza van az Alpolgármester Úrnak, nem módosítunk ebben semmit. Tudomásul
vesszük.
Szilágyi Sándor visszaérkezett.

Jelen van: 11 fő

Nagy Miklós alpolgármester:
Ha úgy menne le kérem ez a testületi előadás, sajnos, hogy igazunk van, úgy menne le
ez a testületi ülés, hogy ő ezt leadja és amikor ennek vége van, akkor vége van és ő
ehhez semmilyen kommentárt nem fűz, mint a másik televízió
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Ettől félsz Miklós? Hagy fűzzön, ha akar, a fene egye meg a fajtáját.
Nagy Miklós alpolgármester:
Én nem félek tőle.
Jónás Sándor polgármester:
Képviselő Társamat figyelmeztetem, meghallgatta az Alpolgármester Úr a te
hozzászólásodat, te is hallgasd meg.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Őt hallgatom közben
Jónás Sándor polgármester:
Azért hallgasd meg, ne beszéljél bele, de ez már intelligencia kérdése.
Nagy Miklós alpolgármester:
A Képviselő Úrnál a demokrácia egyoldalú sajnos. Én úgy gondolom, hogyha nem
volnának ezek a problémák, hogy ő, ezt kihangsúlyozom, nem biztos, hogy arra
használja, amire kellene, hogy többször visszajátszik részleteket, kimerevít, most már
testületi üléseken is embereket,
Jónás Sándor polgármester:
lakossági fórumokat,
Nagy Miklós alpolgármester:
A hozzászólásokat, amit adhoc jelleggel improvizálnak emberek, azokat több órás
gondolkozás után megmagyarázza, így könnyű, én is megtudom magyarázni bárkinek a
hozzászólását, ha hazamegyek és szépen elgondolkozom rajta, kivesézem, hogy mit
mondott, így nagyon egyszerű a másikból bolondot csinálni.
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Saját költségén csinálja.
Jónás Sándor polgármester:
Tessék már csendben maradni Képviselő társam.
Nagy Miklós alpolgármester:
Én úgy gondolom, az, hogy most saját költségén csinálja, de kinek vagy kiknek, vagy
milyen politikai célból és milyen érdekből,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Az az ő dolga
Nagy Miklós alpolgármester:
arról szerintem most ne nyissunk akadémiai vitát. A Képviselő-testület határozott, meg
lehet nézni a felvételt, itt is van televízió, nyugodtan beteszi idejön megnézi,
Jónás Sándor polgármester:
El lehet ide is jönni.
Nagy Miklós alpolgármester:
vagy megnézheti a könyvtárba, de elvinni és lejátszani nem lehet, ebben döntöttünk,
köszönöm szépen.
Jónás Sándor polgármester:
Akkor visszatérve szavazásra bocsátom, hogy a Jegyző Asszonyt felhatalmazzuk, hogy
birtokvédelmi ügyben eljárjon, és visszavonjuk a 2004. augusztus 18-án adott
önkormányzati tulajdonban lévő közutakra a hozzájárulási engedélyt, aki ezzel egyetért,
kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Helio-Sprint Bt. engedély
nélkül elhelyezett acéloszlopaira vonatkozó birtokháborítási ügy kezdeményezését – 9
fő igen, 1 fő nem szavazattal, 1 fő nem szavazott (Illés János, Jászai László, Kobza
Miklósné nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
32/2009.(II. 25.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Helio-Sprint
Bt. részére a CATV hálózat építése céljára 2004. augusztus 18-án kelt és 6031-6/2004.
számon az önkormányzat tulajdonában lévő helyi közútra kiadott tulajdonosi
hozzájárulást visszavonja, és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Jegyzőnél
birtokvédelmi ügyben eljárást kezdeményezzen.
Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Sándor polgármester
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e.) Egyebek
Jónás Sándor polgármester:
Akkor a különfélékben két képviselő jelezte. Sanyi?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Én azt szerettem volna, hogy a lakosok kérték a testületi anyagot,
Jónás Sándor polgármester:
Akkor ezt már elmondtad, köszönöm. Akkor Lajos.
- Répási Lajos PTKIB. elnök:
Nekem a Tisza-parti ingatlantulajdonosok jelezték, hogy amennyiben a lehetőségeink
úgy alakulnak közcélú foglalkoztatás keretében az őrzésben besegítenénk, tehát ennyiről
lenne szó.
Jónás Sándor polgármester:
Nem állunk most úgy egyenlőre.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Tudom, de azt mondták, hogy tolmácsoljam.
Jónás Sándor polgármester:
Ezzel az apropóval más is kérhetné, az üdülőfaluban is több helyre lehetne kérni,
egyenlőre nem állunk úgy, a városőrség én azt hiszem, hogy megfelelően látja el a
feladatát, szúrópróba szerint ellenőriz, ennyit szeretnék erre.
- Vincze László PTKIB. tag:
Azt szeretném, ez is egy kérés, hogy a közterületeken, mivel jön most már a jó idő,
reméljük, hogy jó idő fog lenni, a Tisza-partra gondolok, a közterületeken lévő leállókra,
hogy ezeket karban kellene tartani egy kicsikét. Szemetes a Tisza-part is, nylon van ott,
ki megy két ember rendet vág benne, mire jön a vendég, lejön a víkendházához stb, ha
lemegy a Tiszához, hogy más képet kapjon, mint ahogy most van, ez a télnek a
maradéka, amit el kell intézni.
Jónás Sándor polgármester:
Ezzel semmi gond nincs, ez minden évben meg is történt, de akkor, amikor az időjárás
engedi, most még telet írunk, most még havazások jönnek, havazások vannak, fagyok
vannak, tehát ilyenkor semmiféleképpen, felesleges az ottani munka, van máshol
fontosabb munka, most azt végezzük el, szezonra biztos, hogy teljesen rend lesz ott, úgy
a kaszálással, a szeméttakarítással, mindennel.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Ezzel kapcsolatban Lajos, amit felvetett. Ez egy nagyon jól működő dolog volt, én
amikor indult ez a dolog, én nem bíztam abban, hogy egy-két embernek ott ilyen
komoly visszatartó ereje legyen. Amióta ez az utolsó 10 évben, kb. ha jól mondom, de
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annyi biztos van, nagyon jó haszna volt ennek a dolognak, én továbbra is csak azt
mondom, hogy ezen el kellene gondolkozni. Nem egy közhasznú dolgozó volt ott úgy
tudom, nem szabad, hogy megszakadjon ez a folyamat, hogy ott ne legyen ez az őrzés,
nagyon-nagyon jó dolog volt és az hozta is a várakozást.
A másik, amit Vincze Úr is felvetett, annyira igaza van, amikor ez a kis hó leesett, nem
túl sok hál’ istennek, azért nem úgy volt eltolva a Tisza-partra kimenő út sem,
közvetlenül a Csárda előtti terek, ami az önkormányzaté, vagy közvetlen a Csárdáig is,
míg lejutunk, vagy a kompjáróig, azért nagyobb figyelmet lehetett volna erre fordítani.
Tudom, hogy most nem a szíved csücske ez a dolog, de valahol vissza fog ez ütni, mert
higgyétek el, hogy az ottani üdülősök, meg azok a telektulajdonosok is, egyre pozitívabb
magatartást tanúsítanak. Érdemben most sajnos nem akarok konkrétan felhozni dolgokat
is, ami nekem nagyon jól esett, hogy az idegenek az őslakossághoz is olyan pozitívan
álltak több esetben is, de nekem személy szerint is, de mint önkormányzati képviselőnek
is jól esik. Én arra kérlek Jónás Sándor, hogy a turizmus, ami Tiszacsegén szerintem egy
kitörési pontja, nagyobb figyelmet fordítsál, mert ez a hótolásnál sem mutatkozott meg,
most ez az őrzési feladat is. De remélem, hogy ezt már nem is merem mondani, hogy
személyes bosszú
Jónás Sándor polgármester:
De milyen személyes, kivel? Most veled?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem Sándor.
Jónás Sándor polgármester:
Vagy Bozsóval?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem.
Jónás Sándor polgármester:
De akkor kivel?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem, a Tisza-parti üdülősökkel Sándor.
Jónás Sándor polgármester:
Hát nekem is ott van két házam.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Személy szerint, ha annyira kiakarod erőltetni, én Nagy Sándorra gondoltam,
Jónás Sándor polgármester:
Ki az?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Aki nagyon sokat áldoz a Tisza-partra,
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Jónás Sándor polgármester:
És?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
azért ezt tudomásul kell venni.
Jónás Sándor polgármester:
És akkor most az biztosítja az, hogy oda őröket állítsunk? Ne vicceljél már Sanyi. Hát
akkor mit szólnak a tiszacsegei lakosok, akkor a Zrínyi utcába is állítsunk, akkor az
üdülőfaluba is állítsunk.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
A tiszacsegei lakosok Sándor, ha van olyan, hogy közhasznúval megtudtuk ott az őrzést
Jónás Sándor polgármester:
Nem tudjuk, most nem tudjuk, kész. Miért? Nem.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Sándor hidd el nekem, hogy, de ha én gondolkozok, csak testületi is van, beszéljük meg.
Én úgy érzem, hogy azért ezekre a turizmus irányába nekünk,
Jónás Sándor polgármester:
Ehhez semmi köze a turizmusnak.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem teljesen,
Jónás Sándor polgármester:
Semmi köze,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
A kiindulási pont, azért higgy nekem ott van. Mondhatom azért nyíltan, hogy a
Halászcsárda is egy nagyon komoly dolog és nagyon komoly lendülettel neki állt a
tulajdonos, de nem csak ő, hanem többen összefogva is széppé akarják tenni, én azt
mondom, hogy sokkal jobban álljunk mellé. Azért, amit Vincze Úr is elmondott, ő
hasonló dolgokkal, én nem tudom, hogy ő honnan szerzi az információt, meg te honnan
szerzed, de beszélgessetek már többet egy picit, mert ti jó kapcsolatban vagytok.
Köszönöm, hogy meghallgattál Sándor.
Jónás Sándor polgármester:
Akkor még csak annyit válaszolnék erre, hogy az üdülőfalut sokkal többen lakják,
sokkal több elhagyatott utca van, sokkal frekventáltabb és ott sincs őr biztosítva. Joggal
mondhatnák, hogy oda is szervezzünk akkor őrséget. Ez nem önkormányzati feladat,
arra városőrség van, vagy ott van polgárőrség csapatod, állíts fel oda, vonuljatok oda,
védjétek meg,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Sanyi én nagyon megkérlek, hogy te ne hivatkozz a polgárőrségre, mert egy forinttal
nem támogattad.
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Jónás Sándor polgármester:
Csak azért mondom, nem is fogjuk.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem is kell, nehogy félreértsd.
Jónás Sándor polgármester:
Nem is fogjuk.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Már el sem fogadnánk tőled.
Jónás Sándor polgármester:
Na azért mondom. Úgyhogy mi erre nem tudunk áldozni az idegenforgalom a szívem
csücske ez valóban így van, de amikorra kell, és a szezon el fog kezdődni, ott rend lesz.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Megmondom Sándor, már hibázol, hát a Tisza-partnál nem laknak összesen hárman, itt
meg azért nagyon sokan laknak Sándor, meg nincs annyira szélsőséges helyen.
Jónás Sándor polgármester:
Azt szeretném elmondani, hogy nagyon sokat költöttünk és teszünk a Tisza-partért.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Ez látszik.
Jónás Sándor polgármester:
Ezt szeretném bebizonyítani azzal is, hogy még a kéréseket is teljesítettük és mobil wc-k
voltak egész szezonra és ebben az évben is ki lesznek helyezve. A Nagy Miklósék által
gyártott szemeteskukák ugyan így ki lesznek. Tehát mi azokat a részeket, amelyek az
önkormányzat feladata, annak maximálisan eleget fogunk tenni. Köszönöm szépen.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Köszönöm Sándor.
- Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Tisztelt Képviselő-testület! Amit most mondok, nem nekem büfent fel, hanem aki
olvassa az újságokat, tévét néz látható, hogy előkészülnek arra a folyó menti
települések, Duna, Tisza és a Maros mellett, hogy mivel ezen a télen olyan mennyiségű
hó esett le, mint 2001, 2002-ben, itt árvíz és belvíz várható. Az árvíz a TIVIZIG dolga,
itt ezen a szakaszon a gátak jók, de viszont a belvíz érinteni fog valószínű minket. Most
előre készítsünk valami belvízvédekezést, vagy tartalékot kellene képezni, mert mindig
ha az olvadás március-áprilisban megvan, akkor szoktunk mindig gyorsan, hogy kit
bízzunk meg, hogy bízzunk meg, mit csináljunk.
Jónás Sándor polgármester:
A PTKIB. dolgozzon ki egy akciótervet, és ezt szervezzük meg, ezzel egyetértek.
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f.)

Bérlakások elbírálása
Ea.: Tóth Imre SZEIB. Elnök
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Tóth Imre SZEIB. elnök:
Bizottságunk elbírálta a Csurgó utcai bérlakásokra a kérelmeket. Az 55 m2-es lakásokra
5 kérelem érkezett be. Bizottságunk megvizsgálta mind az ötöt, különböző
hiányosságokat találtunk, mi javasoljuk Kovács Sándor és feleségének kiadni a
bérlakást, tudniillik egy gyermekük már van, a felesége várandós, mind a ketten
munkahellyel rendelkeznek, a bizottság úgy ítéli meg, hogy ők a legalkalmasabbak a
lakáshoz jutáshoz.
A 60 m2-es lakásnál nagyon egyszerű volt a feladata a bizottságnak, tudniillik egy
kérelem érkezett be, ő pedig Steingervaldné Lőrincz Erika nevezetű hölgy, aki
egyébként a Kettens-Trans Kft, Ipar utca 28-nál termelésirányító, ez a papírgyár. Itt
úgymond nem kellett dönteni, mert ez az egy kérelem volt.
Jónás Sándor polgármester:
Észrevétel? Nincs. Szavazásra bocsátom, először az 55 m2-esre, Kovács Sándor, aki
egyetért vele, kérem kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – 55 m2-es költségalapon
meghatározott lakbérű bérlakás bérlőjének kijelölését – 10 fő igen szavazattal (Illés
János, Jászai László, Kobza Miklósné nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
33/2009.(II. 25.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzati lakások és
helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 2/2007.(II. 01.) rendelete szerint 1 db 55
m2-es költségalapon meghatározott lakbérű bérlakásra vonatkozóan a pályázati kiírásra
beérkezett pályázatok közül az alábbi bérlő részére biztosít bérlakást:
P.
ssz.

Név

Telephely/
Lakcím

Bérlakás
házszáma

Lakásnagyság

Csurgó u. 38/11.

55 m2

Kijelölt önkormányzati költségalapú bérlakások:
1.

Kovács Sándor

Tiszacsege, Nap u. 2.

Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntést követően 30 napon belül
a bérleti szerződést kösse meg.
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Nem támogatott pályázatok:
1.

Fenyves János

Tiszacsege, Tisza u. 68.

2.

Aranyi Irén

Tiszacsege, Pethő B. u. 22.

3.

Fiam Péterné

Tiszacsege Vásártér u. 41.

4.

Sallai Gyuláné

Tiszacsege, Kossuth u. 56.

A határozat bírósági felülvizsgálatát kézhezvételt követő 30 napon belül
jogszabálysértésre való hivatkozással a Debreceni Városi Bíróságtól lehet kérni. A
jogszabálysértésre való hivatkozás mellett elő kell adni a jogsértésre vonatkozó
indokokat is. A keresetlevelet az illetékes bíróságnál, vagy a sérelmes határozatot hozó
önkormányzati szervnél lehet benyújtani.
Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntéséről kérelmezőket egyedi
határozattal értesítse.
Határidő: 2009. március 30.
Felelős: Jónás Sándor polgármester
Jónás Sándor polgármester:
A 60 m2-esnél Steingervaldné Lőrincz Erika, aki egyetért vele, kérem kézfelnyújtással
jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – 60 m2-es költségalapon
meghatározott lakbérű bérlakás bérlőjének kijelölését – 10 fő igen szavazattal (Illés
János, Jászai László, Kobza Miklósné nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
34/2009.(II. 25.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önkormányzati lakások és
helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 2/2007.(II. 01.) rendelete szerint 1 db 60
m2-es költségalapon meghatározott lakbérű bérlakásra vonatkozóan a pályázati kiírásra
beérkezett pályázatok közül az alábbi bérlő részére biztosít bérlakást:
P.
ssz.

Név

Telephely/
Lakcím

Bérlakás
házszáma

Lakásnagyság

Csurgó u. 38/1.

60 m2

Kijelölt önkormányzati költségalapú bérlakások:
1.

Steigervaldné
Lőrincz Erika

8196 Litér, Béke u. 36.
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Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntést követően 30 napon belül a
bérleti szerződést kösse meg.
Határidő: 2009. március 30.
Felelős: Jónás Sándor polgármester

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

Bana Gábor
jkv. hitelesítő
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