
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 29-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 9 
fő képviselő jelen van. Jászai László, Szeli Zoltán, Vincze László távolmaradását 
jelezte. Kapus Lajos jelezte, hogy később érkezik.  Illés János távolmaradását nem 
jelezte.  
 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére Zsólyominé Gyenes Anikóra, 
valamint a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Kobza Miklósné képviselőre és a 
kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására. 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 A napirendi pontokra olyan kiegészítéssel tennék javaslatot, hogy a 6-os napirendi 

pontunkat áttennénk 7-es napirendi pontra és a 6-osra a pénzügynek lesz egy 
létszámátalakításra vonatkozó bejelentése és azt tesszük be 6-os napirendként. Aki 
egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezte.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 8 fő igen. Nem szavazott? Nem-mel szavazott? 1 fő nem szavazott.  
 
 
 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető, 

jegyzőkönyv-hitelesítők személyét, valamint a napirendi pontok tárgyalását – 8 fő 
igen szavazattal , 1 fő nem szavazott elfogadta.  

 
 

NAPIRENDI PONTOK: 
 
 

1./ Tájékoztató a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása által 2008. évben 
ellátott feladatokról 

 Ea.: Dr. Tiba István elnök 
 

2./ Balmazújváros Kistérségben az orvosi ügyeleti tevékenység Állami Számvevőszék 
általi ellenőrzésre vonatkozó jegyzőkönyv elfogadása 

 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 



3./ Átfogó értékelés az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
2008. évi ellátásáról 

 Ea.: intézményvezetők 
 

4/ Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009.(II. 12.) rendelet 
módosítása 

 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 
5./ Polgármesteri jelentés 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 
6./ Tiszacsege Város Önkormányzat álláshely átcsoportosítása 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 
7./ Különfélék  

 
 
 
1./ Napirendi pont 
 

Tájékoztató a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása által 2008. évben ellátott 
feladatokról 

 Ea.: Dr. Tiba István elnök 
 /Előterjesztés írásban mellékelve./ 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Mint említettem az Elnök Úr itt van körünkben, mindenki megkapta az anyagot, 

feltételezem, hogy át is tanulmányozta minden Tisztelt Képviselő. De azért 
megkérdezem Tiba Urat, hogy akarja-e szóban kiegészíteni?  

 
Dr. Tiba István Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás Elnöke: 
 Tisztelettel köszöntök mindenkit. Magát a tájékoztatót én nem szeretném kiegészíteni, 

ha kérdés van, akkor arra válaszolunk a legjobb tudásunk szerint a kollégámmal együtt, 
majd a végén legfeljebb egy néhány mondatot a kistérségi együttműködésről szeretnék 
mondani, de ez nem a tájékoztatót érinti.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Bizottság tárgyalta-e?  
 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Térségvezető Úr! Én úgy gondolom, hogy ez a 

tájékoztató korrekt és helytálló, tényszerű adatokat közöl, azokat a projekteket, amelyek 
valószínűleg megvalósulnak, illetve támogatást nyernek. Én azt hiszem, hogy a 
legutóbbi hozzászólásomat, amikor Tiba Úr itt volt, és számon kértem, hogy talán egy 
kicsit mostohagyerekként kezelt a térség bennünket, ezt most át kell, hogy értékeljem, és 
azt hiszem, hogy itt látszik, hogy teljes korrektül történtek ezeknek a pénzeknek az 
elosztása. Talán csak annyi merül fel bennem a buszbeszerzés kapcsán, ami ugye 
Újváros projektjében szerepel, hogy ez a térségé gondolom, ha szükségeltetik, akkor a 
többi tagtelepülés is igénybe veheti gondolom én, ha igényt nyújtunk be rá? Megoldható 
ez gondolom? 
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Dr. Tiba István Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás Elnöke: 
 A kérdésére válaszolva, ez a busz, ez Újvárosé, de természetesen, miután a társulási 

együttműködés az mindig több pusztán attól, sem hogy egyes pályázatokban leosztjuk a 
pénzeket, tehát a települések között jó a viszony. Elsősorban azt kell, hogy mondjam, 
hogy Hortobággyal, Tiszacsegével kimondottan a társulási tanácsban az 
együttműködésünk jó, Egyekkel vannak néha konfliktusaink, ez nem személy szerint 
nekem, illetve Balmazújvárosnak van, hanem a másik két településnek is. A társulási 
együttműködésnél azért azt nem szabad elfelejteni senkinek, hogy miután ez egy 
társulás ez nem mindig arról szól, hogy mindig mindenből mi jövünk ki jól és 
mindenből nekünk van előnyünk, tehát ez akár egy családban a férj, feleség viszonya 
kompromisszumokkal jár, tehát engedni kell, egyszer az egyiknek, egyszer a másik 
félnek. Azok a települések, ahol ez hasonló módon kerül megvalósításra, ott nincs 
különösebb probléma, a többi településen sincs. Bár nekünk azért nagy előnyünk van, 
ezt hozzá kell tenni, hiszen ez nagyon optimális, hogy egy kistérségi társulást négy 
település alkot. Tehát, ha belegondolnak, hogy négy település nem tud együttműködni, 
mi lenne akkor, ha 12 vagy éppen 51 településnek kellene együttműködni? Ez azért én 
azt szeretném, ha ez eszébe jutna azoknak a kétkedőknek, vagy azoknak a pillanatnyilag 
ellenérdekelt feleknek is, hogy azért ezt a lehetőséget nem szabad elszalasztanunk 
semmiben. Tehát nekünk négyőnknek meg kell tudni állapodni, mint ahogy meg is 
tudtunk állapodni, az elmúlt időszakot, ha végig nézem minden esetben, úgyhogy én a 
társulási formában való működést éppen ezért nem kifogásolom és ennek nem látom 
hátrányát, lehet még egyszer mondom, ha sokkal többen lennénk, akkor már óckodnánk 
amiatt, hogy ilyen sokan próbálnak belefolyni ebbe a dologba, ami az egyes 
településeket érinti. De arra minden egyes település vezető Polgármester Asszony, 
Polgármester Urak vigyáznak, hogy attól, hogy mi társult települések vagyunk, az nem 
azt jelenti, hogy bármelyik településnek a magánügyébe, a saját települését érintő 
ügyekbe beleszólnánk. Mindenesetre megpróbáljuk megkeresni azokat a lehetőségeket, 
hogy a lehető legjobban jöjjünk ki egy-egy projekt kapcsán. Hozzá kell tennem, az, 
hogy ez a társulás véleményem szerint ilyen jól működik, az elsősorban köszönhető 
annak a kistérségi osztálynak, aki ezt a társulást koordinálja, tehát itt is szeretném 
megköszönni mind az Osztályvezető Úrnak a munkáját, mind pedig a többieknek és 
természetesen minden egyes tagtelepülés polgármesterének, illetőleg polgármesteri 
hivatalának, jegyzőjének, aljegyzőjének, akik együttműködnek ebben, mert mindenki 
hozzáteszi a saját szakmai tudását. Tehát a négy jegyző, amikor ugyan úgy részt vesz a 
társulási ülésen, ahogy a polgármesterek, nyilván miután mi nem vagyunk jogi 
szakemberek, elsősorban a szakmai kérdésekben rájuk támaszkodunk, illetve a 
kistérségi osztályra és ezért sikerült még minden esetben megtalálni a legoptimálisabb 
megoldást. Tehát a kérdésére válaszolva, bár ez a busz Balmazújvárosé, de ha engem 
Polgármester Úr megkeres, hogy valamilyen feladatra szüksége van és ez rendelkezésre 
áll, akkor nem hiszem, hogy akadálya lenne annak, hogy segítsük Tiszacsege Városát.   

 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Úr! Én is csatlakoznék Répási Lajos 

képviselő társamhoz, egy valamit emelnék ki, a Gyermekjóléti Szolgálatot. Azt kell, 
hogy mondjam, hogy nagyon jó partneri viszony alakult ki közöttünk, a jelzőrendszer 
működik, bármelyik jelzésünkre rögtön reagálnak, velünk, vagy önállóan végzik a 
munkájukat, ez nagyon jól alakult. Viszont továbbra is keresnénk a megoldást arra, hogy 
a tavaly is említett logopédus és pszichológus szakember alkalmazását tartsuk már 
napirendi ponton, egyre több problémás gyerek kerül az iskolába az óvodából. Egyre 
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nagyobb százalékba kell őket nevelési tanácsadóba utalni, pedagógiai szakvizsgálatra 
küldeni, tehát ezt továbbra is tartsuk már napirendi ponton.  

 
Dr. Tiba István Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás Elnöke: 
 Azt kell, hogy mondjam erre, hogy én úgy gondolom és ebben partnerek voltak a 

polgármesterek is, akik ebben a társulásban vannak, hogy soha nem lehet megállni egy 
szinten, tehát mindig meg kell próbálni hatékonyabbá tenni, korszerűsíteni a kistérségen 
belül működő intézményeinket is, minden szinten, tehát akár eszköz ellátás szintjén, 
akár személyi szinten, és megtalálni azt az optimális szervezeti struktúrát, ami minden 
településnek a legjobb. Tehát nem véletlen, hogy most is egy olyan átszervezést hajtunk 
végre, amellyel szeretnénk még hatékonyabbá tenni, hogy az ilyen egy-egy településen 
teljesen jogosan jelentkező igényre is, amit valljuk meg őszintén finanszírozni nem 
nagyon tudunk, egyik település sem önmagában, tehát nem tudja felvállalni, mert a 
költségvetése elég szűkös minden egyes önkormányzatnak, de ez a fajta együttműködési 
forma lehetővé teszi, hogy megpróbáljunk megoldást találni azokra a jogos igényekre, 
amit eddig azért nem tudtunk kielégíteni. Nem azért, mert nem akartuk, hanem azért, 
mert egyetlen települési polgármester sem fogadná azt szívesen, ha pluszpénzt igénnyel 
jönnénk, hogy a hozzájárulását emeljük meg ennyivel vagy annyival. Mert azért azt 
szeretnénk mindannyian elérni, hogy többet ne kelljen fizetnünk, de a szolgáltatásaink 
jobbak, meg hatékonyabbak legyenek. Természetesen más településeken is jelentkeznek 
ezek. Pont azért próbáljuk megtalálni azokat a kitörési pontokat, amikor egy-egy 
településen megvan a megfelelő szakember, hogy azokat a költségeket megspóroljuk, 
hogy átkelljen járni valakinek, miután helyben van. Vagy éppen mondjuk ne 
Balmazújvárosról kelljen átmenni Egyekre, hogyha Tiszacsegén van szakember, hanem 
Tiszacsegéről, tehát ez megint egyfajta megtakarítási lehetőség. Tehát folyamatosan 
keressük a megoldását annak, hogy minél jobban és hatékonyabban működjünk.   

 
Jónás Sándor polgármester: 

Más kérdés van-e? Én azt hiszem, hogy megfogalmazta mind a két bizottsági vezető, 
hogy kerek a beszámoló, a tájékoztató, én javaslom szavazásra bocsátanám, aki 
elfogadja a tájékoztatót, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.   

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Balmazújvárosi Kistérség 
Többcélú Társulása által 2008. évben ellátott feladatokról szóló tájékoztatót – 9 fő 
igen szavazattal (Jászai László, Szeli Zoltán, Vincze László, Illés János, Kapus Lajos 
nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
 

66/2009.(IV. 29.) KT. számú HATÁROZAT: 
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ötv. 80. § (1) bekezdése 
alapján – tekintettel a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 
2004. CVII. törvény 4. § (1) és (2) bekezdéseire – a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú 
Társulása által 2008. évben ellátott feladatokra vonatkozó tájékoztatót elfogadja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Jónás Sándor polgármester  
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2./ Napirendi pont 
 
 

Balmazújváros Kistérségben az orvosi ügyeleti tevékenység Állami Számvevőszék 
általi ellenőrzésre vonatkozó jegyzőkönyv elfogadása 

 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 /Előterjesztés írásban mellékelve./ 
 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Köztudott, hogy az Állami Számvevőszék ellenőrzést tartott a kistérség orvosi 

ügyeleténél, erről készült egy jegyzőkönyv, amelyet minden képviselő megkapott. Én 
gondolom, hiszen mikor áttanulmányoztuk a Jegyző Asszony még külön alá is húzta, 
ami Tiszacsegére vonatkozó, úgyhogy a másolatokat is úgy kaptuk meg, hogy külön 
felhívva a figyelmet. De természetesen én úgy gondolom, hogy ehhez is megkérdezem a 
bizottságokat, hogy tárgyalták-e, illetve a tárgyalás alapján milyen vélemény alakult ki.  

 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Tárgyaltuk és elfogadjuk a jegyzőkönyvben leírtakat.  
 
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag: 
 Hát ezt elég nehéz volt elfogadni, mert ez sajnos, ez a jegyzőkönyv tele van hibával, ez 

az igazság. Itt a fejlesztésre fordított pénzeszközök felhasználásának az ellenőrzése, ez 
nem a Tiba képviselő Urat érinti, mert 2004-ben Gál István volt a balmazújvárosi 
polgármester és a mi akkori polgármesterünkkel ketten intézték ezeket a dolgokat, ahol 
a 15, majd később csökkentett 13 millió Ft elköltése ügyeleti célra megtörtént. Ez a 
pályázatnak az elnyerése, ez egy belügyminisztériumi támogatott pályázat volt, 2004-
ben 120 millióról lecsökkent 90 millióra úgy tudom, de konkrét adatokat azóta sem 
kaptunk. Ennek a felhasználása meglehetősen zavaros volt, és olyan dolgok lettek 
vásárolva, amelyek nekünk nem lettek volna szükségesek és olyan célra lettek pénzek 
elkülönítve, ami nem volt szükséges, amire meg kellett volna, az nem, csak később 
került beszerzésre. Ebből a jegyzőkönyvből nem derül ki, hogy ezek a beszerzések 
pontosan mikor történtek, támogatás anyagi műszaki összetétele itt van. 
Hőlégsterilizátor 250 ezer Ft értékben, itt ami a csegei hőlégsterilizátort illeti 2003-ban 
novemberben megvásárlásra került, bár a mi központi ügyeletünk 2004. február 01-jével 
indult. Vannak ilyen számszaki hibák, mint Tiszacsege nem tudom mikor volt 5101, 
most már nincs annyi. Vannak ilyen adatok a második lap, 3 oldalon az ügyeleti ellátást 
igénybe vevők száma 2007-ben Balmazújvároson 2910 fő, Tiszacsegén 3050 fő, 
Tiszacsege-Egyek és Újszentmargita összesen, bár ez sem éri el a 18 ezer fős 
lakosságszámot, mint Balmazújvároson, de itt ennyi volt, ez tény és való, megtalálható 
számítógépen. Az egyközpontú ellátás megszervezésének lehetőségét nem vizsgálták, 
nem tudom ki nem vizsgálta, de szóba került, hát ezeken a területeken ilyen, ahol 
Magyarország legnagyobb területű orvosi ügyelete balmazújvárosi, mert az egész 
Hortobágyat, jóformán az Ohati részt és a Kishortobágyot nem, de a többit magába 
foglalja. Mi is benne vagyunk az első ötben, a Tiszacsege központtal működő, elég, ha 
annyit mondok, hogy a 33-as úttól az autópályáig elterjedünk, ez kb. 40 km. Északról 
pedig Nagyszögtől egészen a Kishortobágyig terjed, tehát óriási terület kevés 
lélekszámmal, ezért itt sok helyre kell kimenni nyílván. A tiszacsegei központi ügyelet 
2004. február 01-jével indult. A 2007-es esés elsősorban a vizitdíj akkori bevezetésének 
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írható a számlájára, utána persze megemelkedett. Itt írja, hogy 26%-os volt az éves 
átlagos betegforgalom csökkenése, ami itt a mi térségünkben nem így van.  

 Az eszközbeszerzésre térnék rá, a germicid lámpa az is megvolt véve, nem tudom, miért 
írták ide. Az ügyeleti rendelő helyiségének klimatizálása, most ez Balmazújvároson 
került 2.400 ezer Ft-ba? Hát, akkor mi került a mi ügyeletünkön egy nyavalyás kis dél-
koreai klíma beszerzése 2.400 ezer Ft-ba. Szóval bútorzat, 3 millió Ft, fel volt ez 
sorolva, hogy milyen bútorzat, bele se fért az ügyeleti helyiségbe. Egy példát hagy 
mondjak Képviselő Úr, ez a szék, amin ülsz, ez ügyeleti pénzből lett megvéve, és akkor 
utána született egy kivásárlási határozat, mert én Gál István Polgármester Úrral, 
kistérségi vezetővel tárgyaltam, nem személyesen, csak telefonon, és levélben. Megírta 
nekem, hogy ezt a bútorzatot már Tiszacsege Város kivásárolta a kistérségtől. Na, de ha 
kivásároltuk, akkor kellene róla egy határozat, azt meg kellett volna szavazni. Vagy az 
önkormányzat, vagy a hivatal, vagy ki vásárolta ki? Sajnálom, hogy most nem hoztam el 
a Gál István Úrral történő levelezésemet, tele van hibával, félremagyarázással, feketének 
a fehérre festésével, egyszerűen elfogadhatatlan a dolog, de így történt. Na most azt 
azért a Németh Polgármester Úr javára írhatom, hogy mindazok, amelyek elmaradtak és 
lényeges és fontos dolgok, azok 2005-ben beszerzésre kerültek. Tehát végül is 
semmiben hiányt nem szenvedtünk, minden meglett, csak nem ebből a pénzből. Nem azt 
mondom, hogy ezt a pénzt ellopták, hanem a költségvetési lyukakba ment bele, mert 
akkor épült ez a hivatal, nem volt rá elég pénz, úgyhogy ide-oda ment, végül is aztán 
kialakult, mi is megkaptunk végül mindent, de nem így és nem ilyen formában, nem 
egyszerre. Ezer lakosra jutó ügyeleti esetek száma, itt valóban a 2007 évnek a 13. 
oldalon a grafikonon mindenütt van esés, Újvároson, Tiszacsegén és együtt. 
Nyilvánvaló, hogy ezt a vizitdíjnak a bevezetése hozta magával, utána aztán feljebb is 
ment. Bár említ olyat, hogy a Tiszacsegén ez a mutató kiemelkedően magas, 
indokolatlan az ügyeleti megjelenések száma. Én erről elég sok beszámolót készítettem, 
itt van egy a 2006 évről, amit Egyeken is és itt is tárgyaltunk. 2006 évben az összes 
megjelenés és hívás itt a Tiszacsege ügyeletben 4440 volt, valóban sok, és azt is 
elmondtam, és számokkal aláhúztam, hogy a hívásokból 2115 Egyeken volt, tehát a 
60%-a a hívásoknak Egyekre történik, 30% Tiszacsege, 10%-kal szerepelt 
Újszentmargita. Megjelenések száma pedig Tiszacsegén volt kiugróan magasabb 60% 
felett és a nyári hónapokban még több, de ezt az idegenforgalom hozta magával. Ezeket 
az eltéréseket már tárgyaltuk, itt is és Egyeken is. Vizitdíj hatása, ez a 15. oldalon van, 1 
százalékponttal csökkentette a sürgősségi ellátást igénybe vevők arányát, 2007-2008 
vonatkozásában, tehát több volt az, mint 1%, de 2008-ban megint emelkedés volt. Az 
ügyeleti óraszám a lakossághoz viszonyítva, nyílván Tiszacsegén ez jóval több, mint 
Balmazújvároson, mert a kisebb lakosságszámra jutó óraszám ez egy relatív 
viszonyszám, alacsony, ha több lenne a lakos, akkor ez az arányszámunk is jobb lenne, 
de hát ennyi, itt a terület nagy és nem a lakosságszám.  

 Taglalja, hogy eléggé magas Tiszacsegén a megjelenések száma. Tiszacsege 
mikrotérségnél 1000 lakosra jutó ügyeleti esetek száma 12, az ügyeleti rendelés helyén 
ellátottak aránya 25,5 %-ponttal nőtt. Míg a sürgősségi ellátást indokolttan igénybe 
vevők aránya 13,6%-ponttal csökkent. Hát igazán nem tudom, hogy mibe nézett bele, 
nem tudom, hogy milyen adatokat vett alapul, de hibás. Van még hiba, itt van az ellátás 
személyi feltételénél, külön tárgyalja az általános orvost, meg háziorvost, belgyógyászt. 
Csecsemő-gyermekgyógyászt nem ír, pedig itt van Arany Zsuzsa. Az általános orvostani 
szakvizsga megegyezik a háziorvosi, a régi családorvosival, tehát felesleges itt ketté 
venni. Olyan szakorvos, aki két szakvizsgával rendelkezik nem egy van, hanem kettő, 
Nagy Vilmos Doktor és Vincze Zoltán. Végül is itt a gépkocsi beszerzés is, két gépkocsi 
beszerzés történt Tiszacsege vonatkozásában, a Suzuki Swift, ami arra nem volt 
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alkalmas, itt üzemelt, de most már nincs meg az az autó, helyette célnak megfelelő 
ügyeleti kocsi került beszerzésre. A beszerzések nem lettek tisztázva, meg van 
mindenünk, hagyjuk. A tárgyi hibák miatt viszont én ezt elfogadni nem tudom.  

  
Jónás Sándor polgármester: 
 Én részben egyetértek Doktor Úr észrevételeivel, meg kell, hogy mondjam, de ezekről 

már többször beszéltünk, ez visszafordíthatatlan, korábbi időkben történtek, nem 
voltunk jelen ezeknél a dolgoknál. A Számvevőszék most egy vizsgálatot lefolytatott, 
aminek itt van az eredménye a jegyzőkönyv tulajdonképpen, ha a Számvevőszék nem 
tárta fel ezeket a hibákat, nem tudom, hogy szerencsés dolog-e, ha mi most megint 
próbálkozunk itt ezzel szembe menni. De megkérdezem a Kistérség vezetőjét, hogy 
hogy látja.  

 
Dr. Tiba István Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás Elnöke: 
 Én egyetértek Polgármester Úrral. Köszönöm Doktor Úrnak, hogy elmondta, hogy 

ebben egyikőnk sem volt benne. Ez volt az egyik ok egyébként, hozzá kell, hogy 
tegyem, amikor a kistérségi együttműködése ennek a most regnáló négy 
polgármesternek elkezdődött, amikor le kellett fektetni azokat az alap elvárásokat az 
együttműködéssel kapcsolatban, amit mindenkinek be kell tartania folyamatosan, ez 
végtelenül egyszerű, az, hogy csak tisztességesen tájékoztatjuk egymást minden egyes 
dologról. Mert bármennyire is fájó nekem is, illetőleg Polgármester Úrnak is 
szembesülni azzal, hogy mik történtek, ezzel nem tudunk mit csinálni. Most nem 
tehetjük meg azt, hogy felállunk, kimegyünk, amikor erről tárgyalnak, mert nem a mi 
időnkben történt, ezt most meg kell tárgyalni, ki-ki levonhatja a megfelelő 
konzekvenciákat és ahogy Polgármester Úr mondta, tovább kell lépni és bizonyítani azt, 
hogy ezt lehet másképp is csinálni és most erre törekszünk.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Egyéb kiegészíteni való, észrevétel? Amennyiben nincs, azt hiszem, hogy szavazásra 

bocsátom az ÁSZ vizsgálati eredményének a jegyzőkönyvét, aki elfogadja, kérem, hogy 
kézfelnyújtással jelezze.  

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Balmazújváros Kistérségben az 
orvosi ügyeleti tevékenység Állami Számvevőszék általi ellenőrzésre vonatkozó 
jegyzőkönyvet – 7 fő igen, 2 fő nem szavazattal (Jászai László, Szeli Zoltán, Vincze 
László, Illés János, Kapus Lajos nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:  

 
67/2009.(IV. 29.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Állami Számvevőszék 
Balmazújváros Kistérség sürgősségi betegellátó rendszerének ellenőrzésére vonatkozó 
jegyzőkönyv tartalmát megismerte, az abban foglaltakat tudomásul vette. 
 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatról a Balmazújváros 
Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsát egy példány megküldésével 
tájékoztassa.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jónás Sándor polgármester 
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Jónás Sándor polgármester: 
 Megköszönöm Tiba Úréknak a részvételt, és további szép napot kívánok.  
 
 
Kapus Lajos megérkezett.        Jelen van: 10 fő  
 
Nagy Miklós kiment az ülésről.      Jelen van: 9 fő 
 
 
 
3./ Napirendi pont 
 
 

Átfogó értékelés az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 
2008. évi ellátásáról 

 Ea.: intézményvezetők 
 /Előterjesztés írásban mellékelve./ 
 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Kérdezem, Figéné Nádasdi Ágnest, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?  
 
Figéné Nádasdi Ágnes Balmazújvárosi Kistérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: 
 Nem. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Kérdezem a bizottságokat? 
 
 
Szilágyi Sándor kiment.        Jelen van: 8 fő 
 
 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Természetesen tárgyalta a bizottságunk ezt a napirendi 

pontot is, és mint az első napirendi pontnál említettem, nagyon jó az együttműködés az 
általános iskola és beszélhetek az óvoda nevében is, mert általában együtt szoktunk 
ezekben az ügyekben eljárni. A lényeg az, hogy osztályfőnök, osztálytanító jelzését mi 
továbbítjuk, a gyermekjóléti szolgálat azonnal reagál rá, meghozzák a megfelelő 
döntéseket, segítenek a családnak. De ha kell, akkor keményen és szigorúan a törvényt 
betartva, szigorúan lépnek fel azokkal a családokkal szemben, ahol a gyermek 
veszélyeztetését, vagy fejlődésében gátló tényezőket tapasztalunk, tapasztalnak. Csak 
azt tudom mondani, hogy továbbra is így szeretnénk együttműködni. Amit említettem, 
továbbra is fenntartjuk azt, hogy nagyon jó lenne most már egy gyermekpszichológus és 
logopédus alkalmazása, már csak abból a megfontolásból is, hogy helyi szakemberrel 
megtudjuk oldani, tehát van a településen mind a két szakember. A jövőben erre 
próbáljunk, ha szükséges, akkor esetleg Egyekkel összefogva, de valamilyen megoldást 
próbáljunk már találni erre.  
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Nagy Miklós visszaérkezett.      Jelen van: 9 fő  
 
Figéné Nádasdi Ágnes Balmazújvárosi Kistérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat: 
 Annyit hozzáfűznék, hogy valóban a pszichológusra nagyon nagy igény van nálunk 

Balmazújvároson is, és tudjuk, hogy Csegén az az 5 óra, amit itt tölt az nagyon kevés. 
Mi nyitottak vagyunk erre, nekünk az nagyon nagy segítség lenne, hogyha itt helyben 
lenne szakember és ő eltudná látni ezeket a feladatokat. A logopédia viszont nem 
hozzánk tartozik, ő a Nevelési Tanácsadó, tehát nem a Gyermekjóléti Szolgálatnak a 
kompetenciájába tartozik. Annyival kiegészíteném, hogy valóban az együttműködés, 
tehát a kistérségen belül is, Balmazújváros és Tiszacsege vonatkozásában az 
együttműködés kiváló. Napi szintű kapcsolatban vagyunk a családgondozókkal. Szinte a 
településen élő gondozott családokról is mindent tudunk. Igazából elmondhatom, hogy 
most is folyik egy levelezgetés folyamatosan egy adott problémában, és mindenre 
naprakészek vagyunk, mert a családgondozók olyan szintű tájékoztatást nyújtanak 
felénk, hogy tényleg ott vagyunk és tudjuk, hogy miről van szó. Tehát nagyon jól 
tudunk együttműködni. A két családgondozó, aki a gyermekjóléti szolgálatnál 
alkalmazásban van, maximálisan mind dokumentációban, mind szakmai munkában úgy 
gondolom, hogy magas szintű munkát végeznek. Beszoktam kérni időközönként a 
dokumentációt ellenőrzés céljából és csak azt tudtam ráírni, hogy csak így tovább, mert 
tényleg az adatlapok, a törvény által előírt dokumentációk úgy vannak vezetve, ahogyan 
azt kell.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ez így igaz, többször elhangzott már, hogy szeretnénk helyi szakemberekkel megoldani 

azokat az üres részeket, amelyekre a kistérségtől már tájékoztatást kaptunk és meg is 
beszéltük, tehát én azt hiszem, hogy rövidesen pont kerül a végére, és akkor csegei 
ember fogja és minden bizonnyal több időt tud majd foglalkozni a gyermekekkel, mert 
tényleg ezen változtatni kell.  

 Más egyéb, észrevétel, javaslat, hozzászólás? Nincs, akkor én megköszönöm és 
szavazásra bocsátanám a határozati javaslatot:  
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96. § (6) bekezdése alapján, tekintettel 
a gyámhatóságról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 
149/1997.(IX. 10.) Korm. rendelet 170/A. §-ában és a 10. számú mellékletben 
foglaltakra, Tiszacsege Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
feladatainak 2008. évi ellátásáról szóló átfogó értékelést az alábbi tartalommal hagyja 
jóvá: „Átfogó értékelés az Önkormányzat gyermekjótéti és gyermekvédelmi feladatainak 
2008. évi ellátásról.” A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
elfogadott értékelést küldje meg az Észak-Alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal és 
Szociális Gyámhivatalához.” 

 Aki ezzel egyetért, kérem tisztelettel, hogy kézfelnyújtással jelezze.   
  
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az Önkormányzat 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2008. évi ellátásáról szóló átfogó 
értékelést – 9 fő igen szavazattal (Jászai László, Szeli Zoltán, Vincze László, Illés János, 
Szilágyi Sándor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
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68/2009.(IV. 29.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény 96. § (6) bekezdése alapján, tekintettel a 
gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. 
(IX.10.) Korm. rendelet 170/A. §-ában és a 10. számú mellékletben foglaltakra, Tiszacsege 
Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2008. évi ellátásáról 
szóló átfogó értékelést az alábbi tartalommal hagyja jóvá: 
 

„ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT  
2008-BAN VÉGZETT  

GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
 
 
I. A település demográfiai mutatói 

 
Tiszacsege állandó népessége 20087. január 1. napján: 5012 fő. 
 
Korcsoportonkénti megoszlása: 
 

Kor összesen (fő) 
0-18 évesek 1160 
  
19-60 évesek 2751 
61-100 évesek 1101 
 5012 

 
II. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása 
 

1. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatás 

A jegyző rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt állapít meg a szociális helyzete alapján 
rászoruló gyermekek részére. Ezáltal jogosultak a kedvezményes gyermekétkeztetésre, 
tankönyvtámogatásra, ösztöndíjprogramra és egy évben kétszer (július és november 
hónapban) 5000-5000 Ft. pénzbeli támogatásra. 
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban az önkormányzat elsősorban azokat a gyermekeket 
és családokat részesíti, akik a hirtelen jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre 
szorulnak. 
Az elmúlt évben 589 fő gyermek részesült szociális rászorultság alapján rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményben, 2 fő pedig rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 
születendő gyermekének családba történő fogadásához szükséges kiadásai miatt. 
5 alkalommal történt elutasítás, minden esetben az egy főre jutó jövedelem meghaladta a 
törvény által meghatározott összeget. 
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők tankönyvének támogatására 
4.849.000 Ft. került kifizetésre.  
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A kedvezményes gyermekétkeztetés állami támogatását 13.897.000 Ft-tal kellett kiegészíteni 
az önkormányzatnak. 
 

2.  Gyermekétkeztetés 
 

A bölcsődések étkeztetése a bölcsődében, az óvodások étkeztetése az óvodában, az iskolások 
étkeztetése az iskolában történik. 
2008-ban az önkormányzat vállalkozóval kötött megállapodás alapján az iskolában üzemelteti 
a konyhát, az óvodában csak tálaló konyha van. A bölcsődében külön főznek. 
A térítési díj megfizetésénél kedvezményben részesülők körét a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 148. § (5) bekezdése szabályozza: 
„Gyermekétkeztetés esetén 

a) a bölcsődés, az óvodás, az 1-4. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az intézményi térítési díj 100 
%-át, 

b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és 
tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-át, 

c) három vagy több gyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50 %-át 
d) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50 %-át 

kedvezményként kell biztosítani.”     

 
III. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

bemutatása  

1. Gyermekjóléti Szolgáltatás 
 

Tiszacsegén a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása által 2005-ben alapított 
intézmény – a Balmazújvárosi Kistérség Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata – látja el a 
családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, átmeneti gondozás (helyettes szülői hálózat) 
feladatokat, a 2008. évet érintően a mellékelt beszámoló szerint. 
 
Demográfiai mutató 
Tiszacsege közigazgatási területén élő lakosság szám 2008. január 1-én 5.012 fő. Ezen belül a 
gyermekjóléti szolgálat tevékenységi körébe tartozó 0 – 18 éves korosztály 1.160 fő. 
 
IV. Jegyzői hatáskörben tett gyámhatósági intézkedések 

2008-ban 36 gyermek lett újonnan védelembe véve, ez 14 családot érint. 
Ebből:  

- 3 fő igazolatlan hiányzás miatt 
- 25 fő a szülők alkohol és kapcsolati problémái miatt 
- 3 fő deviáns viselkedés és magatartási problémák miatt 
- 5 fő esetében a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság küldte a jelzést, 

miszerint betöréses lopást követett el és nem első alkalommal. Azonnal 
védelembe lett véve. 

A gyermekek valamennyien a Balmazújvárosi Kistérség Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálata által az alapellátás keretében voltak gondozva. 
1 fő gyermeknek ideiglenes elhelyezésére került sor évek óta tartó szülői hanyagság miatt.  
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Jövőre vonatkozó céljaink továbbra is a nagycsaládok, a veszélyeztetett és bajba jutott 
családok támogatása. Szeretnénk, hogy a településünkön élő gyermekek szépen, egészségesen 
fejlődjenek. Ennek érdekében szükség van minél több prevenciós tevékenységre, amely 
felhívja a szülők figyelmét a gyermekekre leselkedő veszélyekre. A pályázati lehetőségek 
folyamatos figyelemmel kísérése és kiaknázása alkalmat teremthet a megelőzésre vonatkozó 
rendezvények lebonyolításához, figyelemfelhívó eszközök elkészítésére. 
A gyermekekkel foglalkozó szakemberek a jövőben is fent kívánják tartani és szorosabbá 
fűzni együttműködésüket, valamint a hatékonyan működő kapcsolat- és jelzőrendszert. Egyre 
több szakmai tanácskozásokon, fórumokon vesznek részt, ahol a felmerülő problémákra 
közösen tárják fel a lehetséges megoldási módokat. 
Összességében az önkormányzat igyekszik megfelelni a törvényi és társadalmi elvárásoknak, 
elkötelezett a gyermekvédelmi tevékenység magas színvonalú biztosítása érdekében. 
A gyermekvédelmi területen végzett felügyeleti szerv általi ellenőrzés tapasztalatai 
megállapították, hogy az eljárások (idézés, jegyzőkönyvek, határozatok) időben, törvényesen 
folytak le. A döntések meghozatala indokolt volt. 

 
V. A városi gyámhivatal hatósági intézkedéseire, feladataira vonatkozó adatok 

 
1. Pénzbeli ellátások 

A gyámhivatal hatáskörébe tartozik a gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése, valamint 
az otthonteremtési támogatás megállapítása. 
Főszabályként: tartásdíj megelőlegezésére akkor kerülhet sor, ha a bíróság a tartásdíjat 
jogerősen megállapította, azonban a behajtása átmenetileg lehetetlen és a gyermeket gondozó 
személy nem képes a gyermek részére a szükséges tartást biztosítani. 
2008. évben gyermektartásdíj megelőlegezése tárgyában 2 eljárás indult, érintett gyermekek 
száma: 2 fő. 2008. évben a korábbi években megállapított megelőlegezések közül 4 szűnt 
meg, mely 6 gyermeket érintett. 2008. december 31-én 5 gyermek részesül megelőlegezésben. 
A kifizetéseket a Pénzügyi Iroda teljesíti, a megelőlegezett gyermektartásdíj a tárgyhónapot 
követő hónap 5. napjáig esedékes. 2008. évben 915.000 Ft. került kifizetésre. A 
megelőlegezések száma az előző évihez képest csökkent, a megelőlegezett összeg azonban 
növekvő tendenciájú. A gyámhivatal által megelőlegezett gyermektartásdíjak számában 
érzékelhető a jogszabályi feltételek szigorítása. A megelőlegezett és kifizetett 
gyermektartásdíj teljes összege – havonként – az állami költségvetésből visszaigénylésre 
kerül. 
A gyámhivatal által megállapítandó másik pénzbeli ellátás: az otthonteremtési támogatás, 
mely az átmeneti vagy tartós nevelésből kikerült fiatal felnőtt lakáshoz jutását, tartós 
lakhatásának megoldását segíti elő. 
Az otthonteremtési támogatás feltétele, hogy a gondozott legalább 3 éves folyamatos – 
gondozási helyen töltött – nevelésbe vétele nagykorúvá válásával szűnjön meg. A támogatás 
mértéke a gondozásban eltöltött évek számának függvénye, 5 évet meghaladó nevelésbe vétel 
esetén a gondozásban eltöltött évek számának függvénye, 5 évet meghaladó nevelésbe vétel 
esetén a mindenkori nyugdíjminimum 60-szorosa. Az otthonteremtési támogatás a 
nagykorúvá válást követően, de legkésőbb 24. (tanulmányok esetén 25 év) életév betöltéséig 
igényelhető, mely határidő jogvesztő. 
2008. évben 1 átmeneti nevelt gyermek, előző években nagykorúvá vált jogosult terjesztett 
elő otthonteremtési támogatás iránti kérelmet, mely elbírálása és kifizetése 2008. évre történt 
meg, 947.000 Ft. összegben. 
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2.  Hatósági intézkedések: 

- családba fogadás 

- ideiglenes hatályú elhelyezés 

- átmeneti nevelésbe vétel 

- tartós nevelésbe vétel 

- utógondozás elrendelése 

- utógondozói ellátás elrendelése 

 
A hatósági intézkedések közül a családba fogadás az, amikor a gyermek a szülő kérelmére 
kerül átmeneti jelleggel másik családba. A családba fogadás indoka lehet a szülő egészségi 
állapota, indokolt távolléte, egyéb családi ok. 
A családba fogadást – a rendszeres számadással egyidejűleg – évente felül kell vizsgálni, 
mennyiben áll a gyermek érdekében. A korábbi években engedélyezett családba fogadások a 
felülvizsgálatkor fenntartásra kerültek, megy 1 gyermeket érintett.  
A gyermekvédelmi szakellátások keretébe tartozik: az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az 
átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek otthont nyújtó ellátása, valamint a fiatal felnőtt 
utógondozói ellátása. Otthont nyújtó ellátást nevelőszülő vagy otthont nyújtó intézmény 
(gyermekotthon, lakásotthon) biztosít. 
Az otthont nyújt ellátás mellett a szakellátáshoz tartozik az utógondozói ellátás, melynek 
keretében kell lakhatást és esetleges további ellátást biztosítani azon nevelésből kikerült fiatal 
felnőtt számára, akinek az utógondozását a gyámhivatal elrendeli. 2008. évben 1 esetben 
került sor utógondozás elrendelésére. Az otthont nyújtó ellátás leghatékonyabb formája a 
nevelőszülői ellátás, mely biztosítja, hogy a családjából kiemelt gyermek is családias 
légkörben (nevelőszülő, helyettes szülő) kisebb közösségben lakásotthon) nevelkedjen. Ennek 
érdekében – a területi szakszolgálatok keretében működő, szakemberekből álló – szakértői 
bizottság, a gyermek korának, személyiségének, pszichés és egészségi állapotának leginkább 
megfelelő ellátási formára tesz javaslatot. 
A gyermekvédelmi gondoskodás keretében a megfelelő helyi ellátások biztosításával a 
hatósági intézkedések aránya csökkenthető és biztosítható a családdal való hatékony 
együttműködés, melynek célja, hogy végső esetben kerüljön sor hatósági intézkedésre és a 
gyermek családjából történő kiemelésére. Ha a szülő a gyermek veszélyeztetettségét az 
alapellátás önkéntes igénybevételével megszüntetni nem tudja vagy nem akarja, de 
feltételezhető, hogy segítséggel a gyermek fejlődése családi környezetben mégis biztosítható, 
a jegyző – gyámhatósági intézkedésként – a gyermeket védelembe veszi és részére a 
gyermekjóléti szolgálat családgondozóját kirendeli. Védelembe vételre sor kerülhet a 
szabálysértési, vagy nyomozóhatóság, rendőrség, ügyészség, bíróság értesítése alapján is, de 
bármely okból kerül sor a védelembe vételre a tartalma azonos: a családgondozás (gondozási-
nevelési terv alapján). 
A védelembe vételt követő hatósági intézkedés az ideiglenes hatályú elhelyezés, ha fennáll a 
súlyos veszélyeztetettség miatti ellátatlanság. Az ideiglenes hatályú elhelyezést a jegyző, a 
gyámhivatal mellett a határőrség, rendőrség, ügyészség, bíróság és a bv. intézet is 
elrendelheti, azonban erről a gyámhivatalt értesíti, aki 30 napon belül felülvizsgálja az 
ideiglenes elhelyezést és vagy megszünteti, ha annak feltételei már nem állnak fenn, vagy a 
gyermeket átmeneti vagy tartós nevelésbe veszi. Az ideiglenes hatályú elhelyezés ideje alatt a 
szülő gondozási-nevelési joga szünetel. Az elmúlt évben 1 ideiglenes hatályú elhelyezésre 
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került sor, melynek a felülvizsgálata során a gyámhivatal a gyermekek átmeneti nevelésbe 
vételét rendelte el. 
A nevelésbe vétel a családból való kiemelést elrendelő gyámhivatali döntés, mely egyidejűleg 
jelent gyermekelhelyezést és gyámrendelést. A nevelésbe vételt a gyámhivatal évente – 3 év 
alatti gyermek esetében félévente – felülvizsgálja. A gyermekvédelemnek, így a 
gyámhatóságnak sem célja, hogy a gyermekeket a családból kiemeljük, átmeneti, vagy tartós 
nevelésbe vegyük. A településen elsősorban a gyermekek anyagi veszélyeztetettsége áll fenn, 
amelynek megoldása önkormányzati feladat, és nem lehet célja a hatósági intézkedés, a 
gyermek nevelésbe vétele. A tartós nevelésbe vétel helyett a gyermek érdekében álló 
megoldás az örökbefogadás. A gyermek elhelyezési jogkör a gyámhivatalt illeti meg. A 
gyermek családból történő kiemelését követően az érintettek legfontosabb feladata kell, hogy 
legyen az un. „visszagondozás”, azaz, hogy a gyermek mielőbb visszakerüljön a családjába, 
nem pedig az, hogy a szakellátásban váljon nagykorúvá. A gyámhivatal döntését a TGYSZ – 
és annak keretében működő szakértői bizottság – segíti, aki javaslatot tesz az egyéni 
elhelyezési tervre és a gondozási helyre. A nevelésbe vett gyermek szülőjének szülői 
felügyeleti joga szünetel, részükre a gyámhivatal gyámot rendel ki. A gyám a gyermek 
törvényes képviselője. 2008. december 31-én 10 átmeneti nevelt gyermeket tartottunk 
nyilván. 
Fentiekben ismertetett feladatokat a gyermekvédelmi gondoskodás keretében végezzük, ezek 
mellett a gyámhivatal hatáskörébe tartozik a családi jogállás rendezése, a kiskorúak vagyoni 
ügyei, a kapcsolattartási ügyek, örökbefogadási ügyek. A közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 2005. november 1-i hatályba 
lépése óta a kiskorúak ügye soronkívüliséget élvez, az érdemi határozatot soron kívül kell 
meghozni. 
 
VI. Bűnmegelőzési program 
 
A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság kiemelt figyelmet fordított és fordít bűnmegelőzési 
tevékenységre. Törekszik a meglévő eszközök és lehetőségek kihasználásával a bűnügyi 
helyzetnek megfelelő aktuális bűncselekmények visszaszorítására. Felméri a potenciálisan 
veszélyeztetettek körét, és a média, polgárőrség, az iskolások bevonásával igyekszik elérni a 
legveszélyeztetettebbek körét. Megjelenünk helyi újságokban, kábeltelevíziókban, 
rendelkezünk saját hirdető táblákkal. A bűnmegelőzés fontos feladatunk az iskolás korosztály 
irányába is, helyes iránymutatást adni, hogy sem bűncselekmény elkövetőjévé, sem pedig 
bűncselekmény áldozatává ne váljanak. 
 
Bűncselekmény elkövetői: 
 Gyermekkorú Fiatalkorú 
2007. évben 7 44 
2008. évben 1 4 
 
Egyre több esetben hallunk a gyermekkorúak körében is elkövetett verekedésről, 
bántalmazásról, olykor csoportba verődve, a feltűnés kedvéért a korosztályra nem jellemző 
garázdaság jellegű bűncselekményt követnek el. Sajnos, sok esetben látenciában marad, még 
az iskolák keretein belül elkövetett cselekmények esetében is. 
A deviáns magatartási formák terjedése, mint a fiatalkori alkoholfogyasztás, dohányzás, 
csavargás egyre terjedő. 
A fiatalkorúak körében domináló, a nem megfelelő családi háttér. Ebben a korosztályban már 
jellemző, főleg a hétvégenkénti alkoholos befolyásoltság, amelyből kifolyólag nem 
foglalkozva a társadalmi és büntetőjogi normákkal, követnek el különféle bűncselekményeket 
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jellemzően garázdaságot, testi sértést. Ugyanúgy jellemző itt is, mint a gyermekkorúaknál, a 
csoportokba verődés, klikkesedés, kitűnés a többiek közül. 
A fiatalkorúak által elkövetett jellemző bűncselekmények: lopás, garázdaság, testi sértések, 
visszaélés kábítószerrel. 
Bűnmegelőzési tevékenységünk keretén belül több éve működő programjaink vannak, mint 
pl. az illetékességi területünk iskoláiban működő un. „Sziréna” program, a D.A.D.A. program, 
„Suli-zsaru” egy iskola-egy rendőr, különböző fórumokon való részvétel, osztályfőnöki 
órákon történő megjelenés. 
A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság saját kezdeményezésű ifjúságvédelmi programján, a 
„SZIRÉNA” komplex bűnmegelőzési programján belül fejti ki primer prevenciós 
tevékenységét. Folyamatos kapcsolatot tartunk az iskolák ifjúságvédelmi előadóival. 
Problémás esetekben jelzéssel élünk a Gyermekvédelmi- és családsegítő Szolgálat felé. 
 
VII. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés 

Az Önkormányzat és intézményei, illetőleg a hatóságok és a Tiszacsegén tevékenykedő civil 
szervezetek között dokumentált együttműködés nem jött létre, a gyermekvédelmi feladatok 
ellátásában, illetőleg segítésében a civil szervezetek szabadon vesznek részt. A szabadidős 
rendezvények többségénél helyet kapnak a gyermekeknek és az ifjúságnak szóló, a 
szórakoztatás mellett nevelő és fejlesztő célzatú programok is.” 
 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az elfogadott értékelést küldje meg 
az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalához. 

 
Határidő: esedékességkor 
Felelős: Jónás Sándor Polgármester 

 
 
 
 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Megköszönöm a részvételt.  
 
 
Nagy Miklós kiment.       Jelen van: 8 fő  
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4./ Napirendi pont 
 
 

Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009.(II. 12.) rendelet módosítása 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 /Előterjesztés írásban mellékelve./ 
 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Felkérem a bizottságot, hogy tárgyalta-e?  
 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Tisztelt Testület! Tisztelt Polgármester Úr! Mint ott van a Tisztelt Testület előtt, első 

alkalommal történő költségvetési rendeletmódosításunkat főként az ÖNHIKI-s pályázat 
benyújtása kapcsán lett szükséges. Ez főleg a működési célú célú bevételeket, illetve az 
adóbevételeket realizálta, illetve módosítja, illetve a felhalmozási célú bevételt növeli.  

  
 
Dr. Iványi Tibor kiment.        Jelen van: 7 fő 
 
 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 

Tehát lényegében a főösszeg változatlanul marad 1.570 millió Ft-os összegben, ilyen 
formában javasoljuk elfogadásra, különösebben ehhez  nincs mint hozzáfűzni. De ha 
gondoljátok tételesen is végigvehetjük, de évközben többször is változni fog. Javasoljuk 
ilyen formában történő elfogadását.  

 
Jónás Sándor polgármester: 

Észrevétel? Várunk egy kicsit, addig Lajos fejtsd ki bővebben.  
 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Mint tudjátok az önhikis pályázat benyújtásához sorba kell venni azokat a bevételeket, 

amelyek számba jöhetnek a költségvetés kapcsán az önkormányzat számára. Itt most 
realizálni kell azokat a tételeket, amelyek teljesíthetők, illetőleg csak tervezhetők. Úgy 
néz ki, hogy az első negyedév kapcsán főleg az adók vonatkozásában nem kis mértékű 
csökkenés várható, ez van átvezetve, főleg az iparűzési adó vonatkozásában, mintegy -
17 millió Ft-os összeg.  

 
 
Nagy Miklós visszaérkezett.       Jelen van: 8 fő  
 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 

Illetve át kellett gondolni természetesen az intézményeknek a működési bevételét, ez is 
egy csökkenő tendenciát mutat összességében 8.400 ezer Ft, ez kompenzálva egy 
ingatlan értékesítés kapcsán, remélhetőleg ebben az évben már csak realizálódik az 
iskolaépületnek az eladása, így ez a két összeg mindösszesen 25.300 Ft összegben a 
főösszeget nem változtatja, de az önhikis pályázat beadása kapcsán ezt mindenképpen át 
kell vezetnünk és ezt így kell elfogadnunk. Röviden ennyi, erről többet nem igazán 
tudunk mit mondani.  
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Jónás Sándor polgármester: 
 Szavazásra bocsátom, aki egyetért és elfogadja a rendeletmódosítást, kérem, hogy 

kézfelnyújtással jelezze.  
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a 2009. évi költségvetéséről 
szóló 1/2009.(II. 12.) rendelet módosítását – 8 fő igen szavazattal (Jászai László, Szeli 
Zoltán, Vincze László, Illés János, Szilágyi Sándor, Dr. Iványi Tibor nem volt jelen a 
szavazásnál) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:   

 
 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELÖ-TESTÜLETÉNEK 

 
8/2009.(IV.  30.)  RENDELETE8/2009.(IV. 30.) RENDELETE  

 
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRÖL SZÓLÓ 

1/2009.(II. 12.)KT .SZ. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatról szóló 
módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§ /1/ bekezdésében  és az államháztartásról szóló 
módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 65.§ (1) biztosított jogkörében eljárva az   2009. évi 
költségvetéséről szóló 1/2009.(II. 12.)KT. számú  rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az 
alábbiak szerint módosítja: 
 

1. §  
 
A Rendelet 4. §. (1), és (5)  bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A 3. § -ban megállapított bevételi főösszegét és a bevételek jogcímeit  a (2)-(4) 
bekezdésekben foglaltak, és e Rendelet 1, 1/a, 1/b, 1/c,1/h.,számú mellékletei alapján állapítja 
meg a Képviselő-testület. 

 
2.§. 

 
(1) Ez a Rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2009. évi költségvetésre     

vonatkozóan kell alkalmazni. 
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
Tiszacsege, 2009. április 29. 
 
 
 
             Jónás Sándor sk.                                  Füzesiné Nagy Zita sk. 
               polgármester                                             jegyző 
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5. Napirendi pont 
 
 

Polgármesteri jelentés 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 /Előterjesztés írásban mellékelve./ 
 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Mindenki megkapta, én ezen külön nem akarok tételesen végigmenni. Kérdezem 

Tisztelettel, van-e a képviselőknek ezzel kapcsolatban kérdésük, észrevételük? 
Amennyiben nincs, akkor én szavazásra bocsátom, aki elfogadja a polgármesteri 
jelentést, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a polgármesteri jelentést – 8 fő 
igen szavazattal (Jászai László, Szeli Zoltán, Vincze László, Illés János, Szilágyi 
Sándor, Dr. Iványi Tibor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:  

 
 

69/2009.(IV. 29.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést 
elfogadja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Jónás Sándor polgármester 

 
 
 
 
6. Napirendi pont 
 
 
 Tiszacsege Város Önkormányzat álláshely átcsoportosítása 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 /Előterjesztés írásban mellékelve./ 
 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Mint mondtam, itt iktattuk be 6. napirendi pontként, felkérem Langó Józsefnét, hogy 

rövid tájékoztatást adjon már az álláshely átcsoportosításról.  
 
Langó Józsefné pénzügyi előadó: 

A 6-os napirendi pont Tiszacsege Város Önkormányzat álláshely átcsoportosítására 
vonatkozik. Készítette Szilágyi Jánosné, aki helyett most én olvasom fel ezt az 
előterjesztést.  
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„Tisztelt Képviselő-testület! 
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetési 
rendeletével egy időben határozatot fogadott el az önkormányzat hosszú távú 
működőképességének biztosítása érdekében, racionális intézkedések kidolgozására. 
A kidolgozott intézkedések kapcsán, sor került intézmény átszervezésre, a szociális 
intézményi ellátás terén társulási formában történő feladat ellátásra, a gyermek 
élelmezéssel összefüggő feladatok, valamint az intézményi takarítási feladatok 
kiszervezésére.  
A közoktatási feladatok vonatkozásában meghatározásra kerültek az aktuális nevelési 
évben indítható óvodai csoportok, iskolai osztályok, és napközis csoportok számai. 
Ezek az intézkedések meghatározták a Képviselő-testület létszámcsökkentése tárgyában 
tett intézkedéseit. 
A Tiszacsegei Általános Művelődési Központot érintően az 52/2007.(III.28.)-ai KT. 
számú határozatban elrendelt létszám leépítés többszöri határidő módosítást követően, a 
2008/2009 tanév befejezésével aktuálissá válik. 
A létszám leépítési döntés előkészítése, és vélemény kialakítása során az Általános 
Iskola és a Polgármesteri Hivatal vezetése a jogszabályi előírásokat figyelembe véve, 
olyan humánus döntést kér a Képviselő-testülettől, amely lehetővé tenné, hogy a 
Polgármesteri Hivatalban a meg növekedett feladatok ellátására az álláshely 
átcsoportosítható legyen, és a megszüntetendő álláshelyen foglalkoztatott pedagógus 
áthelyezéssel a Hivatal köztisztviselői állományába kerülhessen. 
Indokaink: A Polgármesteri Hivatalban GYES, GYED és szülés előtti tartós táppénzes 
állomány miatt 4 fő tartós távollétét kell belső munkaszervezéssel megoldani, ami óriási 
terhet jelent a hivatal köztisztviselői számára. 
Lehetőség lenne, határozott idejű, közszolgálati jogviszonyban, helyettesítés címen 
foglalkoztatásra, azonban a költségtakarékos  gazdálkodás miatt ezekkel a 
lehetőségekkel nem élt a Hivatal vezetése. 
Az ÁMK létszám leépítésével érintett közalkalmazottjának áthelyezésére ezeknek az  
átmenetileg üres álláshelyeknek valamelyikére,  csak határozott időre / GYES, GYED 
ideje/ lenne lehetőség. 
Az önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel összefüggő támogatás igénylésére 
ebben az esetben nem kerülhetne sor, annak ellenére sem, hogy az álláshely az ÁMK-
nál megszüntetésre kerülne. 
Ha az önkormányzat átcsoportosítja az álláshelyet, lehetőség lesz a köztisztviselői 
munka enyhítésére önkormányzati többlet kiadások nélkül. 
Ha  a későbbiek során az általános iskola ellátotti létszáma, vagy szakmai programja 
megkívánja az álláshely vissza csoportosításra kerülhet a nélkül, hogy a korábban 
létszám csökkentésekre igényelt támogatásból vissza fizetési kötelezettsége keletkezne 
az önkormányzatnak. 
 

 
Dr. Iványi Tibor visszaérkezett.      Jelen van: 9 fő  
 
Szilágyi Sándor visszaérkezett.      Jelen van: 10 fő  

 
 

Langó Józsefné pénzügyi előadó: 
Az álláshely átcsoportosítással érintett felek kölcsönösen érdekeltek az ésszerű 
munkaerő gazdálkodásban, és azzal összefüggésben szükséges létszámmozgás 
szervezett, jogszerű és méltányos kezelésében, amely a munkáltató és a munkavállaló 
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szempontjából a legkisebb hátránnyal jár és a konfliktushelyzetek kiküszöbölését vagy 
csökkentését eredményezi. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fentiek megvitatására, és az alábbi határozati 
javaslat elfogadására: 
Határozati javaslat: 
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy határoz, hogy a  
1./ Tiszacsegei Általános Művelődési Központban 1 pedagógus álláshelyet 2009. július 
01-jei nappal megszünteti.  
                           a 2009. évi költségvetésben jóváhagyott létszám keret:       52 fő 
                           a létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:        51 fő 
2./ A Polgármesteri Hivatal álláshelyeinek számát 2009. július 01-jei nappal 1-el 
megnöveli 
                           a 2009. évi költségvetésben engedélyezett létszámkeret:     38 fő 
                           az álláshely átcsoportosítást követően                                 39 fő. 
3./ A határozatról az intézmények vezetőit értesíteni kell. 
Felelős:  Jónás Sándor  polgármester 
Határidő: 2009. május 15.” 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Én úgy gondolom, hogy az Igazgató Úr végig be volt vonva ebbe az átbeszélésbe. Én 

innen is megköszönöm Szilágyiné Zsuzsának, hogy így ebben a nehéz gazdasági 
helyzetben ezt a lehető legjobb megoldást én is úgy ítélem meg, hogy kitalálta és ezt 
terjesztette be. Kérdezem a Tisztelt Képviselőket, hogy észrevételük, véleményük van-e 
ezzel kapcsolatban?  

 
Bana Gábor PTKIB. tag: 
 Csak tájékoztatásként szeretném megkérdezni Igazgató Urat, hogy konkrétan milyen 

feladatok, tehát honnan veszik el az iskolából ezt a létszámot és itt mit fog csinálni ez az 
egy fő?  

 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Konkrétan megmondom magyar irodalom és nyelv oktatásában van olyan úgymond 

fölös kapacitásunk, amit nem tudunk órával lefedni, ezért mivel a hivatalban felmerült 
egy személyre igény, a dolgozóval egyeztetve, sikerült ezt a megoldást megtalálnunk, 
ami az ő számára is egy kedvező. Itt említve van, hogyha esetleg felmerül egy igény, 
akkor azt visszatudjuk állítani, tehát ezt a státuszt vissza lehet állítani. Úgy gondolom, 
hogy itt kell majd nekünk a létszámgazdálkodásban foglalkoznunk, hogy rugalmasan 
átcsoportosítani az embereket, amikor a helyzet úgy kívánja. Lehet, hogy ez azért 
szokatlan Gabi, mert ez az első ilyen, amikor így próbáltunk megoldani egy problémát.  

 
Bana Gábor PTKIB. tag: 
 Nem szokatlan, helyesnek tartom én is, csak konkrétan kíváncsi voltam, hogy 

technikailag is 
 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Nevet nem óhajtok mondani, de megtudjátok július 01-je után, le van egyeztetve vele, 

tehát többszöri egyeztetés, megbeszélés után.  
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Jónás Sándor polgármester: 

A hivatalnak is jobb, mert négy gyes van, négy kismama van, azért ez elég komoly 
létszám, meg nem beszélve arról, hogy a hivatalnak nagyobb része hölgytagból áll és 
várható esetleg még más is.  

 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Ez úgymond az iskolának elmaradása volt, egy főt mi annak idején nem építettünk le, ez 

az igazsághoz hozzátartozik, most lett az a 2007-es határozat végrehajtva, ami annak 
idején a 19 fő leépítését érintette, ez hozzátartozik az igazsághoz.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Én azt hiszem, hogy a határozati javaslatot nem olvasom fel, mivel Andi végig 

felolvasta, és a jegyzőkönyvben is szerepel a határozati javaslat, meg el is hangzott. Én 
szavazásra bocsátom. Aki elfogadja a határozati javaslatot, kérem, hogy kézfelnyújtással 
jelezze.  

 
  

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az önkormányzat álláshely 
átcsoportosítását – 10 fő igen szavazattal (Jászai László, Szeli Zoltán, Vincze László, 
Illés János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
 

70/2009.(IV. 29.) KT. számú HATÁROZAT: 
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy határoz, hogy a  
 
1./  Tiszacsegei Általános Művelődési Központban 1 pedagógus álláshelyet 2009. július 01-

jei nappal megszünteti.  
                           a 2009. évi költségvetésben jóváhagyott létszám keret:       52 fő 
                           a létszámcsökkentést követően engedélyezett létszám:        51 fő 
 
 
2./  A Polgármesteri Hivatal álláshelyeinek számát 2009. július 01-jei nappal 1-el megnöveli 
                           a 2009. évi költségvetésben engedélyezett létszámkeret:     38 fő 
                            az álláshely átcsoportosítást követően                                 39 fő. 
 
 
3./  A határozatról az intézmények vezetőit értesíteni kell. 
 
Felelős:  Jónás Sándor polgármester 
Határidő: 2009. május 15. 
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7./ Napirendi pont 
 
 

Különfélék 
 
 

a.)  Zsellérház felújítására vonatkozó pályázat benyújtásának támogatása, kérelem 
nyilatkozattételre 

 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 /Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Felkérem Hajdu Bálintot, hogy szóbeli kiegészítését megtenni szíveskedjen. Mindenki 

megkapta ezt is, azt hiszem ki lett osztva minden képviselőnek, de Hajdu Bálint röviden 
összefoglalná, hogy miről lenne szó.  

 
Hajdu Bálint főtanácsadó: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Az Oktatási és Kulturális Minisztérium pályázatot írt ki 

vendégváró tájházak címmel az elmúlt évekhez hasonlóan. Megkértük Tóth Jánost 
kistérségi közművelődési, múzeumi referenst, hogy szakmailag segítse már ennek a 
pályázatnak az elkészítését, amit meg is tett. A pályázat kapcsán a zsellérháznak a 
nádtető héjazatának a cseréje valósulna meg, amit meg kell, hogy előzzön egy felújítási 
tervnek az elkészítése, amelyet egy műemlékvédelmi szakmérnöknek kell, hogy 
elvégezzen. Valamint a kerítésnek a fonatásnak a felújítása, elkészítése. Ez mind 
együttesen 1.760 ezer Ft, 10%-os önerővel bír, ez 176 ezer Ft-os önerőt kell biztosítani 
az önkormányzatnak ennek a projektnek a végrehajtására. Arra kérem a Képviselő-
testületet, hogy fogadja el ezt a határozati javaslatot. Átadom a szót a képviselőknek, 
bizottságok nem tárgyalták, de észrevétel?  

 
  
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag: 
 Most ki a gondnoka, ha van érdeklődő, ki viszi el oda?  
 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Kővágóné Anikó. Aki elfogadja és a 176 ezer Ft-os önerős pályázattal egyetért, kérem, 

hogy kézfelnyújtással jelezze. 
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Zsellérház felújítására 
vonatkozó pályázat benyújtását – 10 fő igen szavazattal (Jászai László, Szeli Zoltán, 
Vincze László, Illés János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:  
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71/2009.(IV. 29.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium által kiírt „Vendégváró tájházak” témakörben pályázatot nyújt 
be a Zsellérház múzeum (Tiszacsege, Óvoda u. 26.) fejlesztésére. A pályázathoz 
szükséges 10%-os (176 000 Ft) önerőt a költségvetéséből biztosítja. 
 
Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy a Zsellérház további működtetéséről minimum 5 
évig gondoskodik.  
 
Képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat határidőben történő benyújtására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jónás Sándor polgármester 

 
 
 

b.)  Javaslat a Thermálstrand téli üzemelési módjára 
 Ea.: Csernikné Nagy Krisztina fürdővezető 
 /Előterjesztés írásban mellékelve./  

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Mindenki emlékszik, hogy a legutóbbi soros testületi ülésünkön úgy álltunk fel, hogy 

felkértük Csernikné Nagy Krisztinát, hogy az üzemeltetésről dolgozzon ki egy anyagot, 
amit ki is dolgozott és megkérem, hogy röviden összefoglalva ismertesse a 
képviselőkkel és a lakosokkal is.  

 
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Úr! Mint ahogy azt próbáltam röviden 

és lényegre törően leírni és a testület kérésének megfelelően két pontba szerveztem a 
feladataimat. Az egyes pontban látható az, hogy a már meghatározott péntek-szombat-
vasárnap és ünnepnapi nyitvatartásnak a napi üzemóráját de. 10.00 órától, este 22.00-ig 
határoztam meg. Ezt az alapozza meg, hogy vannak olyan igények, mely szerint esti 
vagy estébe nyúló fürdővendégeink jelentkeznének, most így ebben az esetben 
megtudjuk ezt oldani, tehát így, hogy nem minden nap üzemelünk.  

 A második pontban pedig a hétfőtől-csütörtökig tartó időszakra javasoltam azt és le is 
írtam, hogy szervezetek, intézmények számára szeretnénk meghirdetni bérbeadásra a 
termálstrandot, természetesen ennek ki kell dolgozni a gazdasági hátterét, ha a testület 
azt fogja mondani, hogy igen, ez így mehet, akkor én a következő testületre, illetve 
szeptembertől terjedő időszakra mindenképpen kifogom dolgozni ezt. Ami azonban 
lényegesebb és igazándiból talán a legjobban még talán pozitívan is érintheti 
településünk lakosait, legyen szó gyermekekről, felnőttekről, idősebbekről, az pedig 
mérföldkő, ami most rajzolódott ki. Én elnézést kérek egyébként, hogy csütörtökön nem 
tudtam ezt az anyagot kiküldeni, aznap történt az az egyeztető megbeszélés, amiről 
írtam is egy pár szót, egy hármas találkozó jött létre az iskola, az egészségügy és a 
termálstrand részéről. Itt két dolog fogalmazódott meg. Az iskolaigazgató-helyettese 
Bana Józsefné, aki testnevelés oktatással is foglalkozik és Tóth Imre Igazgató Úr is 
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megerősített, illetve tájékoztatott bennünket arról, hogy majdnem azt mondhatom, hogy 
milyen tragikus a gyermekek egészségügyi helyzete a különféle váz és izomrendszeri 
bántalmakra, vagy éppen betegségekre utalhatunk, 30-40%-ot érint a tanulók közül. Úgy 
gondolom, hogy ez elég rémisztő, ijesztő adat. Szeretnénk beindítani így egyik szálon a 
gyermekeknek egy olyan, én úgy neveztem, hogy gyermek komplex mozgásszervi 
csomag, talán ez elég általános megfogalmazás, adhatunk más nevet is neki. Ebben 
egyrészt a mozgáskultúra, illetve az izomrendszer fejlesztésén felül itt a légzésszervi 
rendellenességek, vagy magának a tüdőnek az erősítésén túl egy úszásoktatásról is 
lehetne szó, a szakmai háttere megvan, tehát ezen a megbeszélésen erre is kitértünk. Egy 
dolog, ami miatt én egy picit örülök, Dr. Tiba Istvánnak nagyon szurkolok, hogy 
összejöjjön a buszvásárlás a pályázat kapcsán, mert akkor a tanórán belüli, Igazgató 
Úrral nem egyeztettem, de iskolai tanórán belüli úszásoktatást is  

 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Mondtam, hogy nem  
 
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag: 
 Tudom, de meg lehet azt csinálni Imi, de majd erről beszélgetünk még, megoldhatóvá 

válna, tehát a gyerekeket letudnánk szállítani busszal a fürdőbe. A másik pedig egy 
felnőtt komplex mozgásszervi csomag kialakítása. Az itt látható sorokat Doktornővel 
egyeztettem, tehát nem én vagyok ilyen nagyon okos, hogy ilyen latin szavakat tudok 
használni, ő venné ezt kézbe, ő irányítaná a szakmai részét, ennek a komplex 
mozgásszervi csomagnak, én szeretném, hogyha mindenképpen egy elvi 
hozzájárulásáról biztosítana a testület a leírtakat tekintendően. Ha azt mondaná a 
Testület, hogy igen induljunk és dolgozzuk ki ennek a két értékesítési, vagy szolgáltatási 
csomagnak a gazdasági hátterét, mert ez nem ingyenes szolgáltatás lenne, akkor én ezt 
teszem fel egy augusztusi, vagy júliusi határidővel, de mindenképp szeptemberre hozom 
a testületnek, és elindulnánk ezen az úton. Én megmondom őszintén, én nagyon-nagyon 
örülnék, ha támogatná a testület. A másik dolog zárójelben jegyzem meg, ha összejönne 
ez a gyógyászati szolgáltatás, attól kezdve és említettem is, hogy a 121/1996-os 
Kormányrendeletben leírtaknak megfelelően alkalmassá válna a mi egyébként most 
közfürdőnk, arra, hogy gyógyfürdővé minősíthessük, ez pedig további kedvezményeket, 
illetve picit megkönnyítené a szakmai munkánkat, itt a környezetvédelem területére 
gondolok konkrétan, de ebbe most nem mennék bele.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Én láttam ezt is, beszéltünk is erről, hogy valamerre el kell indulni. Én 

mindenféleképpen jónak találom és javaslom mielőtt a hozzászólás megtörténne, hogy 
támogassuk abban, hogy egy konkrét kidolgozást kérjünk a Krisztitől, amit ő meg is 
ígért, hogy megtud tenni és véglegesítenénk ezt a formációt.  

 
  
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Valóban többször is egyeztető tárgyalásokat folytattunk, mind a három fél részvételével, 

különböző ötletek voltak. Itt amikor beleszóltam a tanórai oktatásba, Kriszti kihagyta 
azt, hogy úgy mint tanórán oktatni, az a medence a fedett részben nem alkalmas, tehát 
ahhoz kicsi. Emlékszel megbeszéltük, hogy pályázni kellene az úszómedence befedésére 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ponyvával.  
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Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Ponyvával, úgy értem, hogy mobil.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Csak azért mondom, hogy a lakosság is tisztán értse, hogy nem szálltunk el és nem egy 

fedett medencét óhajtunk csinálni, hanem elősegíteni ezzel azt az akciót, amelyben 
elkezdődött a három szervezetnek a kidolgozása.  

 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Ezzel szerettem volna kiegészíteni, hogy az lenne a feltétele ennek, hogy megtudjuk 

oldani. Egyébként biztos, hogy nagy szüksége van a gyerekeknek. A cooper tesztet 
biztos ismeri mindenki nagyon alatta teljesítenek, tehát kitartásuk nincs, fizikai 
állapotuk, annyira a számítógép rabjai lettek, hogy valamilyen formában lépni kell, és 
hátha ez az úszásoktatás kicsit nagyobb kedvre derítené őket a mozgás területén.  

 
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Ennek csak örülhetünk és mindenképpen támogatni való ez a 

dolog, mindenképpen hasznos úgy a gyermekek, mint a nem kiskorú gyermekek, 
felnőttek gyógyulása szempontjából is. Van egy lehetőség, hogy gyógyvíz ez a víz, de 
még a gyógyfürdő címet nem kaptuk meg. 

 
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag: 
 Van kettő darab gyógymedencénk, tehát gyógymedence mind a kettő, az ÁNTSZ 

elfogadta, de az még kevés ahhoz, hogy gyógyfürdők legyünk, mert gyógyászati 
szolgáltatás nincs.  

 
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag: 
 Amennyiben az OEP feltételei összejönnének és az OEP is áldását adná rá, akkor a 

szakorvos által felírt, meg amennyire itt engedélyeznék gyógyfürdővel rendelkező 
városokban is a háziorvosoknak is a gyógyfürdőjegy felírást, akkor ezt az OEP 
finanszírozná. Tehát ezeket a jegyeket az OEP a fürdőnek egy az egyben kifizetné, tehát 
ezáltal bevételhez is juthatnánk, ha ezzel a folyamattal célt érnénk. Ez jó lenne nagyon a 
betegeknek is, a gyerekeknek is és nekünk is.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ez most így igaz. Köszönöm szépen, hogy Doktor Úr is így látta.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Én jobban örültem volna, ha most május 01-jétől is, hogy hogy gondoljátok, vagy mit 

lehetne hogy egy kicsit gazdaságosabban üzemelne még jobban a strand, hogy erről is 
egy pár szót hallottunk volna. Most nem lehetne a nyitvatartási időt még október 01-
jétől április 30-ig a napi nyitva tartást 10-22-ig. Most 01-jétől is nem lehetne-e egy pár 
alkalommal megpróbálni, hogy nem-e lenne érdemesebb nyitvatartani. A másik egy hete 
voltam kint a fürdőben szét nézni én amit külön csak kérnék, Kriszti a csatornát, ahol a 
csöveket ősszel felvették, meg javítgatták, utána a terep nagyon rosszul néz ki. Vagy egy 
MTZ-t kellene hozzá kérni, vagy munkagépet, hogy elegyengetnék azt a talajt, de már 
hamarabb kellett volna, de kaszálni utána könnyebb karbantartani. Tudod mit mondok a 
csövet, amit lehelyeztünk, hogy azt egy hagy ne mondjam egy kistárcsával, egy simító 
boronával elegyengetni, mert nem fogjátok tudni utána csak nagyon nehezen 
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karbantartani, mert ott nagyon mély nyomok maradtak és nem lett az a földmunka úgy 
elvégezve, az eredeti állapotot sem állították vissza, hogy ezekre egy picit jobban oda 
kellene figyelni. A gaztalanítás gondolom most azért már 01-jéig már folyamatban van, 
mondom egy hete voltam lent, akkor még nem volt annyira. Hogy ezekre figyeljünk már 
oda jobban, hátha véletlenül többen látogatnák ezt a fürdőt.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Annyi kiegészítés, mert én azért járok ki szinte minden nap, nem úgy, hogy egy hete 

voltam kint, azóta már nagyon sok minden történt. De nem a fürdővezetőt szeretném 
megvédeni ezzel, hanem a korrekt tájékoztatást szeretném. Egy gépünk van, az a gép 
nem tud mindenhol ott lenni. Azt is tudomásul kell venni, hogy hál’ istennek sok embert 
feltudtunk venni közhasznú munkára, hogy azoknak is tudjuk biztosítani, tehát össze 
kellett szervezni. Erre is sor fog kerülni, de ennek ellenére folyamatába töltődött a 
röplabdapálya, fűnyírás megtörtént, tehát sok minden ott is. Párhuzamosan 
odafigyelünk, próbáljuk beosztani az energiát és a gépeket is és az embereket is arra a 
feladatra, hogy ez tényleg jó legyen. Én azt hiszem, hogy ezzel nem a fürdővezetőnek 
kell elszámolni most, hanem nekem, mert a fürdővezető hiába akarja megcsinálni, ha a 
gépet nem tudjuk biztosítani.  

 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Még mielőtt a Fürdővezető Asszony válaszol, bennem az merült fel, hogy tervbe van itt 

az iskolai úszásoktatás és szó is volt arról, hogy két gyógymedence van, én nem tartom 
valószínűnek, hogy  abban huzamosabb ideig engedélyezni fogják a gyermekek 
úszásoktatását. Mindenképp, jó nem vagyunk jelenleg abban a gazdasági helyzetben, 
hogy egy tanmedencére pályázhassunk, de figyelemmel kell azt kísérni és ha lehetőség 
nyílik rá, mindenképp, van ott hely egy tanmedencére.  

 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Ha nincs is tanmedence, szavad ne felejtsd, én arra gondoltam az úszómedencére, azt 

kellene lefednünk. Úszni nem lehet melegvízben, tehát ezt tudnod kell, mi abban nem 
gondolkozunk.  

 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Azért mondom, nem ártana egy tanmedence, mert azt elég jól támogatják.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 A mai gazdasági helyzetben én azt hiszem, hogy ne kergessünk magunk előtt hiú 

ábrándokat.  
 
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag: 
 Sanyinak válaszolva, köszönöm szépen, hogy a gondos gazda szemével nézed a fürdőt, 

jólesett a gondoskodásod, azon leszünk, hogy tökéletes legyen, mindenki azon van 
egyébként.  

 Lajosnak annyit szeretnék mondani, hogy azért tettem a hétfőtől-csütörtökig terjedő 
időszakra most még legalábbis indulásnak az iskolai úszásoktatást, mert akkor olyan 
vizet teszek bele, amilyet a gyerekek kívánnak. Való igaz, hogy vannak tanmedence 
pályázatok, ráadásul a legutóbbi az 100%-os támogatottságú, csak az egy akkora kapufa, 
merthogy megépítjük 100%-osan, de azt üzemeltetni kell, ahhoz ráadásul egy új 
vízforgató kellene, tehát annak az üzemeltetéséhez hatalmas teljesítményű 
villanymotorok, vegyszerezés stb., tehát nem egyszerű. Tehát ezért gondoltuk mi 
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Imiékkel, hogy olcsóbb lenne üzemeltetés szempontjából is egy mobil sátor, mert 
egyébként maga a medence, tehát jó a meglátása Lajosnak, tehát nagyon jó lenne még 
egy medence.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Álmodozni, meg ábrándozni lehet, de ha a konkrét helyzetet nézzük, sajnos erre nincs 

lehetőség.  
 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Támogatásra javaslom.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Idetartozik mindenféleképpen, azért itt hagy említsem meg, mert biztos észrevették 

sokan a lakosok közül is, hogy a virágosítás is folyamatában van, illetve megtörtént, 
azért szeretném is felhívni a figyelmet, hogy vigyázzunk a virágra, őrizzük meg és 
hagyjuk ott, ahol most el lettek ezek ültetve. Ha esetleg valaki úgy gondolja, szóljon rá 
arra, aki esetleg mégsem így ezt akarná, tehát ezzel azt akarom mondani, hogy jó lenne, 
ha egész szezon alatt örülhetnénk a kirakott virágoknak és tényleg az idelátogatók is 
ebben örömüket lelhetnék.  

 Még annyit szeretnék mindenféleképpen elmondani, hogy május végére elkészül a 
hajókikötő is, amit már mondtam, május 05-én már jönnek a miskolciak és elkezdik 
csinálni, és május végére azt mondták, hogy teljes egészében készen lesz. Ennyivel 
kiegészíteném, de visszatérve a Kriszti eredeti napirendi pontjára és a strandra, aki 
egyetért azzal, hogy a további kidolgozást, hiszen ez úgyis októbertől aktuális és 
gazdaságilag is alátámassza, addigra nekünk, az úgy gondolom, hogy kézfelnyújtással 
jelezze, aki így érzi ezt.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Thermálstrand téli üzemelési 
módját – 9 fő igen szavazattal, 1 fő nem szavazott (Jászai László, Szeli Zoltán, Vincze 
László, Illés János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta:  

72/2009.(IV. 29.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Thermálstrand téli 
üzemelési módjára vonatkozó napirendi pontot és az alábbiak szerint határoz: 
 
1./ A thermálstrand téli nyitvatartási idejét október 01-jétől április 30-ig az alábbiak szerint 

határozza meg: péntek, szombat, vasárnap és minden ünnepnap 10.00 – 22.00 óráig. 
 
2./ Képviselő-testület figyelembe véve az 1.) pontban foglaltakat úgy határoz, hogy  

-  a thermálstrand október 01-jétől április 30-ig hétfőtől-csütörtökig cégek, 
szervezetek, intézmények részére bérbe adható. 

-  Képviselő-testület felkéri Csernikné Nagy Krisztinát, hogy a gyermek-, illetve 
felnőtt komplex mozgásszervi csomag szolgáltatások, valamint a bérbeadás 
gazdasági hátterére vonatkozó előterjesztést legkésőbb a szeptemberi soros testületi 
ülésre készítse el. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Csernikné Nagy Krisztina fürdővezető 
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Dr. Iványi Tibor és Szilágyi Sándor nincs jelen.    Jelen van: 8 fő  
 
 
 

c.) Beszámoló a két ülés között eltelt fontosabb eseményekről 
Ea.: Jónás Sándor polgármester 
/Szóbeli előterjesztés alapján./ 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 A két ülés között, hogy hol jártam, arról még nem beszéltem. 2009. április 01-jén 

Polgáron vettem részt a TÖOSZ ülésen. 2009. április 10-én Debrecenben a Termálvíz 
Kht-nál. 2009. április 16-án a Jegyző Asszonnyal látogatást tettünk Debrecenben az 
ÁNTSZ-nél és a Közigazgatási Hivatalnál. 2009. április 18-án a Városőrségnek volt egy 
2008. éves beszámolója, ahol meglepődve vettem tudomásul, hogy nagyon sok városőr 
is részt vett, emellett Balmazújváros Rendőrkapitánya itt volt, a helyi őrsparancsnok 
jelen volt, a környékbeli Polgárőrök parancsnokai itt voltak, illetve még itt volt Titi Éva 
Hortobágy Polgármester Asszonya is, én magam is részt vettem, az Alpolgármester Úr 
is részt vett a városőrség ülésen. Itt szeretném kiegészíteni azt, hogy jön a nyár, egyre 
többet hallunk az idegen autókról, hogy jobbra-balra kacsáznak és mennek. Szeretném 
megragadni a lehetőséget és felhívni a figyelmét a lakosoknak is, hogy bármilyen 
idegent, vagy olyan jellegű dolgot észlelnek a településen azonnal próbálják jelezni 
bármelyik akár rendőrnek, városőrnek, képviselőknek vagy akár nekem is. 2009. április 
20-án  rendkívüli ülést tartottunk, azon mindannyian részt vettünk. 2009. április 22-én 
az iskolában volt egy képzés az OK-TAT-60 Kft tartott egy beszámolót, jelentkezési 
lehetőségeket biztosítva azoknak a személyeknek, akik plusz szakmákat szeretnének 
szerezni, a pedagógusok szinte mind jelen voltak és azt hiszem, hogy elég sokan 
hasznosan részt vettünk, illetve ennek majd meg lesz az eredménye, bízunk benne, hogy 
minél többen fognak jelentkezni rá. 2009. április 24-én Dr. Asztalos Péter felhívott és 
bejelentette, hogy nyugállományba vonult, tehát érdeklődtem, hogyan oldódik meg az 
itteni helyiség, egyenlőre még átmeneti állapotok vannak, egy hajdúböszörményi 
állatorvos teljesít szolgálatot, olyan formában, hogy két nap itt és három nap 
Böszörményben, ez egyenlőre így van, hogy a későbbiekben ez hogy lesz, majd 
természetesen, amikor fix dolgok lesznek tájékoztatni fogom a Tisztelt Képviselőket és 
a lakosokat. 2009. április 26-án a Tisza-parton vasárnap avartűz volt, itt is megragadom 
a figyelmet, hogy nagy a szárazság és mindenki, főleg akik dohányoznak figyeljenek 
már oda, amikor eldobják a csikket, vagy gyufákat, itt is ennek okaként, a lepergő 
falevelek kiszáradva tűzre pattantak, az egyeki tűzoltóság jelen volt. De azt el kell 
mondanom, hogy a tiszacsegei önkéntes tűzoltó csapat szinte abban az időben ők is 
odaérkeztek, köszönet érte, különös képen Tóth Imre Igazgató Úrnak, aki összefogta és 
futóláncként terjedt a tűzoltók között. Budai beült sofőrként és megtankolva rohantak ki 
és rövid idő alatt sikerült is eloltani a tüzet, köszönet érte.  

 2009. április 28-án tegnap a Fogyasztásvédelmi Főfelügyelő a régió főfelügyelője Jenei 
Géza volt itt, illetve a budapestiek. 2,5 órás átfogó beszélgetés a jelenlegi helyzetről, 
illetve készülve a nyárra az idegenforgalomra, Tiszacsege helyzete felől érdeklődtek, 
hogy milyen szolgáltatások vannak és esetleg vannak-e kirívó esetek, ezeket tárgyaltuk 
meg.  

 Van egy pár dolog, amit mindenféleképpen szeretnék a Tisztelt Képviselőkkel 
megbeszélni és állásfoglalásra kérni.  
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d.)  MÁV épületről tájékoztató 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 

/Szóbeli előterjesztés alapján./ 
 
 
Jónás Sándor polgármester: 

Legutóbbi testületi ülésen abban maradtunk, hogy az állomáson azt a helyiséget 
szeretnénk visszaadni a MÁV-nak, mert van egy jelentkező. Lassan mennek a dolgok, 
de hajlandóságot mutat a MÁV is, azok is akik szeretnék kivenni és talán mi is 
megszabadulnánk attól, hogy nem kell eredeti állapotában. Engedjétek meg, hogy azt az 
egy gondolatot a MÁV-tól jött a Vagyonkezelőtől egy levél, amiben azt nyugtázza, hogy 
tudomásukra jutott a testületi határozatunk: „A bérlemény visszavételét jelenlegi 
állapotában csak abban az esetben látjuk lehetségesnek, ha a kérelmezővel a határozott 
idejű bérleti szerződést megkötik”. Ennek a várható ideje júniusra tehető, ez addig 
elodázódik, de akkor eltekintene a MÁV is attól, hogy nekünk azt eredeti állapotába 
kellene visszaállítani. Bízunk benne, hogy megtudnak egyezni a bérlővel és utána nem 
lesz nekünk ezzel a későbbiekben gondunk.  

 
 
  

e.)  Úthenger vásárlás 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 

/Szóbeli előterjesztés alapján./ 
 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Szeretném mindenféleképpen elmondani, hogy a Képviselő-testület határozatát nem 

kértem, úthengert vásároltunk. Ebben a nehéz gazdasági helyzetben keressük a 
lehetőséget. Tudjuk azt, hiszen hétfői fogadó napomon is az ide jövő tiszacsegei lakosok 
70%-a az utak minőségét kifogásolta. Mi ezt tudjuk, látjuk, de türelmet kérünk tőlük is, 
a lakosoktól is, hiszen 2,5 éve vagyunk ebben a megbízatásban, csodát mi sem bírunk 
tenni. Ráadásul jött ez a nehéz gazdasági helyzet, kérném azt, hogy megértsék a lakosok 
is és a képviselők is, kerestük a lehetőséget és úgy gondoltuk, hogy erre az évre szánt 
keretből, ami közel 6 millió Ft, az út karbantartására, ami a költségvetésünkben 
szerepelt is, úgy gondoltuk, hogy veszünk és magunk próbálunk a dolgok elébe menni. 
Ez azt jelentené, hogy azokat az úthibákat, amit eddig a KPM, illetve az útburkolók 
végeztek, most kihasználva azt a lehetőséget, hogy sok embert közmunkaprogramra 
sikerült felvenni és ezek között van olyan is, aki jártas az útkarbantartási szakmában, 
úgy gondoltuk és az Alpolgármester Úrnak szeretném megköszönni, külön kifejezni a 
település nevében is, hogy mint annak idején a TSZ udvart megvásárolta az 
önkormányzat részére. Most ugyan ezt a cselekedetet tette, nem az önkormányzat 
pénzéből, mert most nem volt rá pénzünk, de ezt nem odázhattuk el, mert ez a lehetőség 
most nyílt előttünk és ezt most kell megoldanunk, az Alpolgármester Úr 700 ezer Ft-ért 
áfával együtt, ezt az úthengert megvásárolta, így ezeknek a munkáknak az elvégzését 
így meg is tudjuk kezdeni. Ehhez kiegészítésként a Tiszakomisz vett egy vágót, ami az 
aszfaltot előtte kivágja, pontosítja és úgy történne, így csak az aszfaltot kell 
megvennünk, és magunk fogjuk eldolgozni és magunk fogjuk az úthibákat javítani, 
mivel pályázatot nem tudtunk nyerni, pályázati lehetőség nincs, ezeket a megoldásokat 
tudtuk. Én kérném azt, hogy ezt majd a későbbiekben természetesen a 
költségvetésünkben is szerepeltetni kell és be is tudjuk tenni. Kérném azt, hogy 
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amennyiben ezzel egyetértetek, és elfogadjátok ezt a döntést, akkor utólagosan is 
kézfelnyújtással jelezzétek.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – úthenger vásárlást – 8 fő igen 
szavazattal (Jászai László, Szeli Zoltán, Vincze László, Illés János, Dr. Iványi Tibor, 
Szilágyi Sándor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
 

73/2009.(IV. 29.) KT. számú HATÁROZAT: 
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az útfelújítási, 
karbantartási munkálatok elvégzése érdekében 700 ezer Ft + áfa értékben úthengert 
vásárol. Az úthenger vásárláshoz szükséges fedezetet a 2009. évi költségvetésében 
biztosítja.  
 
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tárgyi eszköz beszerzés ügyében 
járjon el.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Jónás Sándor polgármester 
 

 
 
Szilágyi Sándor megérkezett.      Jelen van: 9 fő 
 
 
 

f.) Márkus György kérelmének ismertetése 
Ea.: Jónás Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Érkezett egy beadvány Márkus György részéről. Márkus György, aki nem tudná itt 

teljesít rendőri szolgálatot nálunk a tornyos iskolában van a szolgálati lakása biztosítva. 
Mindenkinek testületi ülés előtt kiosztottuk ezt a levelet, gondolom sikerült átolvasni. 
Fényképfelvételekkel is dokumentálta az akkori állapotokat, amikor ő ezt átvette, ő ezt 
rendbe tette. Azt írja, hogy szeretné kérni ennek a költségnek az árát. Ezt jó lett volna 
előtte tisztázni én úgy gondolom, hogy ez úgy lett volna ildomos és korrekt. De 
természetesen annak is örülünk, hogy ő itt van és nincs hiányunk rendőrökből. Én, ha a 
képviselők elfogadják kérek javaslatot. Én arra gondoltam, hogyha két havi bérleti 
díjától eltekintenénk, lehet, hogy ezzel talán kompenzálni tudnánk az ő ráfordított 
költségét, de természetesen én ezt vitára bocsátom, és akinek van véleménye, javaslata, 
kérem, hogy tegye meg.  

 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Bennem is az fogalmazódott meg, mint Polgármester Úr is említette, hogy igazából 

konkértumokról nem esik szó, lehet, hogy nem akarta ezt annyira kiteregetni, de itt le 
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kell vele egyeztetnünk, hogy mennyit költött rá, tudja ezt igazolni, természetesen. Én 
úgy gondolom, hogy ezt lakhassa le, ha már arra fordította, hogy ezt lakhatóvá tegye. 
Nem tudom, hogy a rendőrség nem biztosít-e számára, mivel azt is sérelmezi, hogy elég 
magas bérleti díj van megállapítva, valószínű, hogy neki valami támogatást, vagy 
legalábbis igénybe vehet a rendőrségtől, szerintem lakhatási támogatást, ennek is utána 
kellene nézni, hogy támogatnák-e az ő lakhatását. Le kellene vele ülni és ezeket 
átbeszélnénk és nyilván számára is egy elfogadható megoldás és számunkra is, mert 
Polgármester Úr is említette, hogy a közbiztonság szempontjából jó, hogy ezek a fiatal 
rendőrök itt vannak, természetesen ezért minket is terhel egy kis áldozatvállalás. Üljünk 
le vele és beszéljük át, én ezt javaslom, hogy fogadjuk el így és konkretizáljuk ezeket a 
számokat, hogy milyen összegre gondolt, bérleti díjban tudunk-e neki segíteni? 
Szerintem nem fog a testület elzárkózni, hogy egy kedvező megoldást találjunk mindkét 
fél számára.  

 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Én is azt javaslom, hogy le kell ülni és valóban, ami költsége volt neki vagy lelakja, 

vagy megtérítjük neki. Amit leír, elég komoly dolog, hogy a vakolat lemállott, valamit 
fertőzött és koszos volt, fényképfelvétel igazolja. Én úgy tudom, hogyha bérlő váltás 
van, akkor a bérlőnek az eredeti állapotban kell átadnia a lakást, tehát valahol már itt 
elcsúszott a dolog, tehát azt szépen meg kellett volna csinálni, amikor kiköltözik az 
előző bérlő. Most nem tartanánk itt, hogy most le kell vele ülnünk tárgyalni. Ezentúl 
jobban figyeljen a műszaki iroda erre, hogy tisztán.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jó, én nem szeretnék ebbe mélyebben belemenni. Kétségtelen, én úgy gondolom, hogy 

nem feltétlen fontos most erről beszélnünk, itt vannak a fényképfelvételek, erről zárt 
ülésen nekem is van véleményem.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Mivel nekünk a fényképek nem állnak a képviselők birtokában, én teljesen egyetértek 

Tóth Imre képviselő Úrral, a másik pedig az, én azt mondom, hogyha hosszabb távon itt 
szeretne ez a fiatalember maradni, akkor segítsük, mert nem szerencsés Tiszacsegének 
is, hogyha itt esetleg átjáróház lenne Tiszacsege, hogy itt sűrűn cserélnék a fiatalok 
egymást. Amint lehet maximálisan segítsük. Annyira ezt a fiatalembert én még nem 
ismerem. A rendőrség vezetőtől Lakatos Úrtól gondolom, hogyha megvan a munkájával 
elégedve, akkor segíteni kell. Azon megint el kell gondolkozni, mert ír olyat is, kérte, 
hogyha az udvaron bármilyen munkálatok folynak, hogy legalább értesítse már vagy a 
munkavezető, vagy az önkormányzattól bárki. Igen, végül is ő egy rendőr, és én is azt 
mondom, hogy a mai viszonyok között nem szerencsés, ha nem tudjuk, hogy ott jogosan 
tartózkodnak vagy nem. Ezt is kéri, hogy több alkalommal a lakás udvarán általam 
ismeretlen személyek, munkások takarítottak, erről ha lehet, ha nagy problémát nem 
okoz ez nektek, akkor tájékoztassuk már tényleg, hogy ott munkálatok fognak folyni, 
mert neki is egyszerűbb. Nehogy utólag valaki tényleg kiadja magát munkásnak, és 
akkor nehéz helyzetbe hozzuk a fiatalembert, hogy nem akadályozta meg. Ilyenekre én 
is azt mondom, hogy oda kell figyelni és én támogatom azt, hogy segítsük azt a 
fiatalembert.   

 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Sanyihoz kapcsolódnék, itt az a paradoxon dolog áll fenn, hogy az még iskolai tulajdon, 

tehát ő itt egy kicsit tévedésben van, mert úgy írja, hogy az általa nem lakott rész. A 
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szolgálati lakás az, amelyikben ő lakik. Ehhez a szolgálati lakáshoz tartozott egy kis 
előkert, a többi része az iskolaudvar volt, úgy, ahogy van. Most ezt a kis előkertet egy 
sövénykerítéssel most állítják helyre, úgymond az eredeti valamikori állapotot 
visszaállítják csak régen drótkerítés volt, most egy sövénykerítés fog ott végigmenni. 
Azt kell vele tisztázni, hogy ehhez a szolgálati lakáshoz úgymond udvar nem tartozik. 
Vagy úgy fogalmazok, hogy egy közös udvar van, amit kénytelen elfogadni, hogy azt 
közösen használjuk. A takarítási munkákat láttam, hogy mi volt ott, a fahulladéktól, a 
forgácsig, a hamutól a sittanyagig minden volt és ezt hordták el az emberek, most 
nyírják le a füvet, most teszik rendbe, mert iskolatörténeti kiállítás lesz és erre 
szeretnénk rendbe tenni az udvart. Tehát mindenféle rossz szándék nélkül, senki nem 
ment oda, hogy kárt tegyen benne.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Én arra is gondoltam, hogy majd az Igazgató Úr fog erre válaszolni. De természetesen a 

szót nem akarom szaporítani, de úgy ahogy az Igazgató Úr mondja és a következő 
dologban is ugyan erre fogunk visszatérni, hogy ehhez a lakáshoz nem tartozik udvar. 
Mivel jogosan tartózkodott bent, nem akartam a levéllel, fényképpel foglalkozni, mert 
sok a pontatlanság benne, ezért nem akartam, hogy itt a nyilvánosság előtt vitázzunk 
ezen, ezt mi megtudjuk magunk is zárt ülésen beszélni, ha pontosan lett volna leírva, 
akkor természetesen pontosítani én is itt tenném meg, de így majd térjünk vissza erre a 
zárt ülésen, kétségtelen, hogy jogosan jártak bent azok, akik bent voltak, nem 
önhatalmúlag, hanem azért, mivel ez az ő intézményük és nekik ott kötelességük, tehát 
részt kellett venni, mert a megnyitó hétfőn meg is történik, az épület falán már ki is van 
téve a plakát. Ez ennyi, ne foglalkozzunk ezzel tovább. Illetve azzal mindenféleképpen, 
ha elfogadjátok, hogy megvizsgálva az eddig ráfordított költségét, amit ő arra biztosított, 
hogy lakhatóvá tegye, hogy abban tárgyaljak elinduljak és természetesen olyan 
formában, hogy a bérleti díjból letudjuk, ha hozzájárulunk, ha erre így szavaztok, és erre 
szavazunk, azt megköszönöm és akkor ebben már tudunk tovább lépni. Aki egyetért, 
kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Márkus György kérelmére 
vonatkozó javaslatot - 9 fő igen szavazattal (Jászai László, Szeli Zoltán, Vincze László, 
Illés János, Dr. Iványi Tibor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:  

 
 

74/2009.(IV. 29.) KT. számú HATÁROZAT: 
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Márkus György 
4066 Tiszacsege, Fő u. 27. szám alatti szolgálati lakás bérlőjének kérelmét és az 
alábbiak szerint határoz: 
 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Márkus György bérlő által 
finanszírozott Fő u. 27. szám alatt lévő szolgálati lakás felújítására fordított költségek 
jogosságának vizsgálatát végezze el.   
 

 32



Képviselő-testület úgy határoz továbbá, hogy a lakás felújítására fordított jogos 
költségek figyelembevételével a szolgálati lakásra megállapított havi bérleti díj alapján 
Márkus György bérlőt a költségek arányában bérleti díj mentességben részesíti.  
 
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről kérelmezőt értesítse. 
 
Határidő: 2009. május 30. 
Felelős: Jónás Sándor polgármester 

 
 
 

g.) Rákóczi utca 22. szám alatti lakásban lakó Kun Istvánné ügyének ismertetése 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 /Szóbeli előterjesztés alapján./ 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 A következő, mint mondtam ez is egy ilyen sajnálatos dolog a Kun Istvánné. Biztos 

emlékeztek rá annak idején a Kun néni, a Kölcsey utcán van lakása, ott lakott és a 
lányáék megkerestek bennünket, hogy az az út járhatatlan és elég rossz környezetben 
helyezkedik el a lakása és segítsük már a nénit. Mi akkor felajánlottuk a Rákóczi utcán 
lévő ingatlant, amelyben az állatorvos volt a Hegedűs Doktor. Akkor is kikötöttük, hogy 
azt amit a Doktor Úr, hisz a Doktor Urat áthelyeztük a Komisz épületébe, azt amit a 
Doktor Úr használt, azt a helyiséget biztosítjuk neki és amit kér ott mindent rendbe 
teszünk. Történt az, hogy az önkormányzat bevállalta, hogy bevezetjük a gázt is és 
lakhatóvá tesszük. Mindenki tudja, hogy az időjárási viszonyok miatt kicsit csúszott a 
gáz, de a gázcsonkot betudtuk vinni. Az ő lánya pontosan, aki ügyvédhez fordult azt 
kifogásolja, hogy a gáz sem lett bekötve, ő kért engem, hogy nem is baj, ha nincs 
bekötve, sőt nem is biztos, hogy jó, ha be lesz kötve, mert ő fát tudott biztosítani az 
édesanyjának, erre kétségtelen nem történt írásos dokumentum sem az ő, sem a mi 
részünkről. Erre hajlandóak vagyunk amennyiben szükségét látják a továbbiakban is, 
hogy a gázt és azt az egy konvektort, amit ígértünk, hogy bekössük, azt megtudjuk tenni 
természetesen. De én azt hiszem, hogy nagyon sok eltérő dolgokat próbáltak itt az 
ügyvéd részéről megfogalmazni és arra hivatkozva, hogy  én nem kellő magyarázatot és 
választ adtam a korábbi levelezésekre, ezért most a Tisztelt Képviselőknek írt levelet. 
Ha akarjátok én szó szerint felolvasom az egészet, ez úgy lesz korrekt. Ezt az ügyvéd 
írja, a Kun néniék ügyvédje: 
„Tisztelt Képviselő-testület! Előljáróban utalnom kell arra, hogy Dr. Varga Ádámné 
Kun Judit budapesti lakos és társa képviseletében 2008. november 24-ei levelemmel 
először Jónás Sándor polgármester urat kerestem meg az alábbi ügyben. 
Bízva abban, hogy a kérdést a Képviselő-testülettel történt egyeztetés után segítő 
közreműködése mellett ügyfeleim megelégedésére rendezni tudják. Az önkormányzat 
jogi képviselőjeként válaszoló Ügyvéd levélben azonban semmit nem utalt arra, hogy az 
ügy testületi vagy legalább bizottsági tárgyalásra került volna és miután az ügyfeleim 
számára a közölt álláspont elfogadhatatlan, ezért is vagyok kénytelen már közvetlenül a 
Tisztelt Képviselőkhöz fordulni. Az ügy lényegét az alábbiakban foglalom össze: 
Kun Istvánné, Kun István és Dr. Varga Ádámné Kun Judit ajándékozzák a Tiszacsege 
Város Önkormányzat között Dr. Snyozik Éva ügyvéd közreműködése mellett 2007. 
október 09-én kelt ajándékozási szerződésnek nevezett jogügylet jött létre a tiszacsegei 
Kölcsey utca 19. szám alatti ingatlanra vonatkozóan. E tárgyban született a Képviselő-
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testület 165/2007-es számú határozata is, ennek a szerződésnek alapján került a Tisztelt 
Önkormányzat tulajdonába a fenti ingatlan. A hivatkozott szerződés 3. pontja tartalmaz 
arról rendelkezést, hogy már a korábban az önkormányzat tulajdonában lévő Rákóczi út 
22. szám alatt, az ingatlanban viszont a használatot az önkormányzat özv. Kun Istvánné 
részére biztosítják egyéb kötelezettségek vállalása mellett. Itt kell utalnom arra, hogy a 
szerződés 5. pontjában további kötelezettségvállalást tartalmaz az önkormányzat 
részéről. Ezek jelentős részét az önkormányzat mind ez ideig nem teljesítette, mely 
önmagában érthetetlen. Ezen túlmenően viszont ügyfelem arról szerzett tudomást, hogy 
állítólag a Polgármester Úr által személyesen korábban megígért kizárólagos és 
háborítatlan használatot megkívánják bontani és az emberi lakhatásra egyébként 
alkalmatlan 3 db tároló helyiségbe valakinek, vagy valakiknek lakáscélú használatot 
kívánnak engedni. Ügyfeleim annak külön közlését is kérték, hogy özv. Kun Istvánné 
kétoldali tüdőgyulladásos megbetegedése okozati összefüggésben áll azzal, hogy a lakás 
fűtése az önkormányzat folyamatos mulasztása folytán nem került megoldásra, emiatt is 
van időlegesen távol. Ügyfeleim megbízásából azt kérem, szíveskedjenek a fent 
hivatkozott szerződés áttekintése után határozni arról, hogy az önkormányzat vállalt 
kötelezettségének most már haladéktalanul tegyenek eleget. Egyben biztosítsák 
ügyfeleimet arról, hogy özv. Kun Istvánné élete hátralévő részében maradéktalanul 
biztosítják a Tiszacsege, Rákóczi utca 22. szám alatti ingatlan háborítatlan használatát, 
különösen az ingatlanon lévő építményekben, valamint az odatartozó kert 
vonatkozásában. Ezzel szemben tehát tartózkodnak attól, hogy az ingatlanba bárki más 
részére használat biztosítása történjen. Ügyfelem számára úgy tűnik, hogy kérelmünk és 
a korábban kötött szerződés maradéktalan teljesítése megtörténjen, a Tisztelt Képviselők 
támogatása és határozott állásfoglalása szükséges, ugyanis az önkormányzat, mint 
szerződő fél által vállalt kötelezettségek teljesítését városuk polgármestere 
maradéktalanul nem tudta biztosítani. Ezért is kérik ügyfeleim, hogy kérelmük külön 
kerüljön a soron következő képviselő-testületi ülés napirendjére. Elfogadott testületi 
álláspontjukról várom tájékoztatásukat, hogy arról ügyfeleimet is informálhassam.” 
Ehhez hozzátartozik, azért utaltam már az előző szolgálati lakásnál is erre, hogy itt is 
pontosan le lett írva, hogy mi tartozik ahhoz, amiből a Hegedűs állatorvos kiköltözött. 
Ezt biztosítottuk, ehhez megfelelő udvarrészt. Szó sem volt arról, hogy a melléképületet 
biztosítjuk, ő ezt telepakolta, erre felszólítottam én, mivel a testület úgy döntött, hogy ott 
is továbbra átalakítjuk és szolgálati lakást biztosítunk. Úgy döntöttünk, hogy bevezetjük 
oda is a gázt, meg ide is, és ezt rendbe tesszük. Én felszólítottam, hogy pakoljanak ki, 
ettől kezdve elindult ez a lavina. Na most, hogy mennyire érzésem szerint nincs igazuk. 
Én mielőtt idejöttem volna a testülethez az ügyvédemtől én is állásfoglalást kértem. 
Snyozik Éva ügyvédnő csinálta végig, az önkormányzat ügyvédje bonyolította a teljes 
ügyrendet. Én úgy gondolom és ezt az én ügyvédem is Dr. Bródy János is megerősítette, 
hogy mi maradéktalanul eleget tettünk a szerződésben foglaltaknak, mi azt a részt 
biztosítottuk neki, amire ő jogosult, itt egyedül, ami elmaradt a gázkonvektornak a 
beépítése, de ezt bármelyik pillanatban megtudjuk tenni, erre semmi akadály nincs, a 
gázcsonkkal beálltunk, csak mint mondtam, akkor a lánya jött én hozzám és szó szerint 
ezt kérte, hogy fát tudott biztosítani, a cserépkályhát, amit kért, felülvizsgálatot kértem 
rá, megvan a felülvizsgálati jegyzőkönyv, amit szakértő végzett el, hogy az alkalmas és 
biztonságos a fűtésre. Ehhez a lánya azt mondta, hogy ő biztosítani tudja a fát, ezért nem 
kérte akkor a konvektor bekötést, attól kezdve ez megállt. Tehát itt tart ez az ügy, hogy 
teljesen pontos legyen és a tájékoztatás is ne egy oldalú legyen, én ezt azért próbáltam 
elmondani, mert ez a háttérben zajlott és erről a képviselők természetesen nem tudtak. 
Kérdezem én, van-e ezzel kapcsolatban észrevétel a Tisztelt Képviselőknek?   
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Van egy határozati javaslat, amit kértem az Ügyvéd Úrtól, hogy állítson már össze, hogy 
a levélre is választ tudjunk adni, felolvasnám a határozati javaslatot, és amennyiben 
azzal egyetértetek, majd kézfelnyújtással jelzitek.  
A határozati javaslat úgy szólna:  
„A.) Képviselő-testület értéknövelő beruházásnak tekinti a lakrész gázzal való ellátását, 
ezért úgy határoz, hogy a Tiszacsege, Rákóczi 22. szám alatt lévő lakásrész egy 
szobájába a gázt bevezeti és gázkonvektort szerelnek fel. 
B.) A Képviselő-testület nem támogatja a Tiszacsege, Rákóczi utca 22. szám alatti 
lakrész bekötését.  
c.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 
képviseletében az ajándékozási szerződést készítő Dr. Snyozik Éva ügyvédnőt megbízza 
az ügy további vitelével és az önkormányzat érdekeinek képviseletével.” 
Tehát ilyen lehetőségben tudnánk válaszolni, tehát röviden az vagy olyan határozatot 
hoz a képviselő-testület, hogy beszereljük a konvektort, vagy pedig azt, hogy 
visszaköltözik a Kun néni a lakásába és ez visszakerül az önkormányzat birtokába. 
Ennyit tudok, ott azért azt tudni kell, mert a műszaki osztállyal azt megnézettem, állandó 
őrséget oda természetesen biztosítani nem tudunk, sajnos szomorú, hogy a kerítést, ami 
léckerítés volt, azt elvitték, tehát kerítés nincs, de annak idején is ez volt a legnagyobb 
gond, hogy elvitték a kerítést, meg egyebet is és nem mert ott lakni. A javaslatom az 
lenne, hogy első körben a humánus megoldás, ha továbbra is élnek a lehetőséggel, 
bekötjük a konvektort, az ügyvédnő tovább képviselné az ügyünket és a további 
melléképületeket átadnák nekünk jogosultaknak, akik ők ebből kipakolják a saját 
cuccukat, amit mi birtokba tudunk venni.  
 
 

Dr. Iványi Tibor megérkezett.     Jelen van: 10 fő  
 
 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Tisztelt Testület! Érdekes a helyzet. Most itt az a kérdés, hogy itt lakik most a néni itt 

van jelenleg? 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ebben az a másik érdekes, hogy ezt már jelezték hivatalos szervek is felém, hogy 

bizonyos juttatás innen megy, de nem is itt lakik. Na most én nem akarok ebbe, mert én 
konkrétan nem tudom, csak szervek jelezték felém is, erről nincs időpont, hogy mikortól 
meddig távol van, nincs itt, nem tudom.  

 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Mert itt az az érdekes helyzet állhat elő, hogy te kerülhetsz kényelmetlen helyzetbe, 

emiatt, hogy egészségkárosodás kapcsán egy pert indítanak ellenünk, mert ha szóbeli 
megállapodásban történt ez, illetve az, hogy írásban van, hogy biztosítjuk oda ezt a 
fűtőalkalmatosságot. Hát most kérdéses, hogy ez a hölgy elvállalja-e, hogy ő 
kinyilatkozta azt, hogy ő elégedett a cserépkályha megoldással. Minden esetre tényleg 
előbb szerintem is nem jogi útra kellene ezt terelni, hanem egy megegyezéses alapon, 
hogy tényleg tisztázzuk le ezeket a dolgokat, az ügyvédet megbízni ezzel, hogy tényleg 
akkor a legapróbb részletekig dolgozza ezt ki, fektessük le, és lehetőleg próbáljuk 
rendezni.  
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Jónás Sándor polgármester: 
 Lajos ez megint így, akkor pontosítanom kell, mert ez a szóbeli beszéd, ami kettőnk 

között zajlott, ez akkor történt, amikor még nem költözött oda. Tehát ha a lánya nem 
egyezett volna bele, hogy a gázkonvektort felszereljük, akkor nem költözik be. Csak itt 
gyorsabban ment, hamarabb ment, hogy megvizsgáltattam a cserépkályhát szakértővel. 
Arról megkaptuk a papírt, hogy ez üzembiztos, ezt használhatják. A gáz az idő, ezt ti is 
nagyon jól tudjátok, hogyha lakásba köttök be gázt is, annak van egy átfutási ideje. 
Odáig jutottunk, hogy a gázcsonk sem volt még akkor bent, de ezt befejeztük, azóta már 
bekerült a gázcsonk és akkor hangzott el ez a beszélgetés köztünk, hogy nem is sürgős, 
neki az a sürgős, hogy minél előbb elköltözzön az édesanyja. Tehát ez így pontos, ha 
letagadja, akkor letagadja, ez kétségtelen, hogy ezt nem tudom szóban bizonyítani, de a 
bíróságnál is biztos figyelembe fogják venni, hogy egy nő felelőtlenül az édesanyját 
nem költözteti be, ha nem megfelelő fűtés van benne. Én erre csak ennyit tudok 
mondani, mi a lehetőséget kínáltuk.  

 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Próbáljuk rendes megegyezés alapján.  
 
Kobza Miklósné ÜOMSB. tag: 
 Én is emlékszem így, ahogy hallgattam a Polgármester Úr, amit felolvasott a kezdet 

kezdetére, a segítségre, hogy minden másnap nem tud bemenni érte a mentő, lehetetlen 
körülmények, szomszédok, az egész hely. De egy kicsit pimasz dolognak tartom én ezt, 
hogy még egy ügyvédi iroda is belépett ebbe, tudniillik sehol nincs lefektetve az hogy 
Kun nénit az önkormányzat vagy a Képviselő-testület határozattal örökbe is fogadja. 
Pimasz dolognak tartom, ami itt történik.  

  
Jónás Sándor polgármester: 
 Így van. Annak idején a testület olyan határozatot hozott, külön kiemelve Rákóczi utca 

22. szám alatt lévő lakóház ingatlanba, amely két szoba, konyha fürdőszoba, spájz, 
folyosó, előszoba helyiségekből áll. Ezen túl biztosítja a lakrészhez tartozó udvar 
használatát. Tehát én azt hiszem, hogy ez akkor is precízen meg volt fogalmazva, akkor 
is jó volt, az ügyvédnő jó szerződést kötött. Én is egy kicsit furcsállom ezt az ügyvédhez 
való fordulást.  

 
Kobza Miklósné ÜOMSB. tag: 
 Pimasz egy dolog.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Én azt javaslom, hogy megér annyit, hogy tényleg ne pereskedjünk, ennek a kimenetele 

tényleg kétoldalú, ahogy Lajos is mondja. Megérné meghívni a legközelebbi testületi 
ülésre, hogyha akar az ügyvédjével, ha akar egyedül jöjjön el és mondja el. Ne 
mérgesítsük el a helyzetet. Én nem tudom, hogy most hibáztunk-e vagy te mit ígértél 
vagy ő mit ígért. Én azt látnám, hogy egy békés megoldást látnák jónak, de ahogy a 
képviselő társaim döntenek.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Itt két verzió hangzott el, én először maradnék a rendes határozatnál, ami le van írva, 

erre tennék szavazásra fel kérdést, hogy amennyiben a Rákóczi utca 22. szám alatt az 
egy szobába a gázt bevezetjük, a konvektort felszereljük, ezzel biztosítja az 
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önkormányzat maradéktalanul vállalt kötelezettségét, ha egyetértetek és semmi többet, 
ezzel megteszünk, illetve az, hogy ők pakoljanak ki a többi helyiségből, 
mellékhelyiségből, amiben az ő egyéni cuccaik vannak, aki ezzel egyetért, az nyújtsa 
most fel a kezét.  

 
  

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Rákóczi utca 22. szám alatti 
ingatlanra vonatkozó javaslatot – 8 fő igen, 1 fő nem szavazattal, 1 fő nem szavazott 
(Jászai László, Szeli Zoltán, Vincze László, Illés János nem volt jelen a szavazásnál) 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
 

75/2009.(IV. 29.) KT. számú HATÁROZAT: 
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Dr. Varga Ádámné Kun Judit és 
társa képviselője, Dr. Szánthó György ügyvéd levelében foglaltakat megtárgyalta és az 
alábbiak szerint határoz: 

 
1./ Képviselő-testület értéknövelő beruházásnak tekinti a 4066 Tiszacsege, Rákóczi u. 

22.szám alatti ingatlanon található lakrész gázzal való ellátását, ezért úgy határoz, 
hogy a lakásrész egy szobájába a gázt bevezeti és gázkonvektort szereltet fel, 
mellyel az önkormányzat maradéktalanul biztosítja a 2007. október 09-én kelt 
ajándékozási szerződés 5./ pontjában vállalt kötelezettségét.  

 
2./ Képviselő-testület - figyelembe véve a 165/2007.(VIII. 29.) KT. számú 

határozatában foglaltakat, miszerint: „… biztosítja Özv. Kun Istvánné élete végégi 
a Tiszacsege, Rákóczi u. 22. szám alatt lévő, az önkormányzat tulajdonát képező 
lakás használatát, …” - felkéri dr. Varga Ádámné Kun Juditot, hogy az ingatlanon 
található melléképületet – melyben özv. Kun Istvánné tulajdonát képező ingó 
dolgok találhatók – ürítsék ki, és bocsássák az önkormányzat rendelkezésére.   

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat 
képviseletében az ajándékozási szerződést készítő Dr. Snyozik Éva ügyvédnőt megbízza 
az ügy további vitelével és az önkormányzat érdekeinek képviseletével. 
 
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről Dr. Szánthó György 
ügyvédet értesítse.  

 
Határidő: 2009. május 30. 
Felelős: Jónás Sándor polgármester  
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h.)  Földterület értékesítése 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 /Előterjesztés írásban mellékelve./  

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Földterület értékesítés ott van a Tisztelt Képviselőknél. Kiss Attila Tiszacsege, Fő út 66. 

szám alatt. Bizottságokat kérdezném.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Én azt szeretném itt, mert látom, nem tudom, hogy tudjátok-e teljesen az én területem 

öleli körül, az erdő is az én tulajdonomban van, a szántó is. Én akkor ennél többet 
ajánlok, hogy ott akkor ne legyen már ez a dolog. Amúgy is most út van rajta ennek egy 
részén, ott járunk be, meg járt be a vízügy a csatornát is amikor takarította. Én arra 
kérlek benneteket, nem szóltatok, hogy itt ez az én területem mellett van, mert 
nyilvántartásban amúgy lehet látni, ha így alakul, akkor én Attilával felveszem a 
kapcsolatot vagy a vételi árat akkor a dupláját én megajánlom érte. Teljesen bent az erdő 
is a saját tulajdonom, és a 059/5-ös is, az jelen pillanatban be van vetve, az is az én 
tulajdonomban van.  

 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 A logalizációs gát, addig?  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Így van, a kanyar után már jóval, az erdő ahogy kezdődik, a szalag erdő van a sarkában 

az állami tulajdon, de a másik oldal körbe az mind az én területem. Pont az enyémben 
van benne.  

 
 Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Ez nem az ő tanyájuk volt? 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Nem, az ő két tanyájuk tovább van, az erdő mellett két tanya hely is. Ez Kiss Laci tanya. 

Ez nem az övéké volt.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Itt azért én is szeretném még elmondani, mert megnéztük mi is ezt a területet és 

felvetődött, nagyon jól tudná ezt az önkormányzat hasznosítani. Én azt a javaslatot 
akartam tenni, de ha már így felvetődött és ne menjünk a dolgok elébe, ne hamarkodjuk 
el, és tartsuk meg az önkormányzat részére. Hiszen most nagy lehetőségek nyíltak arra, 
és vannak folyamatában is, erdei iskolák pályázatára, ez egy teljesen kiváló és ideális 
hely lenne erre. Én úgy gondolom, hogy 30-60-100 ezreket ez az önkormányzatnak 
többet ér. Ez az én véleményem. De én kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy fontolják át, 
nézzék meg és inkább ne hozzunk döntést most, de én ezt nem adnám el kedvem szerint, 
mert ebből az önkormányzat a későbbiekben lehet, hogy még profitálni is tudna. Ez egy 
fél hektár tulajdonképpen, ez egy teljesen ideális ilyen elképzelésre is.  

 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Hogy rendelkezik a földértékesítés kapcsán, első helyen a bérlő?  
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Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 A bérlő.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 A bérlőnek csak elővásárlási joga van azonos összegnél, de ha már a másik egy forinttal 

többet ígér, már nincs elővásárlási joga, tehát ezzel különösebb képpen véleményem 
szerint nem kell foglalkozni.  

 
Kapus Lajos SZEIB. tag: 
 Csak annyit szeretnék mondani, hogy véleményem szerint ez az összeg a mai világban 

nagyon csekély, 60 db cigaretta, ha így számítjuk, nem szívesen cserélném fel.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Annál is inkább, mivel egy hektár föld Tiszacsegén még a legrosszabbak is 300-350 ezer 

Ft közötti, meg 400 ezreken mozog, meg ettől is több. Ez meg egy fél hektár. Nem is a 
forintosított értékében látom én, hanem inkább abban, hogyha egy iskola ha sikerülne, 
az egy gyönyörű hely. Ha úgy dönt a Tisztelt Képviselő-testület, hogy ezt a földterületet, 
amit a Kiss Attila kért, nem adjuk el, az önkormányzat megtartja a továbbiakban is 
magának, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – földterület értékesítésre 
vonatkozó javaslatot – 10 fő igen szavazattal (Jászai László, Szeli Zoltán, Vincze 
László, Illés János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta:  

 
 

76/2009.(IV. 29.) KT. számú HATÁROZAT: 
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelembe véve az 1990. évi LXV. 
tv. 1. § (6) bek. b./, 80. § (1) bekezdését – az önkormányzat a tulajdonát képező tiszacsegei 
059/4 hrsz-ú 5754 m2 nagyságú „kivett: tanya, szántó” művelési ágban nyilvántartott 8,94 
ark. értékű, valóságban Tiszasege Intában lévő, külterületi földterületet Kiss Attila 
Tiszacsege, Fő u. 66. szám alatti lakos részére  
 

nem értékesíti. 
 
Képviselő-testület felkéri Jónás Sándor polgármestert, hogy a döntéséről értesítse a 
kérelmezőt.  
 
Határidő: 2009. május 31. 
Végrehajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester 
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i.)  Tiszacsegei Hagyományőrző Huszárbandérium kérelmének ismertetése 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 /Szóbeli előterjesztés alapján./ 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Kérelem érkezett, röviden mondanám. A Tiszacsegei Hagyományőrző Lovas és 

Nemzeti Gasztro Napokat rendez Magyar Tibor 2009. június 20-21-én. A tételes 
rendezési költségvetést is felsorolta. Nem tudom végigszaladjak rajta, mert komoly 
összegről van szó, amit ő kér. Erre a rendezvényre 5-6 ezer embert vár és 600 ezer Ft 
támogatást kér az önkormányzattól a rendezéshez. Részletesen leírta, hogy mi mennyibe 
kerülne, nagyon sok vendéget meghívott: polgári Hagyományőrző Huszárokat, polgári 
Árvácskákat, újtikosi Bivalyfarmot, görbeházi Lovas Baráti Kört, tiszakeszi 
Hagyományőrzőket, geleji Lovasokat, egyeki Csikósokat, tiszacsegei Hagyományőrző 
Egyesületet, taktaharkányi Arany Turul Történelmi Hagyományőrző Kört, folyásról 
Hagyományőrző Lovas Baráti Kört, tápióbicskei Bicskei Gáspár Tűzércsoport. 
Sorolhatnám ez két oldal. Röviden hagy mondjam el, nekem is van ehhez véleményem 
és mint polgármester kötelességem, hogy mind kettőnk tehát a Magyar Tibor és a saját 
érdekemben is tisztánlátás következzen. Tibort én támogatom, ezt a műfajt felkarolta és 
csinálja. De az volt a probléma legutóbb is, azért nem nyert azon a pályázati pénzen is, 
mert nincs regisztrálva, tehát nincs semmilyen működési formája, na most ebből 
adódóan egy önkormányzat nem tudom a Jegyző Asszony felmeri-e vállalni azt, hogy 
biztosítja az útvonalat, a helyszíneket, ehhez tűzoltóságot, rendőrséget, bizonyos 
mentőket, szervezeteket meg kell hívni. Nem tudom, hogy szabad-e, kell-e nekünk, 
tudjuk-e? A tisztánlátás képpen szeretném elmondani, én már korábban is mondtam a 
Tibornak, hogy ezeket legálisan kellene, mert ha legálisan van valami, akkor sokkal 
jobban tud, bebizonyosodott és azt hittem, hogy abból tanulni fog, amikor a beadott 
pályázatok miatt azért esett ki, mert neki nincs semmilyen formája, amiben ő ezt 
csinálja. Ezt így nagyon nehezen tudja bármilyen szervezet is felkarolni és mellé állni. 
Ezek után kérdezem a képviselők véleményét, tehát a tisztánlátás miatt akartam ezt 
elmondani.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Mivel ő tényleg először indította és saját erőből, ötletéből merítette. Én úgy érzem, hogy 

Tiszacsege tájjellegébe, hagyományába nagyon beleillik ez a program, hogy egy 600 
ezer Ft értékben vállaljon közösen szervezést vele az önkormányzat, illetve a Képviselő-
testület és vállaljuk el 600 ezer Ft értékben, hogy mi ezeket biztosítjuk és egy közös 
rendezvényt tudunk biztosítani. Mert én attól fogok félni, hogyha ez a Hagyományőrző 
Egyesület nem kap kellő anyagi támogatást, akkor ez nem tud olyan mértékben fejlődni, 
mint ahogy kellene. Tényleg úgy gondolom, hogy ez Tiszacsegének a hírnevét, meg 
nagyon sok embert, 6 ezer embert ha mond és ezt felmerte vállalni az ilyenekre 
szerintem nekünk jobban oda kellene figyelni és támogatni ezeket a dolgokat. Mert 
tényleg alulról és ők kezdeményezték és ez nagyon beleillik Tiszacsege kulturális 
programjaiba, meg a környék lovas turizmusába. Nagyon sokan voltak, pedig nem is 
volt meghirdetve húsvétkor fogathajtó lovas verseny volt Egyeken. Ahhoz képest, hogy 
nem volt nagyon hirdetve a rendezvény, húsvét másnapján elég komoly vendégsereg 
jelent meg. Ezek a lovassportok az elkövetkezendő időkben én úgy érzem, hogy elég 
sok látnivalót vonzanak. Találjuk már meg a megoldást rá, közösen a rendezvényt 
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támogassuk, finanszírozzuk, mint személynek is, mint a rendezvénynek a szponzora, ha 
így nem lehet, akkor úgy gondolom, hogy közösen.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Szeretném felhívni a képviselő figyelmét, hogy mi is ezt szeretnénk, ha egy ilyen 

megvalósulhatna, de nem győzöm hangsúlyozni, sehová nem tartozó szervezet, egy 
önkormányzat, egy testület ehhez hogy adja, ki vállalja a felelősséget? Kérdezem a 
Jegyző Asszonyt vállalja a felelősséget? Ő a törvényesség őre.  

 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Semmiképpen, mert ahogy leírta Magyar Tibor úr, elég nagy létszámot vár, illetőleg ez 

nem csak embereket jelent, hanem lovakat, egyéb dolgokat, aminek meglesznek a 
költségei, ő 1.700 ezer Ft-ot írt, ebből kéri a 600 ezer Ft-ot. Ez 1.700 ezer Ft-ból ez a 
program nem valósítható meg, és felelősséggel, főleg így, hogy mentőt kell biztosítani, 
meg egyéb dolgokat, felelősséggel az önkormányzatnak ebbe nem szabad belevágnia, 
illetőleg ilyet támogatni, mert ide emberek jönnek, és ha bármi probléma van, akkor az 
önkormányzatra fog visszahullni, mert nem a szervező vállalja.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Javaslatot teszek arra, itt van 40 fogat, van valakinek fogalma arról, hogy ez mekkora 

helyet vesz igénybe? Én javaslatot teszek, Szilágyi képviselő vállalja be, végre valamit 
szponzoráljon, itt a településen és most itt az idő, megmutathatja, hogy igen vállalja, és 
ő ezeket elvégzi.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Ne személyeskedj 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 De miért 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Majd külön kérjen meg,  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Én felvállalom, hogyha valamit úgy látok, én magam is felvállalom és a saját pénzemből 

is áldozok arra,  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Jó Sándor, akkor lehet  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 hogyha jogos és reális.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Mert ez nem jogos Sándor?  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Most mondta el Aljegyző Asszony, ha nem figyelsz és nem érted,  
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Nem Sándor, érthetetlen.  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Meg a felelősségi oldala, nem tudom, hogy egy önkormányzat felvállalhat egy olyat, 

hogy itt 40 fogat, meg hány száz ló, meg hány ezer ember itt fog lenni, és akár mi 
történhet.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Én örülnék neki. 
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Ha a szervező ezt leírta volna, hogy ő ezt mind biztosítja, de nem írta le, és 1.700 ezer 

Ft-ból ezt nem is fogja tudni, hiába.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 A következő, ő ezt a pénzt arra kérte, a fellépőkre, hogy akik jönnek, azoknak fizet, ezt 

arra.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Az ad számlát. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ha mi biztosítjuk, teljesen legális lenne és biztosítanánk a szükséges rendőrséget, 

mentőt, meg mit tudom én mit, akkor ott jelentkezne a probléma, mert ő arra kéri, hogy 
ezeket a költségeket kitudja fizetni. Ezt nem akartam felsorolni. Polgári Hagyományőrző 
Huszároknak 150 ezer Ft, polgári Árvácskáknak 18 ezer Ft, újtikosi Bivalyfarmnak 80 
ezer Ft, görgeházi Lovas Baráti Kör 80 ezer Ft, tiszakeszi Hagyományőrzőknek 60 ezer 
Ft, itt van felsorolva.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Sanyi, ha tudnak adni számlát, akkor meg van oldva a probléma.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Akkor fizeted. 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 

Adjon számlát és a felelősség a szervezőé. Az önkormányzatnak adjon 600 ezer Ft-os 
számlát.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Nem, hát akkor neked, az önkormányzatnak nincs.  
 
Kapus Lajos SZEIB. tag: 
 Csak annyit szeretnék mondani, hogy kár, hogy nincs itt Tibor, mert sürgősen tudnám 

neki javasolni, hogy valamilyen Egyesületi formát vegyenek fel, mert a mai világban 
bármilyen, mi is csináltunk motoros egyesületet, környezetvédőt, csak úgy tudtunk 
szponzorokat keríteni, ha számlára és számlaszámra kaptunk támogatást.  
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Jónás Sándor polgármester: 
 Lajos, mondtuk, az előzőnél is szerettünk volna neki is juttatni abból a pénzből, amire a 

pályázatot beadta, de törvény van, törvény ellen nem mehetünk, hát értsétek már meg.  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Másrészt azért a költségvetésünket is figyeljük meg, 1 millió Ft-ot szavazott meg a 

Testület a civil szervezetek támogatására, és megvoltak a feltételek, hogy meddig lehet 
benyújtani a kérelmet, illetőleg milyen formátumban, tehát ők tényleg nem egy 
bejegyzett szervezet és ezért nem tudta akkor is támogatni a bizottság és a testület és 
nem is maradt pénzünk sem annyi már.  

 
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag: 
 Sanyi szeretném végigmondani, előljáróban ennyit. Indulatot keltettél bennem, azért 

mert megint hangulatot keltesz.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Szokás szerint. 
 
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag: 
 Mondasz ötleteket, mondasz javaslatokat, semmi nincs mögötte, nincs valóság tartalma. 

Egyet azonban le kell szögezzek az önkormányzat segíti Magyar Tibort, az is bizonyítja, 
hogy tavalyi év decemberében a tourinform iroda feladatként elvégezte azt a marketing 
tevékenységet, hogy a Magyar Tourizmus Zrt honlapján ez a program Tiborral való 
egyeztetés után ott volt, ha ezt most forintosítanánk, kb. 500 ezer Ft-ot jelentene, ha az 
e-marketing kapcsán figyelembe vesszük ezt a dolgot. Például a múlt héten is 
beszéltünk, egyeztettünk vele, folyamatosan segítjük. Te is felelős képviselő vagy, hogy 
tehetsz ilyen kijelentéseket, ismered nagyon jól a költségvetésünket, azt is tudod, hogy 
támogatunk, akit tudunk, de hogy mondhatsz ilyet, hogy de igen támogassuk. Akkor én 
meg azt mondom neked, hogy Te, mint a megyei közgyűlés egyik bizottságának a tagja, 
segítsd ezt az úriembert és csapatát abban, hogy a közgyűlés által kiírt pályázatokban, 
illetve a pályázatok nyerésében illetve nyerésének függvényében tudja megvalósítani ezt 
a programját. Tudsz neki segíteni Sanyi?  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Legalább ennyit elvárunk tőled, hogy segítsél ennyiben Magyar Tibornak. Mert mi már 

segítettünk, mert az elmúlt évben is a Kulturális Alapítvány biztosított neki összeget, 
tehát adtunk mi már. Ez nem jó, hogy a hangulatot megint kezded szítani, és megint 
szembe mész a széllel. De menjél és intézzél neki, mert te mint külsős tag ott a 
megyében, próbált kijárni, támogasd őt, hogy igen is mi tudjuk őt segíteni.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Akkor mondhatom.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jó, válaszoljál, persze. 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Én örülök neki Kriszti, hogy így látjátok, ti fordítva ültök a lovon, van ilyen. Én azt 

mondom ezzel kapcsolatban azért, ha ennyi ember idejön, azért az a pénzének egy részét 
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valamilyen szinten boltokban, lehet, hogy a fűrdőre is többen kimennének, meglátnák 
Tiszacsegét, hogy hogy néz ki. Idejön 6 ezer ember, meglátná Sanyi kis állatkertjét.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Állatkert már nincs, bezárattad.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Ha valaki feltud ilyet, mert kevés rendezvény van, ahol 6 ezer embert Tiszacsegén ide 

tudunk hozni. Ha egy ilyen rendezvényre, csak jöjjön el 3 ezer ember is, és ez majd a 
későbbiekben ki fog alakítani egy hagyományt, akkor én úgy érzem, hogy ez nem lett 
volna hiábavaló. Nagyon sok tiszacsegei lakos is, a helyébe hozzák ezeket a dolgokat, 
ahová elmennek ezek a lovasok, meg a hagyományőrzők, meg a tánccsoportunk is, 
tényleg olyan színvonalas előadásokat tartanak, az lesz a vége, hogy átfognak menni egy 
másik településre, ahol jobban szponzorálják, én ezt nem akarom. Én azért beszéltem 
velük, hogy nagyon sokat fáradoznak azért, hogy egy ilyen színvonalas rendezvényt 
megtudjanak oldani. Idejön 6 ezer ember, akkor igazatok van.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Köszönöm.  
 
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag: 
 A kérdésem az volt, hogy tudsz-e segíteni? Igen vagy nem?  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Akkor mivel nagyon a lelkeden viseled ezt a dolgot, szeretném elmondani, hogy én 

ingyen és bérmentve éveken keresztül biztosítottam a vadasparkot, ez ellen meg te tettél 
hathatósan, hogy minél előbb zárjam be, ez ingyen volt biztosítva.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Sanyi hazudol, Sanyikám hazudol én ellene nem tettem.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jó,  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Ne hazudj legalább Sándor, a lakosoknak ne hazudj Sándor.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jó, jó. Kérdezem a Tisztelt Képviselőket, Szilágyi Sándor támogassa ha tudja, meg 

akarja, vegye fel Magyar Tiborral a kapcsolatot, mi Magyar Tibornak a jobbik oldalt 
ajánlottuk, hogy valamilyen szervezetet hozzon létre, és akkor természetesen az 
önkormányzat mellé áll és mindenben segíti, ahogy a többi szervezetet is tudjuk 
támogatni, de most ebben az esetben nem, aki ezzel egyetért, kérem, hogy 
kézfelnyújtással jelezze.  

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsegei Hagyományőrző 
Huszárbandérium kérelmének elutasítását – 9 fő igen, 1 fő nem szavazattal (Jászai 
László, Szeli Zoltán, Vincze László, Illés János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta 
és az alábbi határozatot hozta:  
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77/2009.(IV. 29.) KT. számú HATÁROZAT: 
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testület megtárgyalta a tiszacsegei 
Hagyományőrző Huszárbandérium kérelmét és az alábbiak szerint határoz: 
 
Tekintettel az önkormányzat nehéz gazdasági helyzetére, valamint arra, hogy kérelmező 
nem bejegyzett szervezetként működik, a kérelemben szereplő tiszacsegei 
Hagyományőrző Lovas és Nemzeti Gasztro Napok rendezését anyagilag nem tudja 
felvállalni. 
 
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről kérelmezőt értesítse.  
 
Határidő: 2009. május 15. 
Felelős: Jónás Sándor polgármester 

 
 

 
j.) Egyebek 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Balmazújvárosról a Tisztelt Képviselőknek meghívó érkezett, szeretném ismertetni. A 

Köztestületi Tűzoltóság, a Hajdú-Bihar megyei Tűzoltó Szövetség és a 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2009. május 05-én Balmazújvárosba a megyei Szent 
Flórián Napi ünnepségre Tisztelettel és Szeretettel meghívja a képviselő-testületi 
tagokat és természetesen az érdeklődő lakosokat is.  

 
 
 

k.) Fekete Nándor orgonaművész kérelmének ismertetése 
Ea.: Jónás Sándor polgármester 
/Szóbeli előterjesztés alapján./ 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Szeretném elmondani, hogy volt már Fekete Nándor itt. Aki volt a református 

templomban egy zongorahangversenyt adott elő. Ő megkereste önkormányzatunkat, 
hogy szeretne itt újfent egy hangversenyt adni, bármikor, amikor erre lehetőség adódik 
az önkormányzat részéről, itt az ajánlásban az ő munkásságát sorolja fel, illetve azt, 
hogy mit tudna előadni. Ennek a tiszteletdíja 100 ezer Ft, ezt lehet úgy is, hogy 
belépőjegyek formájában és esetleg valamelyik alapítvány vagy az önkormányzat 
vállalja, tehát ha a bevételekből nem származik 100 ezer Ft, akkor az önkormányzat 
vagy valamelyik alapítvány ezt kiegészíti, én erre is gondolok, hogy így. De 
természetesen abból kell kiindulni, hogyha a jegyeket eltudja adni és elővételbe elkell, 
akkor tudjuk-e fogadni? Kérdezem, hogy ki volt ezen, mert én voltam személy szerint? 
Tehát ez egy orgona művész. Ő itt a munkásságát leírja és szeretne itt a turnéja során 
fellépni Tiszacsegén. Volt már ő itt annak idején azt hiszem, akkor a református 
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egyháznak a meghívásából volt itt, és most felmerült benne, hogy újra adna itt egy 
koncertet. Azért írta le, hogy a költsége bruttó 100 ezer Ft és leírta azt is, hogy milyen 
számokat, illetve miket adna elő, és mi önállóan az önkormányzat megfinanszírozza, 
valamelyik alapítvány bevállalja, vagy pedig a jegyek bevételéből fedezzük vagy nem 
foglalkozunk vele, erre ilyen lehetőségek vannak.  

 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Tisztelt Testület! Nem igazán szerencsés az előző napirend után ezzel előjönni. Jó én 

értem Polgármester Úrnak kötelessége ezzel előjönni. Én azt javaslom, ez az én 
személyes javaslatom, ha ő bevállalja, ezt hogy jegyekből, illetve eladott CD-ből, vagy 
valami más forrásból előzetes felmérés alapján, ha tudunk neki segíteni, hogy milyen 
összeg várható és ő így tudja vállalni, de hogy erre az önkormányzat most megint pénzt 
adjon, nem hiszem hogy erre most ezek után ebben tudunk neki segíteni.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Azért nem tudtam felkészülni ebből, ma 11.30-kor Szeli Zoltán volt bent, jelezte, hogy 

nem tud a mai testületi ülésen részt venni, ő hozta ezt, vele tárgyalt. Nem is tudtam 
igazándiból képbe kerülni, én próbáltam most elmondani.  

 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Felmérést kell végezni, hogy milyen bevétel várható, aztán, ha neki jó.  
 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Én úgy gondolom, hogy egy képviselő-testületnek nem ilyen dolgokkal kell foglalkozni. 

Ez egy művészeti dolog, ő elakarja adni magát, keresse meg a művelődési házat, keresse 
meg az egyházkerületet, döntse el mikor akar jönni, hirdesse meg magát. Valahol azt 
mondom, hogy ezzel már tényleg ne foglalkozzunk, ilyen dolgokkal, van ennél sokkal 
fontosabb dolog is.  

 
 

l.) Egyebek 
 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Van-e valakinek az egyebekben? 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Két dologban szeretnék érdeklődni Polgármester Úrnál, de 

előtte volna egy megállapításom, egy megjegyzésem a városőrséggel kapcsolatban, 
hogy volt közgyűlésük. Eszembe jutott, hogy a városőrség kihelyezte a tábláját a 
helyiségtáblák közelében. Van nekünk ez az oszlopra ráhelyezett Leader település 
táblánk és erre kihelyeztük a városőrséggel védett település táblát. Érdekes a dolognak 
van egy pikantériája, hogy a polgárőrségnek is kint volt egy táblája, valahogy 
évtizedeken, éveken keresztül senkit nem zavart, hogy ott van, semmi baja nem lett 
ennek a táblának. Majd hogy hogy nem a KPM úgy döntött, hogy az ő általa kihelyezett 
helyiség kezdetét jelző táblák oszlopára nem lehet idegen dolgokat feltenni és levette és 
behozta ide. De ez a tábla úgy gondolom, hogy éveken keresztül teljesen sértetlen volt. 
Nem tudom, ki lehetett ez a piti ember, aki a városőrség táblát jól összegyűrte, 
összehajtogatta, majdnem összecsomagolta ott az oszlopon. Mondjuk én nem járok 
Egyek fele, aki arrafele jár, lehet, hogy látta, hogy ki volt, vagy gyakran találkozik ezzel 
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a táblával és bosszantotta ez a felirat, de nagyon nevetségesnek tartom és nagyon 
korlátolt embernek, az ilyet aki egy ilyen táblát, aki senkinek nem árt, fogja magát és 
összegyűri. A két kérdés, amit szeretnék feltenni az egyik olyan hírek vannak a 
településen, az emberek beszélik nyílván, hogy van ez a balmazújvárosi tejgazdaság 
nevű Kft, akinek Tar József a tulajdonosa, és én úgy tudom, hogy ő itt fog egy vágóhidat 
építeni, mert a Jászai László Úrtól vett területen gyakran szoktam látni mozgolódást, 
villanyszerelők, E-onosok dolgozgatnak ott és azt hallottam érdekes módon, mert nekem 
ezt nem jelezte senki, illetve én úgy tudom, hogy ő pontosan itt akarja még mindig 
megvalósítani a településen a beruházását és olyan furcsa híreket hallottam, de biztos 
valami kósza pletyka lehet ez már megint, valami indokolatlan felesleges 
rémhírterjesztés, hogy ő nem itt akarja ezt a vágóhidat megépíteni, hanem 
Újszentmargitán. Több embertől is hallottam, nem tudom, hogy honnan veszik. 
Természetesen mondanom sem kell, az én nevem összefüggésbe kerül azonnal, mint a 
munkahelyteremtőt gátoló tényező. Tehát nyilvánvalóan azért is vetem fel ezt a kérdést, 
mert egyébként nem foglalkoznék vele, mert szerintem nem látom okát, annak egyszer, 
valaki területet vesz és elkezdik az elektromos leágazást is elkezdik csinálni gondol 
egyet, ráadásul pályázik is rá. Adott helyre kell pályázni. Tehát erre szeretnék választ 
kapni, hogy erről mit tud Polgármester Úr.  

 A másik meg az, hogy a településen december-január hónapban hál’ istennek az Alföld 
televízió jóvoltából elterjedt az a hír, hogy itt az iskola eladásával kapcsolatban 
ügyészségi vizsgálat indult, és olyan kijelentések is voltak, hogy te mint Polgármester 
bűncselekményt követtél el, a képviselő-testület tagjai a bűntársaid, tehát magyarán 
mondva be lettünk sározva, és meg lettünk rágalmazva. Nem tudom, hogy mi van ezzel 
az üggyel? Itt van már április vége, én nem tudom találtak valamit, nem találtak 
valamit? Én szeretném, hogyha feltennéd a Képviselő-testületnek a kérdést és jónak 
látnám, ha a képviselő-testület felhatalmazna téged Polgármester Úr arra, hogy érdeklőd 
már meg az ügyészséget, hogy hol járnak ebben az ügyben. Mert én úgy gondolom, 
hogy ezt úgy hagyni, hogy mi esetleg valamit úgy csináltuk, hogy az nem jogszerű, 
törvénytelen és ezt a hírt, hogy úgymond megválaszolatlanul hagyni a lakosság előtt, 
nem tartom helyesnek. Köszönöm szépen, tehát erre a két kérdésre szeretnék választ 
kapni Polgármester Úr.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Igen, elég szomorú az, hogy változatlanul amikor még én nem voltam Polgármester 

akkor is elterjedt ez, hogy az önkormányzat vagy a település akart valamit megvalósítani 
és új dolgot csinálni, mindig voltak ellen futók és ellene rohangálók, akik megpróbáltak 
mindent elkövetni, hogy azok ne valósuljanak meg. Lásd legutóbb a kábeltévét is, ami 
nagy vihart kavart, de ezekkel már nem akarok foglalkozni. Valószínű ezeknek a 
pitiáner embereknek áll érdekében ez a dolog, hogy ilyeneket csináljon, összegyűri a 
táblát. Ezen kívül Tar Úrra visszatérve, pontosan tegnap beszéltem vele, elkezdődtek a 
munkák, a csatornát az önkormányzat gépe fogja, tehát a vizet kivezetni, kb. 50 méteres 
szakaszon, úgyhogy rövid időn belül a teljes beruházást megkezdik. Esze ágában nincs, 
hogy ő Újszentmargitára vagy bárhová menjen, itt fog továbbra is maradni, annál is 
inkább, mivel a Bocskai utcán is mint mindenki tudja megvette azt a nádfedeles házat és 
ott falusi turizmust folytat. Tehát ő igen is, sőt nem akarok a dolgok elébe menni, de 
elképzelhető, hogy a teljes tej Kft-jét valószínű, hogy át is hozza Tiszacsegére. Ennyit 
erről a Tar Úrról és azt hiszem, hogy az önkormányzat és kettőnk között nagyon jó a 
kapcsolat, úgyhogy terjeszthetnek bármit, mondhatnak bármit, mindent elfogunk 
követni, hogy ezek a dolgok megvalósuljanak.  
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Visszatérve erre valóban igaz, ez elhangzott, rengeteg rágalmat kaptunk, rajtam 
keresztül a Tisztelt Képviselőket is vád alá helyezték, hogy itt ügyészségi vizsgálat 
folyik és már januárban az ügyészség le is zárja a nyomozás. El kell mondanom 
jegyzőkönyvbe is, és a nyilvánosság előtt, hogy engem egyetlen egy hivatalos szerv 
ebben az ügyben meg nem keresett. De elfogadom és jónak találom én is, járjunk a 
végére, hogy most ez vaklárma, valóság, történik itt valami vagy nem történik, én 
megkérem a Tisztelt Képviselőket, hatalmazzatok fel arra, hogy írjak a Közigazgatási 
Hivatal vagy az Ügyészség felé egy levelet, amiben kérjük azt, hogy mondják már meg, 
hogy elvagyok marasztalva a képviselőkkel együtt, vagy csak én vagyok vagy hogy van, 
vagy mi a helyzet.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Szeretnék szólni. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ehhez?  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Ehhez, igen. Én nagyon sajnálom Sanyi, hogy pitiáner embereknek nevezed az 

iskolával, akinek másféle véleménye van.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Nem az iskolával,  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Hagy mondjam el,   
 
Jónás Sándor polgármester: 
 aki összegyűrte a táblát.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 

Hagy fejezzem be, nagyon megkérlek. Az iskolával kapcsolatban is a jelentgetésekkel. 
Egyet tudni kell, hogy Godó tanár bácsi ő a maga szavaival elmondta, hogy nem az 
egészségház építés ellen vannak, hanem ők nem örültek neki, hogy azt a helyet jelölte ki 
a Képviselő-testület. Én amikor volt egy lakossági fórum, én akkor szóltam, Miklósnak 
is szóltam, hogy az a szerződés amit ti aláírtatok nagyon sok dologban nem helytálló.  
Vagy Répási Lajossal is a megvalósulási térképet kimentünk megnézni a testület által 
szavazott térképekkel nem egyezik. Én többször kértem, hogy nem kell itt félrevinni a 
dolgokat, azt kértem én több esetben tőled is, hogy csak a törvényességet állítsuk helyre, 
szavazzuk meg, ha akkor ez a terület úgy van, vagy próbáljuk abba az irányba terelni, 
hogy az iskola is megmaradjon az udvar hozzá, hogy a megfelelő létszám 
négyzetméterenként megmaradhasson. Az iskola udvar végén van egy porta eladó, tehát 
minden adott ahhoz, hogy ezeket a hibákat, amit elkövettünk, ha elkövettünk, akkor 
ezeket helyre lehetne állítani. Az, hogy több lakos, ezt felvetette Godó tanár bácsi a 
gyűlésen is, amikor ott voltál, nekik más a véleményük és szeretnék továbbra is, hogy 
azt az épületet ne bontsák le, akkor meg lehetett volna őket hallgatni, ott hozzászólhattál 
volna.   

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Képviselő társam nem erről van szó most,  
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Elmondom, elmondom,  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 De most nem erről van szó,  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 De Godó tanár bácsi 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 De ez nem tartozik hozzá 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 De, hogyne, most mondom és Godó tanár bácsi tett egy feljelentést ez nyíltan, 

feljelentést tett.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Már megbánta, Godó tanár bácsi már megbánta.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Elfogadom, akkor Godó tanár urat meg kell kérdezni, hogy kapott-e már olyan levelet, 

mert lehet, hogy ő már kapott egy olyan levelet, hogy az ügyészség nem talált olyan 
hibát, vagy szabálytalanságot, és ezért megszüntették az eljárást.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Mi nem Godó tanár bácsit keressük, mert nem ő tőle tudjuk, mi attól tudjuk, attól a 

képviselőtől, és attól a kábeltévéstől, aki ezt propagálta lakossági fórumon és televízión 
keresztül. Mi attól kérjük, nem Godó bácsi, és a hivatalos szervtől, mint ahogy el is 
mondtam.  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Nagyon rövid leszek, a pitiáner szót nem az iskolával kapcsolatosan használtad, ezt 

tisztázzuk. Ha valaki más véleményen van, tehát vitatkozik valakivel, ettől még nem 
kell az ügyészségre menni. Tehát itt nem arról van szó, hogy valakinek más véleménye 
volt és mi ezt nem tudtuk elfogadni. Nem erről volt szó, már elnézést. Ha én más 
véleményen vagyok bármelyik képviselő társammal, nem vagyunk azonos véleményen, 
nem tudjuk ezt a két véleményt összeegyeztetni, hogy kialakuljon egy konszenzus, ettől 
még nem kell az ügyészségre rohanni, feljelentgetni, hogy a másikat mindenféle 
bűnözőnek lehordani, meg elhordani, csupán csak azért, mert véleménykülönbség van 
köztünk.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 És nem is vállalják erre, hanem már maguk előtt tartanak egy pajzsot, egy idős embert 

felfogadnak, és azokat küldik, hogy ez nem a mi véleményünk, ez a Godó bácsié, a 
Szalontai nénié, ezek a vélemények.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Nem kell itt semmi, tegye mindenki a dolgát, tegye az ügyészség is a dolgát.  
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Jónás Sándor polgármester: 
 Köszönöm szépen, aki egyetért azzal, hogy írjak egy levelet és erre véleményt kérjek, az 

kézfelnyújtással jelezze.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Én nem írnám meg a helyedben Sándor. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Én megírom.  
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – ügyészségnek történő levélírást 
– 9 fő igen, 1 fő nem szavazattal (Jászai László, Szeli Zoltán, Vincze László, Illés János 
nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
 

78/2009.(IV. 29.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Jónás Sándor 
polgármestert, hogy azokban a folyamatban lévő ügyekben, amelyekkel kapcsolatosan 
Tiszacsege Város Önkormányzata is érintett levélben kérjen tájékoztatást az 
Ügyészségtől, illetőleg a Közigazgatási Hivataltól. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Jónás Sándor polgármester 

 
 

m.) Egyebek 
 
 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Kár, hogy Tiba Úr elment, igaz ezt lehet akkor kellett volna. De Polgármester Úr jelezze 

már felé, egy olyan igényt itt az üdülőövezetben kellene Alpolgármester Úrnak is 
jelezték, hogy az üdülőövezet sebességcsökkentés táblát az egész üdülőövezetre 
vonatkozóan kirakni. Ez kérés volna, ehhez kell a térségi hozzájárulás is.  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Gyakorlatilag a tiszacsegei üdülőrészre egy zóna sebességkorlátozó táblát kell kitenni, 

az egész üdülőre vonatkozóan egy 30 km-es sebességkorlátozó táblát, az ott lévők 
kérték.  

 
Bana Gábor PTKIB. tag: 
 Alpolgármester Úrnak az útjavításokkal kapcsolatban szeretnék egy kérést tolmácsolni. 

A vasútállomási buszmegállónál, ha lehetőség van a buszmegállót javítsuk már ki, mert 
kitörik a buszok alól a tengely. Ha már arra mennek, ha van ez az úthenger, meg 
aszfaltvágó, akkor tegyük már meg azt, ha jönnek legközelebb, küldjenek oda 
embereket.  
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Jónás Sándor polgármester: 
 Az KPM-es út.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Van még több ilyen, mert szeretnék én erre reagálni. Igaz, hogy te nem voltál itt Gabi, 

de nem probléma. Úgy gondoltuk mi, mikor beszéltünk a közmunka foglalkoztatásról, 
hogy képtelenség fejben tartani, hogy szól nekem, vagy telefonál nekem, hogy a 
település mely pontján lát ő problémát. Ezt egyszerűen én nem tudom kezelni, nem is 
lehet. Mi abban állapodtunk meg, hogy minden képviselő a saját körzetében vagy ha a 
településen, még ha nem is az ő körzete, lát valami problémát, azt lejegyzeteli és leadja 
a műszaki irodába, mert képtelen vagyok 50-60 dologra odafigyelni. Az, hogy KPM-es 
út, most ha leadjuk ezt a műszaki irodába, megnézik majd Barta Laciék, hogy ez kinek a 
felelőssége kijavítani.  

 
 
CSernikné Nagy Krisztina kiment.     Jelen van: 9 fő 
 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 

Az a lényeg, hogy nem probléma, ha megkérhetnélek benneteket, jegyzeteljétek már le 
Barta László utána fog nézni, hogy ez KPM-es út, nem KPM-es út. Majd ők elkezdik 
szelektálni a hibákat, hogy útjavításokkal kapcsolatos bejelentések, árokkal kapcsolatos 
bejelentések, járdával kapcsolatos, gazzal. Az a probléma most már, hogy úgy tűnik, 
hogy ezt a sok embert mozgatni kell, megfelelő módon kell irányítani, jó lenne, ha nem 
lenne káosz, mert, ha nem odafigyelünk és nem csináljuk szervezetten, akkor az lesz 
belőle. Nyilván én szívesen megcsinálok mindent, de csak nem vagyok egy fizetett 
minden napos 8 órát itt töltő embert, aki erre még külön figyeljen oda. Ezt a műszaki 
iroda kezeli. Egyébként ha szólsz én számon kérem rajtuk, ha te leadtad, akkor ezzel 
kapcsolatban volt-e ilyen változás.  
Az aszfaltozással kapcsolatban, azért vettük meg ezt az úthengert, több gépnek is utána 
néztünk, egy nagyon jó állapotú úthengert vettünk, mert van 6 millió Ft-unk útjavításra 
95 ezer Ft egy tonna aszfalt bedolgozva, ha a KPM végzi, mert lejönnek nagy 
apparátussal, teherautó, irányítgatják a forgalmat. De ha mi veszünk aszfaltot, akkor az 
csak 18 ezer Ft tonnánként, tehát óriási az árkülönbség, emiatt már ebben az évben 
vidáman kitermeljük a gépek árát és jövőre már ez a gép gyakorlatilag a hasznot hajtja 
nekünk, mert 6 millió Ft-ért nem 60 m3, hanem több százköbméter aszfaltot 
bedolgozhatunk, lehet, hogy komplett utcáknak a felújítását sokkal jobban, 
hatékonyabban eltudjuk végezni, ez a csináld magad mozgalom keretében.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Sándor én azt szeretném, ha ezt a táblát megcsináltatjátok a Tisza utcának is állítsátok 

már helyre, oda is szabálytalanul vannak azok a táblák felrakva, mert ilyen alapon a bent 
lakók sem mehetnek be, meg kell nézni. Tehát vagy kivéve célforgalom, valamint azt a 
táblát is meg kellene kiegészítésként szakemberrel megvizsgáltatni, mert jelen 
pillanatban szabálytalan. Nem tud bemenni a saját lakos sem, aki ott lakik egy 
erőgéppel, az szabálytalan és ha bármikor baleset van, ők a bukták, mert nem mehet be a 
bent lakó sem. Ezeket meg kell vizsgálni, hogy milyen táblát kell kihelyezni. 

 A másik a Remondisnak is szólni kellene, hogy akármilyen sárga lámpával villognak, 
minden, ne jöjjenek az egyirányú utcába, ők folyamatosan a forgalommal, az útiránnyal 
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a menetiránnyal szemben jönnek be mindig és úgy szedik a szemetet, én nem látom 
jónak, addig, míg ebből baleset nem lesz. Nem hiszem, hogy nagy gond lenne, az 
egyirányú utca, mindenki tudja a KRESZ közlekedési szabályát.  

 A másik ezzel kapcsolatban azt szeretném, ha a Remondistól ezt is kérnétek, meg az 
előző testületi ülésen mi kértük, hogy a 8 millió Ft-ot is ki kell fizetnünk, hogy tegyünk 
már a lakosokon belül is, hogy kik vannak bejelentve, hogy ezzel kapcsolatban kinek 
van egy lakása két néven, vagy hogy vannak ezek a porták bejelentve, itt is 
megígértétek, hogy ebben lépünk, hogy halad-e ez a nyilvántartás. A másik pedig a 
Remondis-szal kapcsolatban Egyek én úgy tudom, hogy feljelentette ezekkel 
kapcsolatban, nekünk is el kell rajta gondolkozni. Mert ezek egyes családoknál, most 
amit csináltunk a testület is elfogadott szemétgyűjtési díjat át kellene értékelni, vagy 
azoknál az illetőknél, akiknél ez nem teljesen jogos a nyilvántartásunkat azt szigorítsuk 
meg és nézzük meg, hogy akkor hogy állunk Tiszacsegével kapcsolatban. Én a 
Remondis-szal kapcsolatban én Egyeknek a példáját jobbnak láttam volna, és azt 
mondom, hogy a 8 millió Ft-ot is nem nyelnénk le simán.  

 Még egyetlen egy van, nagyon sajnálom, hogy a vadasparkkal kapcsolatban az előbb, 
amit tettél irányomba, nem probléma, majd megkeresem ennek is a módját.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jelentsél fel, már annyi felé feljelentettél.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Egyetlen egyet kérek, már többen felvetették. Erre válaszolni sem kell Sándor, a 

legközelebbi testületi ülésre, amit hangoztattál a közlekedő mérnöki diplomádat mutasd 
már meg, ha kérhetek ilyet.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Semmi közöd hozzá, ezt most mondom itt neked.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Tudom, Sándor 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ebből bírósági ügy van, válaszolok. 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Attól én miért nem kérhetem Sándor?  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Mert én bíróságra adtam, majd ha meglesz a bírósági végzés, jogerős döntés, akkor 

befogom terjeszteni.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Köszönöm, akkor rendben van, de attól függetlenül legközelebb behozhatnád Sándor.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Fejed be ezeket a személyeskedéseket.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Én kértem, mit személyeskedek?  
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Jónás Sándor polgármester: 
 Mi közöd neked, az én magán, privát dolgaimhoz? Neked mi közöd?  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Sándor te mutatod meg mindenütt ahol mondod. Kérdezték, hát hogyne kérném meg, ez 

nem lehet probléma, behozod és megmutatod, nehogy ebből már probléma legyen 
Sanyi.   

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Hagyjuk már ezt jó, megpróbáltál már mindennel és mindenkivel szembe menni, állítsd 

már le magadat.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Te is Sanyi.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Remondisszal kapcsolatban, ezt nem most kellett volna neked elmondani, ezelőtt 6 

évvel vagy 7 évvel, akkor amikor megkötöttétek.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Akkor is elmondtam Sándor. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Akkor most nem tudunk mit csinálni, ott kellett volna rohangálnod, feljelentéseket tenni 

itt meg ott.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Sanyi én nem tudok annyit tenni, mint te, mert tenálad több feljelentést senki nem tesz.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Tudod akkor kellett volna, nem most. Most megint mész a település ellen, megpróbálsz 

az itteni emberek ellen menni még most is, eleget tettél már, tegyél valamit le az asztalra 
itt Tiszacsegén.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Sanyi megfulladsz. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Fejezzük be jó.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Fejezd be, mert megfulladsz Sanyi. 
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Ehhez még annyit, hogy a Remondis ahogy szó is volt róla 2005 óta szállítja a szemetet, 

nem emeltük sose a díjat, mert jogszabály szerint csak akkor lehet emelni, hogyha 
megfelelő, de akkor viszont kell, hogyha a megfelelő kalkulációt beterjeszti. Ha azt 
vesszük 2006-2009-ig változatlanul tartottuk, holott a 42 településből sokan emeltek.  
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Meg kell Margitától kérdezni.   
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Margita nem ehhez a regionális hulladéklerakóhoz tartozik.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Mi is tartozzunk oda.  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Elnézést, de négy évig nem emeltünk hulladékszállítási díjat, viszont attól kezdve, hogy 

az árkalkulációt benyújtja jogszabály szerint nincs más választás. És van egy ilyen 
megállapodás a 42 település és a szolgáltató között és ebből nem tudunk kilépni.  

 
 
Csernikné Nagy Krisztina visszaérkezett.      Jelen van: 10 fő  
 
 
Jónás Sándor polgármester:  
 A különfélék keretén belül van-e valakinek hozzászólása, javaslata? 

 
 
Mivel több napirend pont és hozzászólás nem volt, Jónás Sándor polgármester 
megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a meghívott vendégek megjelenését és 
zárt ülést rendelt el.   
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

   Jónás Sándor      Dr. Vámosi Margit 
      polgármester                 aljegyző 

 
 

Kobza Miklósné 
jkv. hitelesítő 

 
 


