JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 30-án du.
1300 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében – megtartott
üléséről.

Jelen vannak:

mellékelt jelenléti ív szerint

Meghívottak:

mellékelt jelenléti ív szerint

Jónás Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott
vendégeket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 8 fő
képviselő jelen van. Vincze László, Szilágyi Sándor, Illés János, valamint Kapus Lajos
jelezték távolmaradásukat. Jászai László valószínűleg később érkezik.
Jónás Sándor polgármester:
Szeretném megkérdezni a 6. ponttal kapcsolatban Tóth Imre Urat, hogy zárt ülésen vagy
pedig nyilvános ülésen kívánja lefolytatni.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Nyilvánosan, de nem kívánok részt venni.
Jónás Sándor polgármester:
Jó, tehát nyilvánosan, de nem kíván jelen lenni a testületi ülésen.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére Zsólyominé Gyenes Anikóra, valamint
a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Tóth Imre képviselőre és a kiküldött meghívóban
szereplő napirendi pontok tárgyalására.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető, a
jegyzőkönyv-hitelesítő személyét, valamint a napirendi pontok tárgyalását – 8 fő igen
szavazattal (Vincze László, Szilágyi Sándor, Illés János, Kapus Lajos, valamint Jászai
László nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta.

Napirendi pontok:

1./

Vásári Orosz Andrea képviselő eskütétele

2./

Vásári Orosz Andrea az Ügyrendi-, Oktatási-, Művelődési és Sport Bizottság
tagjává történő megválasztása.
Az Ügyrendi-, Oktatási-, Művelődési és Sport Bizottság elnökének megválasztása
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3./

Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009.(II. 12.) rendelet
módosítása
Ea.: Jónás Sándor polgármester

4./

Balmazújváros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának ülésén hozott
döntésekhez szükséges képviselő-testületi határozatok meghozatala
Ea.. Jónás Sándor polgármester

5./

Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, Tiszacsege
Kommunális Szolgáltató Szervezet, Tiszacsegei Általános Művelődési Központ,
valamint Városi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratainak módosítása
Ea.: Dr. Vámosi Margit aljegyző

6./

Általános Művelődési Központ intézményvezetőjének megbízása
Ea.: Jónás Sándor polgármester

7./

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2008. évi munkájáról
Ea.: Dr. Vámosi Margit aljegyző

8./

Városi Óvoda és Bölcsőde Nevelési Programjának módosítása
Ea.: Bárdos Tiborné óvodavezető

9./

Szemészeti szakrendelés végzéséhez történő hozzájárulás
Ea.: Jónás Sándor polgármester

10./ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. II. félévi
munkaterve
Ea.: Jónás Sándor polgármester
11./ Az Európai Parlament Tagjainak választása során Tiszacsege település
eredményéről
Ea.: Dr. Vámosi Margit aljegyző
12./ Hajdú-bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
módosításához szükséges határozatok meghozatala
Ea.: Jónás Sándor polgármester

alapító

okiratának

13./ Polgármesteri jelentés
Ea.: Jónás Sándor polgármester
14./ Különfélék
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1.

Napirendi pont
Vásári-Orosz Andrea képviselő eskütétele

Jónás Sándor polgármester:
Egyúttal szeretném bejelenteni azt, sokan nem tudják, különösen a tiszacsegei lakosok
közül, hiszen akkor már a televízió sem közvetítette az élő egyenes adásunkat.
Folytatódott a legutóbbi 2009. június 22-ei rendkívüli testületi ülésen a képviselőknek az
ülése, ahol Szeli Zoltán képviselő, az Ügyrendi-, Oktatási-, Művelődési és Sport
Bizottság elnöke bejelentette, hogy a későbbiekben nem kívánja sem a bizottság élén,
illetve a képviselő mandátumát is visszaadja, kéri, hogy tekintsünk el tőle.
Ilyenkor természetesen az a gyakorlat, hogy a soron következő, és meg is kérem
egyúttal Vásári-Orosz Andreát, hogy jöjjön ide ki, felkérem a Tisztelt Képviselőket az új
képviselő eskü szövegét fogjuk elmondani, megkérek mindenkit, hogy az eskü szövege
alatt, kérem, hogy álljanak fel.

Felkérem Vásári-Orosz Andreát, hogy az esküt tegye le.
„ Én ……………….. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek;
az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom; az állami és szolgálati
titkot megőrzöm, megbízatásomhoz híven, pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a
legjobb tudásom szerint minden igyekezetemmel Tiszacsege javát szolgálom.”
(az eskütevő meggyőződése szerint)
„ Isten engem úgy segéljen.”

Jónás Sándor polgármester:
Megkérném Tisztelettel a Képviselőket és a jelenlévőket is, hogy még egy pillanat
erejéig maradjunk állva. Ha már elkezdtük ezt a testületi ülést, nekem lenne még egy
bejelentésem. Tiszacsege Város 41 éves munkájáért, amit Iványi Doktor Úr itt töltött
nálunk engedjétek meg, hogy Tiszacsege Város Emlékérem arany fokozatát átnyújtsam
neki és megköszönve a 41 évet, amit a településen úgy mint orvos és mint képviselő is
tett itt élő emberekért. Köszönöm szépen Doktor Úr hagy adjam át neked. További sok
sikert kívánok a mi körünkben is, a magánéletben is és jó erőt, egészséget kívánok
hozzá.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Nagyon szépen köszönöm, mindannyiótoknak és a Polgármester Úrnak.
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2./

Napirendi pont
Vásári Orosz Andrea az Ügyrendi-, Oktatási-, Művelődési és Sport Bizottság tagjává
történő megválasztása.
Az Ügyrendi-, Oktatási-, Művelődési és Sport Bizottság elnökének megválasztása

Jónás Sándor polgármester:
Vásári-Orosz Andrea belépett Szeli Zoltán helyett a Képviselő-testületben, mivel az
Ügyrendi-, Oktatási-, Művelődési és Sport Bizottság tagja is volt Szeli Zoltán.
Megkérdezem Vásári-Orosz Andreát, hogy részt kíván-e venni a bizottság munkájában?
Vásári-Orosz Andrea:
Igen.
Jónás Sándor polgármester:
Megkérdezem, hogy beleegyezik-e a nyilvános tárgyalásba?
Vásári-Orosz Andrea:
Igen.
Jónás Sándor polgármester:
Megkérdezem, hogy részt kíván-e venni a saját személyéről való döntésben.
Vásári-Orosz Andrea:
Nem kívánok részt venni a döntésben”
Jónás Sándor polgármester:
Kérdezem a Tisztelt Képviselőket, hogy elfogadják-e azt, hogy jelöljünk most ehhez a
bizottsághoz elnököt is? Hiszen, mint mondtam Szeli Zoltán elnök volt, így
megüresedett ez a hely. Én javaslattal szeretnék élni és Kobza Miklósné Csillát
szeretném felkérni erre a feladatra és kérdezem is tőle, hogy elfogadja-e?
Kobza Miklósné ÜOMSB. tag:
Igen elfogadom
Jónás Sándor polgármester:
Megkérdezem, hogy beleegyezik-e a nyilvános tárgyalásba?
Kobza Miklósné ÜOMSB. tag:
Igen.
Jónás Sándor polgármester:
Megkérdezem, hogy részt kíván-e venni a saját személyéről való döntésben.
Kobza Miklósné ÜOMSB. tag:
Nem kívánok részt venni a döntésben”
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Jónás Sándor polgármester:
Kérdezem a Tisztelt Képviselőket, hogy van-e valakinek más javaslata, véleménye ezzel
kapcsolatban? A hallgatás az beleegyezés, én köszönöm szépen. Akkor én szeretném ezt
határozati javaslatba foglalva felolvasnám:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. Törvény 22. § (1) bekezdése és Tiszacsege Város Önkormányzata
Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló
5/2007.(III. 29.) rendeletének 58 §-a alapján az Ügyrendi-, Oktatási-, Művelődési és
Sport Bizottság elnökének Kobza Miklósnét választja meg.”
Ezek után megkérem a képviselő-testületet, hogy aki a határozati javaslattal egyet ért, az
kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Ügyrendi-, Oktatási-,
Művelődési és Sport Bizottság elnökére tett javaslatot – 8 fő igen szavazattal (Vincze
László, Szilágyi Sándor, Illés János, Kapus Lajos, valamint Jászai László nem volt jelen
a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

114/2009.(VI. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. Törvény 22. § (1) bekezdése és Tiszacsege Város
Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 5/2007.(III. 29.) rendeletének 58 §-a alapján az Ügyrendi-,
Oktatási-, Művelődési és Sport Bizottság elnökének KOBZA MIKLÓSNÉ-t
választja meg.

Jónás Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. Törvény 22. § (1) bekezdése és Tiszacsege Város Önkormányzata
Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló
5/2007.(III. 29.) rendeletének 58 §-a alapján az Ügyrendi-, Oktatási-, Művelődési és
Sport Bizottság tagjának VÁSÁRI-OROSZ ANDREÁ-t választja meg.
Ezek után megkérem a képviselő-testületet, hogy aki a határozati javaslattal egyet ért, az
kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Ügyrendi-, Oktatási-,
Művelődési és Sport Bizottság tagjára tett javaslatot – 8 fő igen szavazattal (Vincze
László, Szilágyi Sándor, Illés János, Kapus Lajos, valamint Jászai László nem volt jelen
a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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115/2009.(VI. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. Törvény 22. § (1) bekezdése és Tiszacsege Város
Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 5/2007.(III. 29.) rendeletének 58 §-a alapján az Ügyrendi-,
Oktatási-, Művelődési és Sport Bizottság tagjának VÁSÁRI-OROSZ ANDREÁ-t
választja meg.

Jónás Sándor polgármester:
Gratulálok Csilla és sok sikert kívánok neked, légy nagyon aktív nagyon sok feladat fog
rád várni.
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök:
Köszönöm szépen a szót, köszönöm szépen a bizalmat a képviselő társaimnak is,
elsősorban a bizalmat a civil intézményvezetőknek, dolgozóknak szeretném
megköszönni továbbra is azt, mert ők magas szinten végzik a dolgukat és itt szeretném
megköszönni azt, hogy elfogadtak engem újból, hogy velük együtt tudjak dolgozni.

Répási Lajos PTKIB. elnök:
Szeretnék a megválasztottaknak, illetve Doktor Úrnak gratulálni. Nekem csak annyi
jutott erről eszembe, amikor itt az eskü szövegét hallgattuk én egy javaslattal szeretnék
élni, úgy a Polgármester Úr, mint az Ügyrendi Bizottság Elnöke felé szeretném az eskü
szövegét a falon látni, kinagyítva bekeretezve, amennyiben ez lehetséges.
Jónás Sándor polgármester:
Elsődleges feladat akkor most megígérjük azt, hogy a legközelebbi soros testületi ülésre
itt lesz.

3.

Napirendi pont
Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009.(II. 12.) rendelet módosítása
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Felkérem Szilágyi Jánosné pénzügyi irodavezetőt, hogy szóbeli kiegészítését megtenni
szíveskedjen.
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető:
Tisztelt Képviselő-testület! A február 12-én elfogadott költségvetési rendeletünket
második alkalommal kívánjuk módosítani. A jelenleg előterjesztett rendeletmódosítással
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171.702 ezer Ft-tal nőne az önkormányzat költségvetésének a főösszege. Az előirányzat
változtatást azok képviselő-testületi döntések érintették, amelyet a fejlesztésére
benyújtott pályázatokkal a képviselő-testület felvállal. A TEKI pályázatra benyújtott
térfigyelő rendszer kiépítése. Itt beépült a költségvetésünk bevételi oldalára, a kiadási
oldalon pedig a fejlesztési kiadások között a teljes beruházási költség, amely magába
foglalja a pályázati díjat is. CÉDE támogatás a családi játszótér építéséhez. LEKI
támogatás a szociális szolgáltató központ eszközfejlesztéshez. TEUT pályázati
támogatásra benyújtott útburkolat felújítás. AVOP-os támogatás a Polgármesteri Hivatal
szervezetfejlesztéséhez és a már folyamatban lévő iskolafejlesztéshez nyújtott területi
kiegyenlítő támogatás. Beépítésre került még a közfoglalkoztatási tervvel összhangban a
közfoglalkoztatást érintő bér és járulékai és ezzel összefüggésben csökkentésre került a
munkapiaci alaptól közhasznú foglalkoztatásra az eredeti költségvetésbe betervezett
támogatási összeg. Előlegigénnyel éltünk az ÖNHIKI támogatást illetően 11.431 ezer Ft
támogatás előleg került kiutalásra. A közfoglalkoztatással összefüggésben 101.058 ezer
Ft támogatásban részesülhetünk, ez az összeg került beépítésre és a nyári szociális
gyermekétkeztetéshez a központi költségvetésből juttatott 2.597 ezer Ft-os összeg. A
nyári szociális gyermekétkeztetés megjelenik a kiadási oldalon is a szociális táblázatban.
A kiadási oldalon a működési kiadásokat növelte a személyi jellegű kiadásoknál a
közfoglalkoztatás munkabér terhe. Itt csak a különbözet összege, mert az eredeti
költségvetés erre vonatkozóan már mint közfoglalkoztatás, közhasznú foglalkoztatás
tartalmazott előirányzatokat. A dologi kiadások között eszközbeszerzésre ezzel a
foglalkoztatással összefüggésben 2.105 ezer Ft. Ezeknek a tételeknek az átvezetése
eredményezte a költségvetés 171.702 ezer Ft-os növekedését. A tervezett működési
hitelfelvételünk az említett előirányzat változásokat követően 11.946 ezer Ft-tal
csökkent. Röviden ennyi az előirányzat változtatás.
Jónás Sándor polgármester:
Kérdezem a Pénzügyi Bizottságot?
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Tisztelt Képviselő-testület! Igazából az Irodavezető Asszony részleteiben ismertette ezt
a mindösszesen 10 tételt, ami ennek az apropóját biztosította ennek a költségvetési
rendelet módosításnak. Ami örvendetes, hogy nagyon sok fejlesztési pályázati pénz
jelenik itt meg. Bár nekem vannak ezzel aggályaim, hogy nehogy úgy járjunk mint az
elmúlt esztendőben, hogy év végén pedig kivezetésre kerüljenek. Sajnos tudjuk, hogy
milyen okok játszottak közre, rajtunk kívülállók, illetve olyanok is, amiben sajnos mi is
szerepet játszottunk, remélhetőleg hátha azért ez már nem ismétlődik meg. Örvendetes
talán az, hogy a működési hitelfelvételünk jelentős összeggel csökkent. Ilyen formában
javasoljuk elfogadásra.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Tisztelt Testület! Tisztelt Polgármester Úr! Kérdésem lenne, hogy a polgármesteri
hivatal szervezetfejlesztése konkrétan mit takar, technikai, műszaki, vagy pedig
feladatmegosztási, feladatátcsoportosítási, milyen cél ez?
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Pályázaton nyertük ezt a 19 millió Ft-ot, ez egy 1,5 éves projekt lesz. Lényegében nem
eszközt jelent, bár egy része szoftver, amire járunk oktatás, ez jelenti az
intézményvezetőknek, a hivatalvezetésnek az oktatásra járását, kidolgozásra kerül majd
egy stratégia, utána elkezdődik a hivatali dolgozóknak az oktatása, különböző
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kommunikációs tréningre, meg egyéb tréningre kell járnunk és a végén valamiféle
jövőkép fog valószínű előttünk állni. Írtam az előterjesztésben, hogy én ebbe egy kicsit
nagyobb reményt fektetek, hogy sikerül egy kicsit olyan szervezetet kialakítanunk, ami
a városias, félvárosias jellegünkhöz is igazodik, de a feladataink a városnak megfelelő.
Tehát nem eszközbeszerzés, hanem stratégia kidolgozás.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Köszönöm szépen, nyilván ha a célok hasznosak, a megvalósulás is jó lesz. Van bennem
egy félsz, nem a hivataltól, a pénzügyminiszterünk egy 10 napja elejtett egy fél
mondatot, hogy a nemzetközi valutaalappal megtárgyalták azt, ami további
megtakarításokat fog eredményezni, hogy megvalósítják az önkormányzatok
költséghatékonyabbá tételét? Vajon mit ért ez alatt?
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök:
Mínusz 120 milliárdot.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Sok jót nem, szörnyű.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Évek óta téma ez már egyébként, hogy valamiképpen átszervezik ezt az egész
önkormányzati rendszert.
Nagy Miklós alpolgármester:
Tisztelt Képviselő-testület! Egy picit hosszabb leszek, mint a többiek. Az önkormányzat
költségvetése lássuk be őszintén elég nehéz helyzetben van, amiben egy picit mi is
hibáztunk, már a saját személyemnek a felelősségét is érezhetem benne, de valószínű,
hogy a képviselő társaimat is ezért valamilyen szinten felelősség terheli ebben az
ügyben, ha egy kicsit kritikus akarok lenni a testülettel kapcsolatban, mert úgy érzem,
hogy az elmúlt négy évben nem biztos, hogy a település érdekében és a költségvetés
érdekében hoztunk döntést, hanem sok esetben saját személyes megítélésünk a lakosság
szemében, lehet, hogy fontosabbnak tartottuk, mint azt, hogy a település költségvetése
olyan szinten legyen, hogy ne legyenek súlyos nehézségeink. Bizony ebből a
költségvetésből már kilátszik, hogy egy-két döntést sokkal gördülékenyebben és
korábban kellett volna meghozni. Gondolok itt az ápolási díjra, a méltányossági ápolási
díj megszüntetésére. Amibe így utólag jól belegondolok, olyan nagyon kár nem is ért
senkit, hiszen zömében, azok, akik méltányos ápolási díjra tarthattak igényt, azok már
alanyi jogon is megkaphatták az ápolási díjat. Tehát én úgy gondolom, hogy ennek az
elhúzása teljesen felesleges volt, már 2006-ban meghozhattuk volna ezt a döntést, és
akkor 40-45 millió Ft-tal gazdagabbak lehetnénk. De vonatkozik ez a létszámleépítésre,
volt itt méltányossági közgyóggyal kapcsolatosan is vitánk. Nagyon sokszor nagyon sok
esetben hoztunk olyan döntéseket, amelyek kifejezetten én úgy érzem, hogy elsősorban
a képviselők pozitív megítélését célozta nem pedig a település, az önkormányzat
boldogulását, illetve nem a település érdekében történt hosszú távon. Az egyik ilyen
nagyon jó példa az önhiki támogatás is, ez 34 millió Ft durván, de ez 27 millió Ft-tal
kevesebb a kelleténél. Ebben az előterjesztésben nincs benne, hogy ez a 27 millió Ft az
iskola eladásával van összefüggésben. Ugyanis a 2008 január 01-jei, illetve a 2008.
december 31-ei folyószámla hitelkülönbözet levonásra kerül az önhikiből és ha
megkaptuk volna azt a 27 millió Ft-ot a vállalkozótól, amit azért nem fizetett ki, mert az
eladás körül különféle cirkuszok voltak, amit mondanom sem kell, hogy értékes
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képviselő társunk keltett, aki éppen pont nem volt itt az eskütételnél, és nyilván nem
halhatta az eskü szövegét, de ha jól emlékszem a Répási Lajos képviselő társam
javaslatára, legközelebbi testületi ülésen el is olvashatja, hogy Tiszacsege Város
érdekében kell döntéseket hozni, nem pedig a saját személyünk érdekében. Hát nyilván
miután az iskola eladásnak, bontásnak és építésnek voltak jogi akadályai, illetve
különféle cirkusz volt körülötte, így a vállalkozó kockázatosnak ítélte, hogy a 27 millió
Ft-ot részünkre kifizesse. Az ügyvédnél letétbe volt helyezve, vélhetően a héten már
kifizetésre kerül, de mivel ez 2008-ban nem került kifizetésre, így nyilván a
folyószámla-hitelkeretünk, amit működési célra vettünk fel 27 millió Ft-tal magasabb
összegen áll, ezért 27 millió Ft kár érte az önkormányzatot. Ezek azok a dolgok, amit
úgy érzem, hogy sokkal komolyabban kellene venni a képviselő-testületnek. Nem
akarok senkit megbántani, de azzal, hogy így idejövünk és megbeszélgetünk dolgokat,
ezzel nincs elintézve. Itt sokkal szigorúbban és komolyabban kell a képviselői munkát
venni. Sok esetben akár az intézményvezetőknek, akár az önkormányzatnak, akár a
polgármesteri hivatal munkáját sokkal jobban kell gazdasági szemmel figyelni, mint
ahogy ezt eddig tettük, nem lehet könnyelmű döntéseket hozni, tudomásul kell venni a
gazdasági válság Tiszacsegére is hatással van, ugyan úgy, mint bármely más településre.
Nagyon jól tudjuk, hogy a bankok, mind az önkormányzatok, mind a gazdasági
társaságok részére és számára csökkentette a folyószámlahitel-keretet, mert maguk a
bankok is pénzügyi nehézségekkel küszködnek, nem tudnak már olyan könnyen 100
milliókat adni, akár önkormányzatnak, akár gazdasági társaságnak arra, hogy
finanszírozni tudja a működését. Nyilván nekünk még a 27 millió Ft mellett, mint
tudjátok nagyon jól azzal is számolnunk kellett, hogy a folyószámlahitel-keretünket
minden hónapban csökkentenünk kellett, mint ahogy azt a pénzügyi irodavezető asszony
említette. Én azt kérem a képviselő társaimtól az elkövetkezendő időben, hogy a
fejlesztéseknek pénzügyi alapja legyen, nehogy a végén még hidegvízre valónk se
legyen és ezt a szó szoros értelmében mondom.
Jónás Sándor polgármester:
Köszönjük neked.
Nagy Miklós alpolgármester:
Ugyanis a vizet is én vettem, de ebben nem akarok bővebben belefolyni. De valóban
úgy gondolom, hogy ezt nagyon komolyan kell venni, itt rendezvények vannak, tudjuk
nagyon jól, hogy pályázati lehetőség sem volt rá, tehát nem tudtunk pályázni, ezt mindet
önerőből kell megvalósítanunk. Sok esetben úgy érzem, hogy a támogatásban részesülő
egyesületek, vagy magánszemélyek is egy kicsit méltatlanul kritizálják az
önkormányzatot, vannak képviselők, akik ebből politikát csinálnak és hasznot húznak,
de úgy érzem, hogy a képviselő-testületi ülést érdemi munka kellene, hogy jellemezze,
nem pedig politikai döntéseket kellene hozni. A politikát meg kell hagyni a pártoknak,
menjen valaki el párttagnak, valami szakmai érdemi döntéseket kellene hozni. Én már
annak idején is furcsálltam, amikor az egyik nagy politikusunk azt mondta a héten a
parlamentben a miniszterelnöknek, hogy minek jött ide, ha nem politikus. Én
visszakérdeztem volna, ha ön politikus mit keres itt? Én úgy érzem, hogy ott sem
politizálni kellene, ennek az országnak most nem a politizálásra van szüksége, nem az
az érdeke sem az országnak, sem a településnek, hogy a politikusok egymással
marakodnak a koncon, hanem érdemi, akár a település, vagy az ország érdekében
kellene fontos, nagyon komoly döntéseket meghozni. Sajnálatos módon a lehető
legpiszlicsárébb ügyből is politikai döntés születik Tiszacsegén. Már az politikai döntés,
hogy mikor melyik egyesület vagy tánccsoport fog fellépni.
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Jónás Sándor polgármester:
Alpolgármester Úr inkább majd az egyebekben.
Nagy Miklós alpolgármester:
Egy pillanat, mert úgy gondolom, hogy most nincs itt Szilágyi képviselő úr,
elmondhatom, mert nem állítanak le. Hidd el Polgármester Úr, hogy ez fontos, amit
mondok.
Jónás Sándor polgármester:
Én értem,
Nagy Miklós alpolgármester:
Mert arra szeretnék kitérni, hogy ezek az egyesületek is pénzt kapnak tőlünk, mi
megszavaztuk nekik a pénzt, volt pályázati lehetőség, ha nem kaptak az
önkormányzatnak a költségvetéséből, akkor Tiszacsege Város Kultúrájáért Alapítvány
önzetlenül támogatta őket. Úgy érzem egy picit, hogy ők ahelyett, hogy megköszönnék
ezeket a támogatásokat, és lelkesen sok esetben részt vennének ezeken az
ünnepségeken, sokszor méltatlan kritikával illetik a település vezetőit, illetve az
önkormányzat képviselő-testületét. Amit nagyon fontosnak tartok még, ne haragudjatok,
hogy ilyen hosszúra fogtam, de úgy érzem, ezt el kellett hogy mondjam. Amit még
nagyon fontosnak tartok az intézményvezetők nagyon figyeljenek oda a kiadási
költségekre. Nem nagyon fogom elfogadni azt, hogy a kiadási oldal jelentősen
emelkedni fog az év végére, és nem érdekelnek a problémák, nagyon fontos az, hogy
mindenki a saját területén a lehető legköltséghatékonyabban járjon el és ezzel a
rendelettel együtt már javasolnám is, és nyilván önkormányzati dolgozókat, intézmény
dolgozókat érinteni fog, hogy ezzel a rendelettel együtt a Képviselő-testület hozzon
rendeletet arra vonatkozóan, hogy a kiküldetés, illetve a gépjárművek használati
kilométer díját 2009. július 01-jétől a Polgármesteri Hivatal nem fizeti, mert ezek is
nagyon magas összegek. Ezzel az önkormányzat általában nem foglalkozott, erre
nincsen semmiféle érdemi döntésünk. Elsősorban intézményvezetők döntöttek és
határoztak erről, hogy saját hatáskörben gépkocsi használattal, vagy kiküldetéssel
kapcsolatban milyen díjak és összegek lettek kifizetve, hogyan kerültek ezek kifizetésre.
Én ezt úgy gondolom, hogy ezt az önkormányzat Képviselő-testülete egyszer és
mindenkorra szüntesse meg. Sajnos azt kell, hogy tanácsoljam az intézményvezetőknek,
hogy kerékpárral kell ezeket a dolgokat ellátni, vagy ha saját gépjárművüket használják,
akkor az üzemeltetés költségeit vállalják magukra. Most ezzel nem tudok tovább
foglalkozni, vannak itt más problémák is, de Polgármester Úr sajnos sürget ebben a
dologban, tudtam volna még más gondokat és problémákat is felvetni.
Jónás Sándor polgármester:
Az egyebekben meghallgatjuk szívesen.
Nagy Miklós alpolgármester:
Az egyebekben meghallgatjátok, de most hozunk ám költségvetési rendeletet, nem az
egyebekben Polgármester Úr, de én úgy gondolom, úgy érzem, hogy amit akartam azt
elmondtam. Ezt nagyon fontosnak tartottam, hogy most a képviselő-testület hozzon erről
határozatot, hogy nehogy később vita legyen, akár téged vagy az Aljegyző Asszonyt
támadás érje, hogy az intézményekbe az intézményi dolgozók, vagy polgármesteri
hivatal dolgozói, ha saját gépjárműveiket használják ezt saját költségeiken használják,
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az önkormányzat, a polgármesteri hivatal nem tudja a továbbiakban a kiküldetési
díjakat, illetve a gépjármű használati díjat fizetni. Köszönöm szépen.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Tisztelt Képviselő-testület! Nem értek egyet az utolsó gondolatának Miklóssal.
Tudniillik nem ennyire egyszerű a dolog, hogy egy tollvonással keresztülhúzzuk.
Vannak kötelező tanfolyamok, amelyeken részt kell venni a dolgozóknak.
Jónás Sándor polgármester:
Nem erről van szó, kiküldetés, kiutazás. Te iskolába jársz, arra biztos, hogy igénybe
veheted.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Most nem magamról van szó egyébként. Akartam mondani a versenyeket, a gyerekeket
is versenyeztetni vinni.
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető:
Nem erről van szó.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Nem?
Jónás Sándor polgármester:
Nem. Konkrét példát mondok. Például a Komisz vezetője Orbán Sándornak rengeteget
kell menni, ezt mindenki tudja. Hol ide, hol oda rohangálni. Ezt ugye én javaslatot
teszek majd, ha én is odakerülök, hogy el kellene azon gondolkoznunk, hogy nem érné-e
meg esetleg egy ilyen elektromos biciklit venni egyszer az önkormányzatnak és
biztosítani a komisz részére és amikor szükséges kitudnának gyorsan a helyszínre
menni, ez mégis csak egy jóval olcsóbb dolog, mintha az üzemanyag költséget
használná, meg a saját kocsiját venné igénybe. Ilyen esetekre gondolunk ugye
Alpolgármester Úr?
Nagy Miklós alpolgármester:
Az általam tett javaslatot nem kell elfogadni. De ha ennek következményei lesznek a
költségvetésre nézve, én csak jót akarok. Nehogy valaki azt higgye, hogy én azt
szeretném elérni, hogy az intézménydolgozókat, vagy az intézményvezetőt nehéz
helyzetbe hozzam, erről szó nincsen. De ha valaki nem érzi át, hogy milyen komoly és
súlyos helyzetben van az önkormányzat és ez csak válságosabbra fordul, akkor nem
tudok mit mondani, akkor azt kell éreznem, hogy ugyan úgy, mint eddig nehezen
hozunk meg döntéseket, tehát úgy érezzük, hogy saját magunk, vagy az önkormányzat
dolgozói, vagy a saját beosztottjaink ellen irányul. Megint azt kell, hogy mondjam, hogy
ez egy olyan döntés, hogy nem feltétlenül azt mérlegeljük, hogy mi a település érdeke,
hanem azt mérlegeljük, hogy mi a mi személyes érdekünk. Tehát azt kell átgondolni,
hogy itt milyen óriási gondok vannak. Most ha ezen nem fogunk sürgősen segíteni, a
kiadási oldalon, ami úgy érzem, hogy még mindig egy picit pazarló, akkor ez a helyzet
csak válságosabbra fog fordulni. Semmiféle javaslatomat, vagy döntésemet nem kell
elfogadnotok, bármit leszavazhattok, nem is akarlak benneteket befolyásolni ebben a
kérdésben, csak azt szeretném, ha átéreznétek azt, hogy milyen nehéz helyzetben van az
önkormányzat költségvetése és erről, hogy ilyen nehéz helyzetben van a költségvetés
egy picit mi is tehetünk higgyétek el. Nem voltunk ott teljes mellbedobással, amikor
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kellett volna sok esetben higgyétek el, sok esetben nem voltunk ott, mikor ott kellett
volna, hogy legyünk és azonnal döntést kellett volna hozni a település és a költségvetés
érdekében. Én csak azt szeretném, hogy lássátok át ti is, hogy az én általam tett javaslat
ez nem személyek ellen irányul, ezt a település érdekében akarom meghozni.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Én valóban nem tudom, hogy mire gondoltál Miklós. Mert mint intézményvezetők nem
számolunk el utiköltséget településen belül. Ha a gyerekeket visszük versenyeztetni. Te
mire gondoltál?
Nagy Miklós alpolgármester:
Arra, hogy ti a munkakörötökből kifolyólag különféle költségtérítést vagy kiküldetési
díjat ne számoljatok el.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Településen belül?
Nagy Miklós alpolgármester:
Településen belül, igen.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Ez nem volt világos, ezért kérdeztem meg.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Egyébként Tisztelt Képviselő-testület, az intézményvezetők valamennyien megkapták
azt a levelet, amit annak idején írtam, hogy a hivatali gépjármű rendelkezésre áll, tehát
mindenki azt vegye igénybe, abban az esetben lehet ez esetleg probléma, ha esetleg
egyszerre több program ütközik. De egyébként minden intézményvezetőnek felhívtam
akkor is a figyelmét, csak én egy jegyző vagyok, nyilván nem hozhatok kötelező
döntéseket az önkormányzat intézményvezetőire és azért került ide ez a téma a testület
elé, hogy ez így megerősödjön, és valóban a Polgármester Úr és én is joggal ne írjuk alá
azt, hogyha indokolatlanul igénybe veszik a saját gépjárművet. Vagy esetleg tényleg a
településen belül megoldható az a közlekedés más módon is, mert az jelentős összeg.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Ez világos, ezzel egyetértek.
Jónás Sándor polgármester:
Tehát itt annak idején is ez pontosan azért történt, mert sem az Alpolgármester Úr, sem
én nem vesszük igénybe a szolgálati gépjárművet és biztosítjuk erre azt a lehetőséget,
hogy a képviselők, illetve az intézményvezetők amikor munkahelyi elfoglaltság miatt a
megyeszékhelyre, vagy bárhová menni kell, akkor vegyék igénybe ezt az autót, mi nem
használjuk, tehát tőlünk független ez az egész dolog. Ez erre vonatkozik és mint
példaként mondtam, hogy olyan helyen, mint ahol Sanyi van, hogy az egyik pillanatban
az üdülőben kell lenni, a másik pillanatban a temetőnél kell lenni, tehát mégis mozgását
tudja biztosítani, így gondoltam arra, hogy esetleg egy elektromos biciklit ha
vásárolunk, az mégis csak olcsóbb, mintha az autóval közlekedik. Tehát nem a belső
használatokra.
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Répási Lajos PTKIB. elnök:
Az Alpolgármester Úrnak a gondolatmenetét folytatva szerintem ő nem fejezte be
egészében az összest, itt gondolva az önhikis pályázati összegre, nem akartam
részletezni, hogy elég alacsony ez az összeg és miért ilyen alacsony ez, ha itt szándékos
károkozás történt, már pedig úgy tűnik, akkor viszont a testületnek van egy fajta
kötelezettsége, hogy megtegye ezt a jogi lépést, ami szükségeltetik, gondolom
Alpolgármester Úr erre gondolt.
Nagy Miklós alpolgármester:
Majd az egyebekben.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Az egyebekben, de akkor majd ebben is határoznunk szükségeltetik, mert nem pár tíz,
százezer forintok, hanem súlyos milliókról van szó és bizony a mostani helyzetben,
szóval minden fillérre néznünk kell, nem, hogy tíz milliókra nem nézünk.
Nagy Miklós alpolgármester:
Egy rövid gondolatom még lehet?
Jónás Sándor polgármester:
Egy perc.
Nagy Miklós alpolgármester:
Stopperold. Arról van szó, hogy minden egyes forint, amit elköltünk ma, az jövőre kettő
forintot jelent, mert elköltöttük az egy forintot, illetve jövőre egy forinttal kevesebbet
fogunk majd kapni az önhikinél, azért mert azt az egy forintot elköltöttük. Tehát erre
szerettem volna rámutatni, hogy ezt azért tartsuk figyelemmel. Nyilván az ilyenfajta
önhiki központi költségvetési rendeleteket már eleve azért fogalmazzák így meg, hogy
az önkormányzatokat költséghatékonyságra kényszerítsék rá. Ha mondjuk most
elköltünk lazán egy forintot mert úgy döntünk, akkor az jövőre még egy forintot fog
jelenteni, az legalábbis 2 forint. Volt itt egy 27 millió Ft-os baklövés az iskolánál, itt 27
millió Ft-tal kevesebb összegű az önhiki és milyen jól jönne az most nekünk, nagyon
nagy szükségünk lenne rá. De ugyan úgy sorolhatnám bármilyen területen, amit
kifizettünk egy forintot, az az idén még egy forintunkba belekerül, anélkül, hogy bármit
tettünk volna.
Jónás Sándor polgármester:
Akkor még én is szeretném kiegészíteni, és ezt is vitára szeretném bocsátani
mindenféleképpen, mert nagyon sokat gondolkozunk azon, hogy mik azok a lehetőségek
még ahol mi is megtudjuk a nadrágszíjat húzni. Körbeszaladtam a hivatalt és sikerült
erre is egy egyességet találni, javaslatként terjeszteném a Képviselők elé, az őrzésvédés, ezért is fizetünk. Én úgy gondolom annak idején én is támogattam, hogy legyen,
most én úgy gondolom, hogy a költségkímélés miatt nem áll módunkban ezt ilyen
szinten finanszírozni. Javaslatként én azt mondom, hogy mivel most már vállalkozónak
van kiadva az iroda takarítása, így a vállalkozóval megbeszélve arra az elhatározásra
jutottunk, hogyha a képviselő-testület jónak látja, amikor a takarítással itt végeznek a
hivatalban, ő bejön és beriassza az egészet. Illetve a közhasznúak közül most tudunk
megbízható embert éjjeli szolgálatra alkalmazni, aki az udvaron el tud lenni, ezt
megtudjuk így oldani, és a riasztást pedig úgy, hogy Hajdu Bálint minden este bejön, ez
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pluszköltség nélkül, hangsúlyozom, ez nem jár plusz költséggel, a riasztást beindítja,
miután a takarítók kivonulnak, illetve reggel megnyitja, hogyha ez is egy lehetőség.
Javaslatként hozom be, hogyha ezzel is a képviselők úgy gondolják, hogy ténylegesen
hozzátudunk járulni a költségvetésünkhöz, akkor kérném, hogy ezt vegyék figyelembe.
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök:
Én csak annyit szeretnék mondani, hogy egy ideje abba is hagytam, mert a márciusi,
áprilisi lakossági fórumon kiélesedett a helyzet a művelődési házzal kapcsolatban. A
költségvetésbe 12 millió Ft-tal szerepel, ebből több, mint 10 millió Ft a kiadás a 2.300
ezer Ft-tal szemben. Ezt én egy borzasztó nagy túlzásnak tartom, mert ez évről-évre 10
millió Ft. Arra is valamilyen megoldást találni kell, nem olyat, mint amit én hallottam a
lakossági fórumon, mert az nem megoldható, de biztos vagyok benne, hogy valahová
rendezvényeket lehet, de ettől sokkal, de sokkal kevesebb költség, mert a kettő
köszönőviszonyban nincsen, a műv. háznak a bevétele a 2.300 ezer Ft-tal, meg 10-11
millió Ft-os kiadással szerintem.
Jónás Sándor polgármester:
Igen, ezért volt az összevonási dolog is tulajdonképpen, mert látszódik az, hogy a
költségek azok sokkal magasabbak, mint a bevételi forrás, amit a kultúrház hoz. Én
mondtam ugyan a hitgyülekezetnek, hogy nem kell a wc-t felújítani, de újra le fogok
velük ülni tárgyalni, ha legalább ők használják, akkor maguknak megcsinálják és
legalább nem nekünk kerül ez pénzbe és esetleg még hátha valami támogatást sikerült
ezzel kapcsolatban kicsikarni.
Bana Gábor PTKIB. tag:
Egyetértek az Alpolgármester Úrral, én úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakban
mindent megtettünk azért, hogy ezt a költségvetést rendbe szedjük, voltak akadályok,
volt olyan rész, amit többszöri nekifutásra sikerült keresztülvinni, hogy az iskolában a
létszámleépítéssel kapcsolatban volt itt három-négy kör, hogy ezt tárgyaltuk, de úgy
gondolom, hogy alapvetően, amit tudtunk és lehetett tenni, azt megtettük. De egyetértek
vele, hogy gatyába kell rázni az önkormányzat költségvetését, mert jövőre még
nehezebb időszak vár ránk. Úgy gondolom, hogy mindent meg kell tennünk azért, hogy
a költségvetés stabilan álljon.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Amit Csilla felvetett, majd pontosan júliusban fogjuk az átszervezéssel kapcsolatban és
igénybe vennék a bizottság segítségét, hogy minél ésszerűbb és logikusabb döntést
tudjunk hozni.
Jónás Sándor polgármester:
Én úgy hiszem, hogy alaposan kitárgyaltuk tulajdonképpen szeretnék javaslatot tenni a
2009. hatodik hó 30-ai rendeletre, ami a 2009 évi költségvetés módosításáról szól.
Kérem a Tisztelt Képviselőket akik elfogadják kézfelnyújtással jelezzék.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Önkormányzat 2009. évi
költségvetéséről szóló 1/2009.(II. 12.) rendelet módosítását – 9 fő igen szavazattal
(Vincze László, Szilágyi Sándor, Illés János, Kapus Lajos, valamint Jászai László nem
volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
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TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÖ-TESTÜLETÉNEK

9/2009.(VII. 01.) 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 3.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási
főösszegét 1.742.652 ezer Ft-ban , ezen belül
a) a személyi juttatását

444.130 ezer Ft-ban

b) a munkaadót terhelő járulékát

149.586 ezer Ft-ban

c) a dologi kiadását

317.485 ezer Ft-ban

d) a szociálpolitikai (ellátottak pénzbeli ) juttatását

203.212 ezer Ft-ban

e) a pénzeszköz átadás
f) a fejlesztési és felújítási kiadásait

23.882 ezer Ft-ban
594.627 ezer Ft-ban

g) a fejlesztési célú hiteltörlesztés

7.230 ezer Ft-ban

h) cél- tartalék

1.500 ezer Ft-ban

i) általános tartalékár

1.000 ezer Ft-ban

j) a működési célú hitel felvételét

142.882 ezer Ft-ban

állapítja meg.
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2.§.
(1)

A Rendelet 4. §. (1) bekezdésében hivatkozott mellékletek 1, 1/f, és 1/h számú
mellékletei helyébe e Rendelet 1, 1/f és 1/h számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 4.§. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság a 2009. évi költségvetésében állami
hozzájárulás és támogatás, valamint átengedett, megosztott bevételek címen 746.294
ezer Ft-ot állapított meg a rendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően.
(3) A Rendelet 4.§. (5) a.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
a.) a Polgármesteri Hivatal működési célú saját bevétele 2009. évben 2.926 ezer Ft,
fejlesztési célú bevétele 61.862 ezer Ft, működési célra átvett pénzeszköze 36.358 ezer Ft,
felhalmozási célra átvett pénzeszköze 519.854 ezer Ft;

3.§.

(1) A Rendelet 5.§. (1) bekezdésében hivatkozott 1, 2, 2/a,3/b, 3/c számú mellékletei
helyébe
e Rendelet 2, 2/a, 3/b, 3/c számú melléklete lép.
(2) A Rendelet 5.§. (2) bekezdésében hivatkozott 2/a számú melléklet helyébe e rendelet 2/a
számú melléklete lép.
(3) A Rendelet 5.§. (7) bekezdésében hivatkozott 3/b számú melléklet helyébe e Rendelet
3/b
számú melléklete lép.
(4) A Rendelet 5.§. (8) bekezdésében hivatkozott 3/c számú melléklet helyébe e Rendelet
3/c
számú melléklete lép.
4.§.
(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. június 30.
Jónás Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
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Jónás Sándor polgármester:
Hozzunk már határozatot az őrzés-védéssel kapcsolatban. Aljegyző Asszony megnézte,
hogy 30 nap a felmondási idő, akkor ez leghamarabb augusztus 01-jétől tudnánk
alkalmazni ezt a módszert, amit javaslatként feltártam, ha elfogadják a képviselők és
egyetértenek, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezzék.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Debreczeni Zsolttal a hivatal
őrzésére megkötött megbízási szerződés felbontását – 9 fő igen szavazattal (Vincze
László, Szilágyi Sándor, Illés János, Kapus Lajos, valamint Jászai László nem volt jelen
a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

116/2009.(VI. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Debreczeni
Zsolt 4066 Tiszacsege, Jókai u. 31. szám alatti lakossal a Polgármesteri Hivatal őrzésére
megkötött megbízási szerződést 2009. augusztus 01. napjával felbontja.
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Debreczeni Zsoltot döntéséről
tájékoztassa.
Határidő: 2009. július 15.
Felelős: Jónás Sándor polgármester
Jónás Sándor polgármester:
Az üzemanyaggal, tehát azzal kapcsolatban, hogy az intézményvezetőknek belső
használatra nincs elszámolásra jogosultságuk, akik ezzel egyetértenek, kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezzék.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – üzemanyag elszámolásra
vonatkozó javaslatot – 9 fő igen szavazattal (Vincze László, Szilágyi Sándor, Illés
János, Kapus Lajos, valamint Jászai László nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:

117/2009.(VI. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
önkormányzat intézményeinél foglalkoztatottak illetőleg intézményvezetők részére
2009. július 01. napjától üzemanyag-elszámolás csak rendkívüli, indokolt esetben
kerülhet elszámolásra.
Határidő: 2009. július 01.
Felelős: Jónás Sándor polgármester
Dr. Vámosi Margit aljegyző
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4.

Napirendi pont

Balmazújváros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának ülésén hozott
döntésekhez szükséges képviselő-testületi határozatok meghozatala
Ea.. Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Jónás Sándor polgármester:
A szociális ápoló-gondozó képzésre nyertünk pályázatot, Tiszacsege 7 fő személyében
érintett, akik szociális képzésben részesülnek, itt erről van szó, illetve arról, hogy ez az
önkormányzatnak tulajdonképpen majd nem fog pénzbe kerülnie. Ezzel kapcsolatban
kérdezem a bizottságot, hogy tárgyalta-e?
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Tisztelt Testület! Igazából a lényege ez volt, amit Polgármester Úr elmondott, hogy a
felzárkóztató program keretében szociális-ápoló képzés valósul meg, Tiszacsege és
Egyek vonatkozásában 7, illetve 13 fővel és ennek az arányaiban ránk eső költségét
kellene megelőlegezni, amit a kistérség számunkra a pénzmaradványból visszatérít.
Illetve amit még nem említett Polgármester Úr, hogy javaslatot tesz az előterjesztés a
DRMMK-val a Debreceni Regionális Munkaügyi Központtal egy továbbképző
központtal kapcsolatosan, hogy a programot lebonyolítja, a képzést megvalósítsa, és erre
tesz javaslatot, hogy vele állapodjunk meg. Ennyiről szól ez az előterjesztés és
javasoljuk is, illetve el is indult már ez a képzés, ő tette a legelőnyösebb ajánlatot.
Javasoljuk ilyen formában elfogadásra.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
A Szociális Bizottság is tárgyalta, mi nem az anyagi megközelítést, mint a Pénzügyi
Bizottság, hanem előre gondolva, amennyiben egy idősek otthona lesz is, ezeket az
embereket már ott is tudjuk alkalmazni, hogyha sikerülne ezt létrehozni, ha támogatja a
bizottság is.
Nagy Miklós alpolgármester:
Tisztelt Képviselő-testület! Azért ettől egy kicsit komolyabb költségvetést is be lehetett
volna adni, elég sok költség össze van itt vonva. 9.600 ezer Ft-ról én úgy gondolom,
hogy egy picit hanyag dolog így dönteni. Bérleti díj, milyen bérleti díj? Tankönyvek a
hallgatóknak. Azt sem tudom, hogy a vizsga és vizsgáztatási díj? Ez egy eléggé, hogy
úgy mondjam nagyvonalúan leadott költségvetés, ami érdekes módon gyanúsan
összecseng a pénzmaradvánnyal. Isten lássa lelkem, nem látok mögötte semmiféle
rosszindulatot, de azért ettől egy precízebb költségvetést is leadhatott volna az, aki ezt
elkészítette, különféle bérleti díjak, én láttam már ilyenfajta továbbképzést a
Balmazújvárosi Kistérség keretében a Balmazhotelben volt a továbbképzés, szerintem
nem a legolcsóbb hely.
Jónás Sándor polgármester:
Ez az egész kistérségre vonatkozó összeg.
Nagy Miklós alpolgármester:
Azt én nagyon jól tudom, de akkor is lehetett volna.
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Jónás Sándor polgármester:
Tiszacsegére 2.700 ezer esik.
Nagy Miklós alpolgármester:
Így van 2.700 ezer esik a 9.600 ezerből, 5 millió valamennyi Egyekre. Természetesen
végigolvastam, tehát képben vagyok Polgármester Úr, semmi probléma nincs. Éppen azt
mondom, hogy érdekes módon a tavaly évi pénzmaradványunk pontosan akkora összeg,
mint amennyivel be kell szállni ebbe a képzésbe.
Jónás Sándor polgármester:
Na, igen, értem most már.
Nagy Miklós alpolgármester:
Fel nem merülne benne, hogy itt valamiféle érdekes számháború folyna, meg sem
gondoltam volna ezt, hogy ez valamiféle legyártott, kifejezetten nekünk készített
árajánlat és költségvetés lett volna, de érdekes, hogy pont összeestek a számok és
senkinek se ide, se oda semmit nem kell fizetnie.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Az előbb elfelejtettem, ez a határozati javaslat szintén szólna arról, hogy egyfajta
megállapodást kell a kistérséggel kötni a közművelődés, a közgyűjteményi tevékenység,
tehát a második felében, tehát arról is szól ez a döntés, hogy fokozottan
együttműködünk, illetve pályázatok figyelésében részt kívánunk venni, és ennek a
megerősítésére kell ezt a határozatot is előterjeszteni. Ez a másik fele, ami majd szintén
határozati javaslatként kerül megszavazásra.
Jónás Sándor polgármester:
Jó, hát tárgyalhatjuk együtt természetesen, mert összecseng a kettő, de külön kétszer kell
határoznunk. Más? Amennyiben nincs, akkor szavazásra bocsátom az első határozatot,
ami arról szól, hogy a 2.660 ezer Ft-ot megelőlegezi az önkormányzat és ezt majd a
maradványból a kistérségtől visszakapjuk. Aki ezzel egyetért és elfogadja, kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – „Közösségi programok
szervezése, humánerőforrás fejlesztése a kistérségben” elnevezésű pályázat
benyújtását – 9 fő igen szavazattal (Vincze László, Szilágyi Sándor, Illés János, Kapus
Lajos, valamint Jászai László nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

118/2009.(VI. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Balmazújvárosi
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa három éves kistérségi felzárkóztató
program keretében megvalósítandó „Közösségi programok szervezése, humánerőforrás
fejlesztése a kistérségben” elnevezésű pályázat benyújtásával, illetve, hogy a
projektelem az erre vonatkozó pályázat beadását megelőzően megkezdődjön.
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A képviselő-testület a „Szociális ápoló-gondozó képzés szervezése és lebonyolítása a
kistérségben” című projekthez a Tiszacsege Város Önkormányzatára eső 2.765.000 Ft,
összeget megelőlegezi, melynek fedezete a 2008. évben a kistérségi költségvetés
pénzmaradványából Tiszacsegét megillető összeg.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről a Társulási Tanács
elnökét tájékoztassa.
Határidő. Azonnal
Felelős: Jónás Sándor polgármester
Jónás Sándor polgármester:
A másik határozat, ez az együttműködés a kistérséggel, és a pályázatok figyelésével
kapcsolatban, aki egyetért kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Balmazújvárosi Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Megállapodás kiegészítését – 9 fő igen szavazattal
(Vincze László, Szilágyi Sándor, Illés János, Kapus Lajos, valamint Jászai László nem
volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

119/2009.(VI. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása az alábbiak
szerint 8.1.12. ponttal kiegészítésre kerüljön:
„8.1.12./ A Társulás kiemelt figyelmet fordít a tagtelepülések közötti közművelődési,
közgyűjteményi tevékenységgel összefüggő együttműködés kialakítására, ezen
tevékenységgel összefüggő pályázatfigyelésre és pályázatok benyújtására, valamint a
kistérségben működő közművelődési, muzeális intézmények kapcsolatrendszerének
kiépítésére, fenntartására.”
A Társulási Megállapodás módosítással nem érintett rendelkezései változatlan
tartalommal hatályban maradnak.
Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Sándor polgármester
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5.

Napirendi pont

Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, Tiszacsege
Kommunális Szolgáltató Szervezet, Tiszacsegei Általános Művelődési Központ,
valamint Városi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratainak módosítása
Ea.: Dr. Vámosi Margit aljegyző
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Jónás Sándor polgármester:
Itt mint látják a képviselők is négy határozatot kell hozni, mind a négy külön egységről
külön kell dönteni. Kérdezem a bizottságokat?
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Igazából itt a jogszabályi változások játszottak közre, hogy ezeket a különféle
tevékenységi számokat TEÁOR számokat változtatják, illetve ezeknek a
szolgáltatásoknak a megnevezése, tevékenysége változik és ezt törvényileg így kell
átsorolni, és ezekről szól az egész változtatás, tehát röviden arról van szó, biztos látja a
Tisztelt Testület. Ez egy formai dolog, különösebben nincs mit hozzáfűzni. Illetve az,
hogy változott az intézmények jogállása, az is közrejátszik ebben természetesen.
Jónás Sándor polgármester:
Más, ha nincs, akkor szavazásra bocsátom. Az első a Polgármesteri Hivatal alapító
okiratának a módosításával aki egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Polgármesteri Hivatal alapító
okiratának a módosítását – 9 fő igen szavazattal (Vincze László, Szilágyi Sándor, Illés
János, Kapus Lajos, valamint Jászai László nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:

120/2009.(VI. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. Törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. éiv XXXVIII.
Törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII.30.)
Kormányrendelet, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló
2008. CV. Törvény 2. § alapján – a 101/2009.(VI. 04.) KT. számú határozatával elfogadott
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja:
A költségvetési szerv alaptevékenységei közül az alábbi tevékenységeket kisegítő
tevékenységek közé sorolja:
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Kisegítő tevékenysége:
2009. december 31-ig
Száma

2010. január 1-től
Kiadások
%-os
aránya

Megnevezése

551414 Üdültetés

1

Száma
552001
553000

701015

Saját vagy bérelt ingatlan
hasznosítása

5

682001
682002
683200

930910 Fürdő és strandszolgáltatás

30

932911

930932 Turinform iroda működése

1

949900

930921 Családi ünnepek szervezése

1

960900

751757

Önkormányzati intézmények
ellátó és kisegítő szolgálat

Megnevezése
Üdülői
szálláshely
szolgáltatás
Kempingszolgáltatás
Lakóingatlan
bérbeadása,
üzemeltetése
Nem
lakóingatlan
bérbeadása, üzemeltetése
Ingatlan kezelés
Szabadidős park, fürdő és
strandszolgáltatás
Máshova nem sorolt egyéb
közösségi,
társadalmi
tevékenység
Máshova
nem
sorolt
személyi szolgáltatás

Kiadások
%-os
aránya
1
1
1
1
3
30
1
1
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Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Sándor polgármester

Jónás Sándor polgármester:
A második az Általános Művelődési Központ alapító okiratának a módosításával aki
egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az Általános Művelődési
Központ alapító okiratának a módosítását – 9 fő igen szavazattal (Vincze László,
Szilágyi Sándor, Illés János, Kapus Lajos, valamint Jászai László nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

121/2009.(VI. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. Törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. éiv XXXVIII.
Törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII.30.)
Kormányrendelet, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló
2008. CV. Törvény 4.§ és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37.§ (5) bekezdése
alapján – a 98/2009.(VI. 04.) KT. számú határozatával elfogadott Tiszacsege Általános
Művelődési Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
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Beépítésre került az alapító okiratba:
Többcélú intézmény (általános művelődési központ)
Tiszacsegei Általános Művelődési Központ

Intézmény típusa:
Jogelődje:

Kikerült az alapító okiratból, hogy kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Sándor polgármester
Jónás Sándor polgármester:
A harmadik a Városi Óvoda és Bölcsőde alapító okirat módosítására tett határozatot aki
elfogadja kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Városi Óvoda és Bölcsőde
alapító okiratának a módosítását – 9 fő igen szavazattal (Vincze László, Szilágyi
Sándor, Illés János, Kapus Lajos, valamint Jászai László nem volt jelen a szavazásnál)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

122/2009.(VI. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. Törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. éiv XXXVIII.
Törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII.30.)
Kormányrendelet, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló
2008. CV. Törvény 4.§ és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37.§ (5) bekezdése
alapján - a 99/2009.(VI. 04.) KT. számú határozatával elfogadott Városi Óvoda és Bölcsőde
alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
Beépítésre került az alapító okiratba:
Intézmény típusa:

Többcélú, közös igazgatású intézmény:óvoda
és bölcsőde

Kikerült az alapító okiratból, hogy kisegítő és vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Sándor polgármester

Jónás Sándor polgármester:
A Kommunális Szolgáltató Szervezet alapító okirat módosításával aki egyetért, kérem,
hogy kézfelnyújtással jelezze.
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Kommunális Szolgáltató
Szervezet alapító okiratának a módosítását – 9 fő igen szavazattal (Vincze László,
Szilágyi Sándor, Illés János, Kapus Lajos, valamint Jászai László nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

123/2009.(VI. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. Törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. éiv XXXVIII.
Törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló módosított 217/1998. (XII.30.)
Kormányrendelet, valamint a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló
2008. CV. Törvény 2.§ alapján - a 100/2009.(VI. 04.) KT. számú határozatával elfogadott
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
A költségvetési szerv alaptevékenységei közül az alábbi tevékenységeket kisegítő
tevékenységek közé sorolja:
Kisegítő tevékenysége:
2009. december 31-ig
Száma

Megnevezése

551414 Üdültetés

2010. január 1-től
Kiadások
%-os
aránya
1

Száma
552001
553000

Saját vagy bérelt ingatlan
701015
hasznosítása

5

682002

930910 Fürdő és strandszolgáltatás

30

932911

930932 Turinform iroda működése

1

949900

Megnevezése
Üdülői
szálláshely
szolgáltatás
Kempingszolgáltatás
Nem
lakóingatlan
bérbeadása, üzemeltetése
Szabadidős park, fürdő és
strandszolgáltatás
Máshova nem sorolt egyéb
közösségi,
társadalmi
tevékenység

Kiadások
%-os
aránya
1
1
5
30
1

Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Sándor polgármester
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6.

Napirendi pont
Általános Művelődési Központ intézményvezetőjének megbízása
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Nagyon röviden össze szeretném foglalni. Mint mindenki tudja az ÁMK
intézményvezetői feladatokra pályázat lett kiírva, két pályázat érkezett. Az egyik
érvénytelen volt, a második pályázat Tóth Imre Úrtól érkezett. Ez a szokásos és előírt
módon végig vittük, és úgy került ide a Tisztelt Képviselők elé, hogy ebbe elkészültek a
jegyzőkönyvek a véleményezésre az igazgató személyének a megválasztásáról, igazgató
úr programot írt, tehát ez egy hosszú tortúrával járt. Eddig is, mint megbízottként ő látta
el ezt a feladatot, én ez alatt az idő alatt is úgy tapasztaltam, hogy az elképzeléseit végig
tudja vinni, de ezekre szükség is van a váltásra, én úgy gondolom, hogy teljes mértékben
rászolgált a bizalomra, a kollégái is így látták ezt, hisz a szavazásban kettő kivételével
egyet is értettek ezzel. De ennek ellenére a Képviselők kérdést tehetnek fel. Imre azt
mondta, hogy meghallgatja és válaszol is rá, ha van kérdés, kérem a Tisztelt
képviselőket, hogy tegyék fel.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Én nem kérdezni akarok, hanem kommentálni ezt. Tehát mint ahogy Polgármester Úr is
említette, igazából szinte maradéktalanul támogatták az Igazgató Urat, az ÁMK vezető
személyében. Igazából ő az ars poetikájában azt írja, hogy reméli a munkája alapján azt
a két kétkedőt is megfogja tudni győzni, hogy helyesen döntöttek mikor őt jelölték erre a
pozícióra. Illetve azt még el kell mondani, hogy ez 2009. július 01-jétől 2014. június
végéig szól, illetve az illetményét a törvényben előírtaknak megfelelően fogja megkapni.
Itt a legmagasabb vezetői pótlék, ami szintén törvény szerint megilleti azt a Tisztelt
Testület látja, hogy megfelelő gondolom, elfogadható.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Nem ez a legmagasabb.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Nem ez a legmagasabb, de ez elfogadható.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Mert 500%.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Ez 300%.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Azért mondom.
Jónás Sándor polgármester:
Nem a legmagasabb, így van, 300%. Más?

25

Jelen van: 8 fő

Tóth Imre kiment.

Jónás Sándor polgármester:
Ha nem is volt más kérdés, akkor Tóth Imrét, - az általános iskolai igazgatói beosztása
érintetlenül hagyása mellett – a tiszacsegei Általános Művelődési Központ
intézményvezetői feladatainak ellátásával megbízzuk. A magasabb vezetői megbízás
2009. július 01-jétől 2014. július 31. napjáig szól. Aki egyetért, kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a tiszacsegei Általános
Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátására Tóth Imre személyét – 8
fő igen szavazattal (Vincze László, Szilágyi Sándor, Illés János, Kapus Lajos, valamint
Jászai László nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

124/2009.(VI. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 9. §. (4) bekezdésében, valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
Törvény 102. § (2) bekezdése e.) pontjában biztosított jogkörében eljárva megbízza
TÓTH IMRÉ-t
(szül.: Debrecen, 1961. 07. 09., an.: Szabó Éva) 4066 Tiszacsege, Fő u. 73/a. szám alatti
lakost,
- az általános iskolai igazgatói beosztása érintetlenül hagyása mellett –
a tiszacsegei Általános Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátásával.
A magasabb vezetői megbízás 2009. július 01-jétől 2014. július 31. napjáig szól.
A Képviselő-testület Tóth Imre illetményét 2009. július 01. napjától az alábbiak szerint
állapítja meg:
Alapilletmény:
Magasabb vezetői pótlék (pótlékalap 300%-a)
Összesen:

182.900.- Ft
60.000.- Ft
______________
242.900.- Ft

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vezetői megbízással kapcsolatban
szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2009. július 01.
Végrehajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester
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Tóth Imre visszaérkezett.

Jelen van: 9 fő

Jónás Sándor polgármester:
A másodikra is, „Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza Tóth
Imrét az Általános Művelődési Központ intézményvezetőjét, hogy az intézmény
Szervezeti és Működési Szabályzatát dolgozza ki, illetve terjessze jóváhagyás végett a
Képviselő-testület elé. Határidő: 2009. augusztus 19. Ezért a felelős, most már az
újonnan hivatalába lépő új intézményvezető. Aki egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással
jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a tiszacsegei Általános
Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának kidolgozását – 9 fő igen
szavazattal (Vincze László, Szilágyi Sándor, Illés János, Kapus Lajos, valamint Jászai
László nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

125/2009.(VI. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megbízza Tóth Imrét az Általános
Művelődési Központ intézményvezetőjét, hogy az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatát dolgozza ki, illetve terjessze jóváhagyás végett a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2009. augusztus 19.
Felelős: Tóth Imre ÁMK intézményvezető
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7.

Napirendi pont

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2008. évi munkájáról
Ea.: Dr. Vámosi Margit aljegyző
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Jónás Sándor polgármester:
Megkérdezem Aljegyző Asszonyt, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni:
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Nem.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Tisztelt Testület! Biztos találkoztak vele, részleteiben a polgármesteri hivatal irodai
munkájáról van beszámoló. Látszik, hogy nagyon sok munkát végeznek és az évek
folyamán, mindig több-több feladat hárul rájuk. Én úgy gondolom, hogy összességében
jól végzik a munkájukat, természetesen mindenütt vannak és akadnak problémák. A
jövőre nézve mindig az lebegjen a szemük előtt, hogy ezt próbálják tökéletesíteni, illetve
minél jobban a jó felé elmozdulni. Én mindig elszoktam mondani, hogy sosem kell azt
elfelejteni, hogy ők vannak az emberekért, a lakosokért, nem a lakosok őértük, tehát ez
egyfajta szolgáltatás, ezt igyekezzenek minél maradéktalanabbul szem előtt tartva ezt
teljesíteni, ez egy hitvallás, én úgy gondolom. Ilyen formában elfogadható. Nyílván
vannak itt olyan irodák, amelyekre lényegesen szerintem nagyobb feladat hárul, de ezt
nem is lehet elhatárolni ennyiből. Külön szerintem kiemelkedik ebből a pénzügyi,
maradjunk a saját berkeinkből, amely óriási munkát végez, az adó, stb. Itt rengeteg,
szinte ők mindennel találkoznak, ha egy szociális döntés megtörténik, azt nekik egész
évben szem előtt tartva kell dolgozni és mindig figyelembe véve, de a többi is, én azt
hiszem, hogy helyen közzel, nem helyel közzel, igazából jól dolgoznak, de azért ne
bizakodjanak el, csak így tovább. Javasoljuk elfogadásra.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Tisztelt Testület! Megköszönöm ezt a beszámolót, mert tényleg precíz, lényegre törő,
amit ki kell emelni, ki van emelve. Tulajdonképpen röviden, de képet kapunk, hogy mi
folyik, hogy folyik. Azt kell, hogy mondjam, hogy jól folyik, köszönet a jó munkáért és
elfogadásra ajánlom.
Jónás Sándor polgármester:
Annál is inkább, mert ebben is szerepel a további megszorítások, de ez folyamatosan
eddig is ment, ezt azért nem szabad elfelejteni. Én úgy gondolom, hogy soha nem volt
még ilyen hatékony a kintlévőségeknek is a beszedése, tehát ez is jó úton halad. Ha más
nincs, akkor szavazásra bocsátom, aki a 2008. évi tevékenységről szóló beszámolót
elfogadja kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Polgármesteri Hivatal 2008.
évi munkájáról készített beszámolót – 9 fő igen szavazattal (Vincze László, Szilágyi
Sándor, Illés János, Kapus Lajos, valamint Jászai László nem volt jelen a szavazásnál)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

126/2009.(VI. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Város
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2008. évi munkájáról szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Vámosi Margit aljegyző

8.

Napirendi pont
Városi Óvoda és Bölcsőde Nevelési Programjának módosítása
Ea.: Bárdos Tiborné óvodavezető
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Felkérem Bárdos Tiborné Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőt, hogy szóbeli
kiegészítését megtenni szíveskedjen.
Bárdos Tiborné Óvoda és Bölcsőde intézményvezető:
Tisztelt Képviselő-testület! Programmódosításunkat indokolttá tetté, hogy az óvodai
fejlesztő programot be kellett építeni a nevelési programba, ezzel egészül ki ennek a
területe, ennek az elemeivel és minden egyes területen módosult a programunk. Magát a
programot azért nem csatoltam a Tisztelt Képviselő-testület anyagához, mivel majdnem
100 oldalas, 97 oldal terjedelmű, viszont az előterjesztésemben leírtam, hogy mind a
városi óvodában, mind pedig a könyvtárban a program megtalálható, valamint itt a
hivatalban is hagytam egy példányt, akit érdekel belenézhet ebbe a programba. Először
is szeretném megmutatni, hogy azért, hogy a módosítások kitűnjenek belőle a
kiegészítések mind piros betűvel van benne szedve, illetve ahol szöveget vettünk ki, az
is szintén piros lehúzással került a programba. Teljesen az egész programot átfutja a
módosítás, az adatokat aktualizáltuk benne, átfogalmaztuk, illetve IPR szemléletűvé
tettük a küldetésnyilatkozatunkat, a nevelési program céljainak a kiegészítése
megtörtént. Egy új elem, a környezetvédelemmel kapcsolatos feladataink, illetve a jeles
napjai és ehhez kapcsolódó programjaink kerültek ebbe a programba. Mivel Zöld Óvoda
lettünk a tavalyi évben indokolttá tette, hogy ez is beépüljön a programba. Az
áttekinthetőség miatt az óvodai hagyományok rendszerét, illetve a partneri
együttműködéseinket táblázatos formába tettük bele, mert eddig felsorolás szintjén volt.
Valamint belekerült az egészségügyi hátrány kompenzálás érdekében szervezett
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programjaink, tevékenységeink. Köszönöm szépen a figyelmet és kérem önöket a
programunk módosításának megvitatására, illetve elfogadására.
Jónás Sándor polgármester:
Bizottságot kérdezem? Nincs. Képviselőket kérdezem? Én azt hiszem, nem csodálom,
túl részletesen ki is lett dolgozva, én azt hiszem, hogy semmi kifogást nem lehet ez ellen
emelni, én magam részéről is egyet tudok vele érteni és természetesen bárki, aki erre
kíváncsi az elhangzott helyeken, akár a könyvtárban, az óvodában, vagy akár itt az
intézményben is bárki bármikor beletekinthet, ez nyilvános, tehát megtekinthető.
Bárdos Tiborné Óvoda és Bölcsőde intézményvezető:
Még annyit szeretnék kiegészítésképpen, ahogy a törvény előírja, a szülői
munkaközösséggel, valamint a cigány kisebbségi önkormányzattal véleményeztettük a
programot és ők javasolják elfogadásra, illetve a nevelő testületünk június hó 25-én
elfogadta.
Jónás Sándor polgármester:
Köszönöm szépen, ezek mind benne is voltak, ami a képviselő-testületre tartozik. Ez
inkább már a lakosok felé is szólt ez a tájékoztatás. Amennyiben nincs hozzászólás,
akkor én elfogadásra teszek javaslatot, aki egyetért vele, kérem, hogy kézfelnyújtással
jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Városi Óvoda és Bölcsőde
Nevelési Programjának módosítását – 9 fő igen szavazattal (Vincze László, Szilágyi
Sándor, Illés János, Kapus Lajos, valamint Jászai László nem volt jelen a szavazásnál)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

127/2009.(VI. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Városi Óvoda és Bölcsőde
„Életfa” Tiszacsegei Óvodai Nevelési Program módosítását jóváhagyja.
Az „Életfa” Tiszacsegei Óvodai Nevelési Program a határozat mellékletét képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Bárdos Tiborné óvodavezető
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9.

Napirendi pont
Szemészeti szakrendelés végzéséhez történő hozzájárulás
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Korábbi testületi ülésen tárgyaltunk már erről, pont Imre Elnök Úr hozta ide ezt a
lehetőséget. Akkor mindenben megegyeztünk, csak nem alkottunk határozatot, és nem
hoztunk abban határozatot, hogy ez a szakrendelés a Gadóczi Doktor Úr rendelőjében
történik, itt erről van szó. Nem tudom ki előtt nem tiszta és világos, vagy van-e ezzel
kapcsolatban bárkinek kérdése, észrevétele?
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Tisztelt Képviselő-testület! Bizottságunk megtárgyalta és maximálisan támogatja, tehát
egyrészt egészségügyi szolgáltatás érkezik településünkre. Itt a működéssel kapcsolatos
költség, egyéb dolognak a tisztázása is korrekt ilyen szempontból, tehát úgymond az
önkormányzatot nem terheli semmilyen kiadás.
Jónás Sándor polgármester:
Más? Amennyiben nincs, akkor szavazásra bocsátom, aki elfogadja ezt a határozatot és
egyetért vele, hogy a Gadóczi Doktor Úr Fő u. 42. szám alatti rendelőjében a szemészeti
szakrendelés is menjen, kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – szemészeti szakrendelés
végzéséhez történő hozzájárulást – 9 fő igen szavazattal (Vincze László, Szilágyi
Sándor, Illés János, Kapus Lajos, valamint Jászai László nem volt jelen a szavazásnál)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
128/2009.(VI. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Supervisus
Kft. kérelmét és hozzájárul ahhoz, hogy a Tiszacsege, Fő u. 42. szám alatti épületben a
Dr. Gadóczi István háziorvos által használt orvosi rendelőben a rendelési időn kívül
törvényi feltételeknek megfelelő szemészeti járó-betegellátás (szakrendelés) céljára
igénybe vegye.
A képviselő-testület a vagyonhasználati szerződés értelmében továbbra is Dr. Gadóczi
István háziorvossal áll szerződéses viszonyban, így a Kft. működésével, kapcsolatosan
felmerült bármilyen költség, illetve felelősség az önkormányzattal szemben Dr. Gadóczi
István háziorvost terheli.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntéséről a kérelmezőt és dr.
Gadóczi István háziorvost tájékoztassa a határozat egy példányának megküldésével.
Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Sándor polgármester
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10.

Napirendi pont
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. II. félévi munkaterve
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Ezt is annyira nem is talán a lakosokra, a képviselők előtt ott is van. Augusztus 19-re
van tervezve a legközelebbi testületi ülés, szeptember 30-a, október 28-, november 25 és
december 16. Természetesen, ha bármilyen oknál fogva, ha rendkívüli testületi ülést kell
összehívni, az nincs ebbe benne, az előre nem látható. Ezzel kapcsolatban van-e
valakinek észrevétele, javaslata? Javasol-e valamelyik helyre még valamit?
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Tisztelt Testület! Tisztelt Polgármester Úr! A novemberi hónapra szeretném javasolni a
2010-es kiemelt turisztikai rendezvényekre való javaslattételét. Én úgy gondoltam, hogy
az Oktatási Bizottság elnöke és maga a bizottság, illetve azok a szakemberek
önkormányzati dolgozók, ők együtt összetudják állítani, szükséges is már novemberben
tudnunk, mert adott pályázatnál segítséget nyújthat. A következő évi turisztikai
rendezvényeket szeretném a novemberi testületi ülésen tárgyalni.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Tisztelt Testület! Ezt is mindig elszoktam mondani, nem vagyok híve, hogy követjük itt
a nagy országgyűlésnek a példáját, hogy júliusban a szabadságolás miatt nem tartunk
ülést. Az a gyakorlat, hogy augusztusban, meg utána nem győzzük magunkat utól érni,
olyan sok napirendi pont szokott bejönni. De ha így döntünk nem probléma. Mint
tudjátok ez nyilván, hogy váz, tehát ami majd hogy nem biztos, de még nagyon sok
mindennel változik és bővül, ami menetközben akkor aktuális lesz. Ami még nekem
észrevétel, én nagyon sok helyen szerepelek, nem örülök ennek.
Jónás Sándor polgármester:
Most nem azért, de én úgy gondolom, hogy az önkormányzat, a település rovására
semmiféleképpen nem megy. Azok a fontos pontok, ami szükségesek, az adott
időpontban meg lesznek tartva. Azzal fejeztem be a kiegészítésemet, hogy amennyiben
rendkívüli dolog, az természetes és eddig is így történt, most fejből meg nem mondom,
12, tehát már több volt, duplája volt, mint az egészre. Nem így kell ezt nézni,
megítélésem szerint.
Nagy Miklós alpolgármester:
Tisztelt Képviselő-testület! Nyilván nem akarok vitatkozni Répási Képviselő Úrral,
lehet, hogy van egy kis véleménykülönbségünk, én úgy gondolom, hogy a
munkavállalóknak joguk van a szabadsághoz. Mint annak idején is erről döntöttünk, az a
legcélszerűbb, ha ezt egyszerre és egy időben adjuk ki és megmondjuk azt, hogy az
önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal ügyeleti rendszerben az ügyintézését
fenntudja tartani. Nyilván, ha elaprózzuk ezeket a szabadságokat, akkor ez még nagyobb
zavart kelt az önkormányzat, illetve a hivatal működésében. Illetve arra is figyelemmel
kell lennünk, hogy a munkavállalókkal szemben kötelezettségeink vannak, mert a
munkatörvénykönyv idevonatkozó rendelkezéseit betartva, nekünk ki kell adni a
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szabadságot tárgyév december 31-ig. Az, hogy ezekben az időszakokban éppen nincs
testületi ülés, attól függetlenül munka és dolog az van, én úgy gondolom, hogy van két
nagy rendezvényünk, ahol teljes mellbedobással kell részt venniük a polgármesteri
hivatal dolgozóinak, illetve az intézmény vezetőinek, illetve az intézmény dolgozóinak,
gondolok itt a Kecsege Fesztiválra, illetve a Csege Napokra. Tehát én úgy érzem, hogy
lehet, hogy nekünk önkormányzati képviselőknek kevesebb feladatunk lesz, illetve lesz
olyan önkormányzati képviselő, akinek kevesebb feladata lesz. De a polgármesteri
hivatal, illetve az intézmény dolgozóinak nem lesz ez egy sétagalopp, tehát lesz itt
feladat bőven, ha valaki kiveszi a részét a feladatból. Ha valaki nem veszi ki a részét a
feladatból, a kényelmesebbik helyzetet választja, akkor annak nyilván jó nyara lesz, de
én úgy érzem, hogy van feladat úgy is, hogyha szabadságra megyünk. Én nem érzem
azt, hogy az országgyűlés esetlegesen felelőtlen henyélő időszakait próbálnánk
lekövetni.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Alpolgármester Úrhoz csatlakozva szeretném megragadni az alkalmat ennek kapcsán, a
csegei újságban, illetőleg hírmondóban már megjelentettük az igazgatási szünetnek a
pontos időpontját, de azért, hogy itt a képernyőn keresztül is tájékozódjanak a lakosok
július utolsó két hetében a polgármesteri hivatalban ügyeleti rendszerben folyik az
ügyfélfogadás. Illetve csak nagyon fontos, halaszthatatlan ügyek intézése zajlik,
egyébként igazgatási szünet van, amit a dolgozók a rendes szabadságuk terhére vesznek
ki, tehát ez nem plusz juttatás részükre.
Jónás Sándor polgármester:
Már? Amennyiben nincs, akkor szavazásra bocsátanám, aki a 2009 második félévre
vonatkozó munkatervet elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Képviselő-testületének 2009.
II. félévi munkatervét – 9 fő igen szavazattal (Vincze László, Szilágyi Sándor, Illés
János, Kapus Lajos, valamint Jászai László nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:

129/2009.(VI. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. II. félévére vonatkozóan
munkatervét az alábbiak szerint fogadja el:
Augusztus 19. (szerda)
•

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

•

Tájékoztató a 2009/2010-es tanév előkészítő munkáiról
Előadó: ÁMK vezető
Előzetesen véleményezi: ÜOMSB
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•

A háziorvosokkal kötött ellátási szerződések felülvizsgálata
Előadó: Répási Lajos PTKIB. elnök
Előzetesen véleményezi: PTKIB, SZEIB

•

Polgármesteri jelentés
Előadó: Jónás Sándor polgármester
Szeptember 30. (szerda)

•

Városi rendezvények értékelése
Előadó: ÜOMSB. elnök
Előzetesen véleményezi: ÜOMSB

•

Tájékoztató a Tiszacsegei Termál-fürdő 2009. évi működéséről, a téli működésre
felkészüléssel kapcsolatos feladatok
Előadó: Csernikné Nagy Krisztina fürdővezető
Előzetesen véleményezi: PTKIB és ÜOMSB

•

Polgármesteri jelentés
Előadó: Jónás Sándor polgármester
Október 28. (szerda)

•

A helyi önkormányzat 2009. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása
Előadó: Jónás Sándor polgármester
Előzetesen véleményezi: PTKIB.

•

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

•

Polgármesteri jelentés
Előadó: Jónás Sándor polgármester
November 25. (szerda)

•

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

•

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

•

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

34

•

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

•

Európai uniós jogharmonizáció kapcsán érintett önkormányzati rendeletek
felülvizsgálata
Előadó: Dr. Vámosi Margit aljegyző
Előzetesen véleményezi: érintett bizottságok

•

A 2010-es kiemelt turisztikai rendezvényekre történő javaslattétel
Előadó: ÜOMSB. elnök
Előzetesen véleményezi: ÜOMSB.

•

Polgármesteri jelentés
Előadó: Jónás Sándor polgármester
December 16. (szerda)

•

A Képviselő-testület 2010. év I. félévi munkatervének elfogadása
Előadó: Jónás Sándor polgármester
Előzetesen véleményezi: ÜOMSB.

•

ÁMK Fekete István Általános Iskolájában az idegen nyelv oktatás reformja
Előadó: ÁMK Fekete István Általános Iskolája igazgatója
Előzetesen véleményezi: ÜOMSB.

•

Polgármesteri jelentés
Előadó: Jónás Sándor polgármester

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ülések munkaterv szerinti összehívásáról
gondoskodjon.
Határidő: esedékességkor
Felelős: Jónás Sándor polgármester
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11.

Napirendi pont
Az Európai Parlament Tagjainak választása során Tiszacsege település eredményéről
Ea.: Dr. Vámosi Margit aljegyző
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Aljegyző Asszonyt kérdezem, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni?
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Tulajdonképpen Tisztelt Képviselő-testület, ezt a lakosság érdekében gondoltam, hogy
beterjesztem ezt a tájékoztatást, ugyan már újságokban megjelentek az eredmények, de
azért eltelt egy kis idő, de azért, hogy tudják a lakosok, hogy mégis hogyan alakult a
választás eredménye itt egy rövid tájékoztató. A 3874 választópolgárból 800 jelent meg,
ami 20,65%-os megjelenési arány, ami az országos átlagnál alacsonyabb volt. A
szavaztok megoszlása az hasonlóan alakult itt is településünkön. A FIDESZ-KDNP 483
szavazattal a 62%-ot érte el. SZDSZ 1,16%. Az MCF Roma összefogás 7,6%.
Munkáspárt 0,9%. MSZP 14,12%. JOBBIK 12,45%. MNP-HP 0,39%. MDF 1,9%.
Tehát itt is az a tendencia érvényesült, hogy első a FIDESZ, a második helyezést az
MSZP érte el, illetőleg a JOBBIK harmadik helyen szerzett szavazattöbbséget.
A másik ok, ami miatt idehoztam ezt a tájékoztatót, az, hogy ezúton szeretném
megköszönni a szavazatszámláló bizottságokban működő segítőknek, tagoknak az aktív
lelkiismeretes közreműködést, a póttagoknak azt, hogy rendelkezésünkre álltak amikor
szükség volt rájuk a délutáni órák folyamán. Illetőleg a delegált tagoknak is, hogy sok
más teendőjük mellett ezt a feladatot is elvállalták és elvégezték. Tehát
mindannyiójuknak köszönöm és köszönöm a hivatali dolgozóknak is, akik a helyi
választási irodában teljesítették a munkát. Egyébként a megyei önkormányzattól
megkaptuk erre vonatkozó a köszönő elismerést, azzal, hogy Hajdú-Bihar megyében
természetesen nem volt probléma mindegyik település teljesítette azt, amit ilyenkor kell.
Ez egyébként a hivatalnak, vagy a jegyzőnek is egy kiemelt nagy odafigyelést igénylő
feladata, amit lelkiismeretesen és teljes szívvel szokott, teljes felelősséggel végezni. Úgy
érzem, hogy mindannyian, én is, a szavazatszámláló bizottsági tagok is, a hivatali
dolgozók is ennek eleget tettek és köszönöm ezúton is.
Jónás Sándor polgármester:
Én a magam részéről is szeretném megköszönni mindazoknak, akik ebben részt vettek,
hiszen ez már előtte is egy hosszú folyamat volt, ahogy Aljegyző Asszony elmondta és
csak az elismerés jár érte. Gondolom erre nem szavazunk, csak tájékoztatásképpen
szerettük volna ezt behozni.
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12.

Napirendi pont
Hajdú-bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
módosításához szükséges határozatok meghozatala
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

alapító

okiratának

Jónás Sándor polgármester:
Korábban már mondtam, hogy ebben az ügyben valamikor kora tavasszal voltam
Debrecenben az ülésen és akkor Rácz Róbert Úr bejelentette, hogy összeférhetetlenség
jelentkezne, hogyha továbbra is ő lenne ennek az Alapítványnak az elnöke, hiszen a
Megyei Közgyűlés elnöke is, és a kettő dolog összeegyeztethetetlen. Már akkor hoztunk
egy határozatot és erre az ülésre most 24-én 09 órakor került sor Debrecenben a Csapó
u. 26. szám alatt. 19-en voltunk jelen. Két napirendi pont volt a Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány Kuratóriumának Elnökének a megválasztása, illetve a Felügyelő Bizottság
vezetőjének a megválasztása. Egy-egy személy javaslat jött elő, mind az elnök, mind a
Felügyelő Bizottság részére, az Elnöknek dr. Papcsák Ferenc ügyvéd urat kérték fel, ő
volt jelölt. Hozzászólásokból úgy tűnt, hogy akik hozzászóltak jól ismerték és javaslatot
is tettek az elfogadására, és 19 egyhangú elfogadásban részesült. Tehát az elnöknek ő
lett megválasztva Dr. Papcsák Ferenc. Illetve a Felügyelő Bizottság elnökének szintén
egy jelölt Becskey Tibor Úr volt megszavazva. Ehhez kérik mindenféleképpen, hogy ezt
a testület előtt ismertessem és a testület elfogadásra javasolja. Ehhez szavaznunk kell,
hogy ilyen formában hozzájárultok és elfogadjátok és akkor én ezt aláírom,
lebélyegezzük és elküldjük. Ezzel kapcsolatban kérdés van? Nincs, szavazásra
bocsátom, aki egyetért a Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Kuratóriumának Elnökének
személyére tett javaslattal kérem, kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány Kuratóriumának Elnökének személyére tett javaslatot – 9 fő igen
szavazattal (Vincze László, Szilágyi Sándor, Illés János, Kapus Lajos, valamint Jászai
László nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

130/2009.(VI. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Hajdú-Bihar Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Kuratórium Elnöki tisztségének betöltésére Dr. Papcsák
Ferenc megválasztásával.
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Hajdú-Bihar Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezető igazgatóját értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Sándor polgármester
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Jónás Sándor polgármester:
Aki egyetért a Felügyelő Bizottság vezetőjének személyére tett javaslattal kérem,
kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány Felügyelő Bizottság Elnökének személyére tett javaslatot – 9 fő igen
szavazattal (Vincze László, Szilágyi Sándor, Illés János, Kapus Lajos, valamint Jászai
László nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

131/2009.(VI. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Hajdú-Bihar Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Felügyelő Bizottsági Elnöki tisztségének betöltésére
Becsky Tibor megválasztásával.
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Hajdú-Bihar Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezető igazgatóját értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Sándor polgármester

Jónás Sándor polgármester:
Aki egyetért a Felügyelő Bizottság vezetőjének személyére tett javaslattal kérem,
kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány alapító okiratának módosítását – 9 fő igen szavazattal (Vincze László,
Szilágyi Sándor, Illés János, Kapus Lajos, valamint Jászai László nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

132/2009.(VI. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdú-Bihar Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2009. június 24-ei alapítói közgyűlésén hozott határozatait,
melyek alapján támogatja az Alapítvány alapító okiratának módosítását.
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Hajdú-Bihar Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezető igazgatóját értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Sándor polgármester
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13.

Napirendi pont

Polgármesteri jelentés
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Jónás Sándor polgármester:
Mindenki előtt ott van, elég sok volt, van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Nincs, ha
elfogadjátok, akkor kérem, hogy kézfelnyújtással jelezzétek.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a polgármesteri jelentést – 8 fő
igen szavazattal, 1 fő nem szavazott (Vincze László, Szilágyi Sándor, Illés János, Kapus
Lajos, valamint Jászai László nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

133/2009.(V. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést
elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Jónás Sándor polgármester

14.

Napirendi pont

Különfélék
A.) A Tiszacsege településen lévő felhagyott
rekultiválásához szükséges nyilatkozattétel
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

lakossági

hulladéklerakó

Jónás Sándor polgármester:
Tiszafüred Város Önkormányzata részéről egy megkeresés van. A KEOP. 2.3.0
keretében a szilárd hulladéklerakót érintő térségi szintű rekultivációs program. Ez arról
szól, hogy az önkormányzat kíván-e csatlakozni. Nyilatkozatot kellene tennünk, hogy a
felhagyott lakossági hulladéklerakó rekultiválását második fordulóban a Tisza-tó
Környéki Településeket összefogó jogi személyiségű társuláshoz csatlakozva kívánjuk
elvégezni. Ez roham munkában tegnap érkezett meg, még jó, hogy betudtuk hozni
testületi ülésre. Egy nyilatkozatot kell tennem, ha egyetértetek ezzel. Erre
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mindenféleképpen szükségünk van, tehát a rekultivációt végre kell hajtanunk. Ha
egyetértetek, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezzétek.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Tiszacsege településen lévő
felhagyott lakossági hulladéklerakó rekultiválásához szükséges nyilatkozatot – 9 fő
igen szavazattal (Vincze László, Szilágyi Sándor, Illés János, Kapus Lajos, valamint
Jászai László nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

134/2009.(VI. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Tiszacsege
településen lévő felhagyott lakossági hulladéklerakó rekultiválását a II. fordulós KEOP2.3.0 pályázat keretében a Tisza-tó Környéki Településeket Összefogó Jogi
Személyiségű Társuláshoz csatlakozva kívánja elvégezni.
Képviselő-testület felhatalmazza Jónás Sándor polgármestert, hogy fenti tárgyban
nyilatkozatát tegye meg, illetőleg a Tisza-tó Környéki Települések Konzorciumának
gesztora részére küldje meg.
Határidő: 2009. július 10.
Felelős: Jónás Sándor polgármester
B.) A megye környezeti állapotáról szóló tájékoztató elfogadása
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./
Jónás Sándor polgármester:
A következő a Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Elnök Úrtól érkezett.
A legutóbbi elnökségi ülésen, felolvasnám, hogy mi miatt kéri a szavazatunkat és
támogatást, minden egyes településtől.
„Tájékoztatom, hogy a Hajdú-Bihar megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. május 29ei ülésén tárgyalta a megye környezeti állapotáról szóló tájékoztatót, amelyet a mellékelt
157/2009.(V. 29.) MÖK határozatával fogadott el. Figyelmébe ajánlom a határozatba
foglalt kiemelt témákat, amelyek a Vásárhelyi Terv továbbfejlesztésére, valamint a vízvagyon tartós állami, illetve önkormányzati tulajdon tartására vonatkoznak.”
Ezt kéri, hogy támogassuk és értsünk ezzel egyet, hogy ezt visszatudjam küldeni úgy,
hogy a Képviselő-testület elfogadja, támogatja ezt. Van-e ezzel kapcsolatban? Ha nincs,
aki egyetért vele, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a megye környezeti állapotáról
szóló tájékoztatót – 9 fő igen szavazattal (Vincze László, Szilágyi Sándor, Illés János,
Kapus Lajos, valamint Jászai László nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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135/2009.(VI. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdú-Bihar
Megyei Önkormányzat Közgyűlése által elfogadott 157/2009.(V. 29.) MÖK határozatot
és a megye környezeti állapotáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Képviselő-testület felkéri Jónás Sándor polgármestert, hogy döntéséről a Hajdú-Bihar
Megyei Önkormányzat Közgyűlése Elnökét tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Sándor polgármester
C.) Kapus Lajos lemondásának bejelentése
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./
Jónás Sándor polgármester:
Ma délután, bocsánat még délelőtt volt, mert 13 órakor kezdtük a testületi ülést és pont,
mielőtt indultam volna haza, nem egy kellemes esemény történt. Illetve engem
meglepett, legalábbis. Kapus Lajos járt bent, kérte, hogy a mai testületi ülésen
tájékoztassak már mindenkit. Szeretném felolvasni úgy a levelét, ahogy ide letette az
asztalra.
„Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Alulírott Kapus Lajos Tiszacsege
Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagja, ezennel a mai naptól lemondok
képviselői megbízásomról, illetve a Szociális-, Egészségügyi-, Ifjúságvédelmi Bizottság
tagságomról. Döntésemet indokolni nem szeretném. Megköszönöm a szavazóim hozzám
fűzött reményeit, de nem érzek elég erőt, e szép és komoly feladat folytatásához.
Köszönöm a Képviselő Társaimnak, a Bizottság Tagjainak az együtt végzett munkát.
Lemondásomat tudomásul venni szíveskedjenek. Tiszacsege, 2009. június 30.
Tisztelettel Kapus Lajos önkormányzati képviselő”
Meglepett engem is. Én innen is csak azt tudom mondani, amit akkor is mondtam.
Köszönöm az eddig végzett munkát a lakosok nevében is, köszönöm mindenki nevében.
Mi nem tudunk mást, tudomásul tudjuk venni. A legközelebbi testületi ülésen úgy
tudom, hogy a soros Derzsényi János, aki a legközelebbi testületi ülésre, amennyiben
vállalja eskütételre lesz Kapus Lajos helyett meghívva.
Nagy Miklós alpolgármester:
Tisztelt Képviselő-testület! Én tiszteletben tartom mindenkinek a döntését, de lehet,
hogy én is elég szigorú és kemény voltam itt a költségvetésnél, lehet, hogy súlyos
gondolatokat fogalmaztam itt meg, de én úgy érzem és az itt lévő képviselő társaimnak
is mindenképpen el kell, hogy mondjam, hogy ez nem egy sétagalopp ez a képviselőség.
Itt az embert kritikák érik, besározzák, sokszor indokolatlanul pellengérre állítják, ezzel
számolni kell mindenkinek. Nyílván lehet sokan úgy érzik, főleg a mai világban, hogy
idejövünk, ez egy megtisztelő, nemes feladat. De itt sajnos ott kell lenni, ezt tudomásul
kell venni, hogy emberekkel kell kapcsolatba kerülni, foglalkozni velük, konfrontálódni
velük, véleménykülönbségek alakulnak ki. Ki kell mindenkinek állni a saját véleménye
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mellett, felelősséggel tartozik egy településért. Én nagyon sajnálom, hogy képviselő
társam feladta ezt a dolgot, nagyon sajnálom. Pedig én úgy érzem, hogy a Lajos
munkájával maximálisan elégedett voltam, nekem nem volt az ő munkájával,
elhivatottságával semmi problémám. Nagyon sajnálom, hogy ő így döntött. Remélem,
hogy ebbe az elkövetkezendő maradék egy évben, ami valószínűleg jó egy évben, ami
valószínűleg fenn van még ebből az önkormányzati ciklusból, a képviselő társaim
megfontoltan és elhivatottan fognak itt részt venni és meg fog állni ez a lemondási
lendület, mert én úgy érzem, hogy nem feltétlenül van erre szükség. Hisz nyilván a
testület munkájában is zavart okoznak ezek a, én úgy érzem, hogy indokolatlan és
meggondolatlan lemondások.
Jónás Sándor polgármester:
Igen, ha már belementünk, akkor én is még némi dolgot szeretnék közölni, hiszen nem
akartam én ezzel túlságosan foglalkozni. Már korábban az előző lemondás után is azok a
hírek terjengtek, nem tudom mennyire valósak és valótlanok, hogy ez az én
személyemnek, és Alpolgármester Úr személyének a jelzésére szolgálnak. Én szeretnék
mindenkit megnyugtatni, megkérdeztem Lajost is, nem így van. Szeretnék mindenkit
megnyugtatni, hogy én tiszteletben tartom és nagy-nagy tisztelet számomra és azt
hiszem mondhatom Alpolgármester Úr számára is az, hogy a tiszacsegei lakosok
megbíztak bennünket. Mi ezzel a bizalommal élni kívánunk és nem visszaélni és nem
meghátrálni a feladatok elől. Mindenféleképpen én úgy gondolom arra a jogos
időszakra, amelyre felvállaltuk ezt, és felkértek bennünket, mi tisztelettel és alázattal
fogjuk a munkánkat végezni, még akkor is, hogyha esetleg ez pillanatnyi alkalmakkor és
esetekben némi személyeknél ez felháborodást fog okozni. Mi a közben gondolkozunk,
nem személyekben és nem egy személyekben, hanem a település érdekében és a
település jövőjéért tesszük mindazt, amit teszünk. Hisz többször bebizonyítottuk, hogy
ezt önzetlenül tesszük, mert azt hiszem, hogy azért a béréért, amiért mi vagyunk itt nem
sokan csinálnák ezt a feladatot, és ezt a sok tortúrát, amelyen meghurcolnak és végig
visznek bennünket. Még ennyi kiegészítés, nem akartam, de ha már belefogtunk, én is
hallottam ilyen dolgokat.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Nem akarnám túlzottan hosszúra engedni én sem. Tehát igazából egy kicsit talán nagyon
is meglepődtem ezen a lemondáson, és ilyenkor megfogalmazódik az emberben, mikor
ilyen pályára adja a fejét, hogy a közéletben való szereplést vállal, akkor el kell azon
gondolkodni, mikor elindul valaki ezen, mint ahogy Alpolgármester Úr is mondta, nem
fáklyás menet ez valahol, főleg a mai viszonyok között. Számomra talán csak az
érthetetlen, hogy nyilván azok az emberek, akik bíztak Lajosban, illetve szavazatukat
adták rá, hogy megválasszák, azoknak tartozik egyfajta elszámolással, hogy miért. Mert
az nem magyarázat, hogy nem indokolom, hogy miért mondok le. Tehát neki valami
indokának lenni kell és olyan indoknak kell lenni, amit eltudnak fogadni ezek az
emberek. Mert valahol ezeknek az embereknek ez egy csalódás, hogy ő ezt így éli meg,
hogy így dönti el, hogy befejeztem. Ennek lenni kell valaminek mögötte, hogy ezt a
döntést meghozta. Én is azt mondom, mint az Alpolgármester Úr szintén, hogy remélem
nem indít el egy folyamatot, hogy itt most mire végére érünk a ciklusnak teljesen új
emberek lesznek. Bár volna, akinek el kellene ezen gondolkozni, én úgy gondolom, az
nem teszi, hát akkor remélhetőleg megáll ez, ennyit akartam.
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D.) Dr. Vámosi Margit lakásvásárlás iránti kérelmének megvitatása
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Jónás Sándor polgármester:
Kérelem érkezett. Mindenkinek az asztalán ott van. A Fő u. 11 szám alatt lévő fogorvosi
rendelőnél lévő családi házra ajánlattételre Dr. Vámosi Margit nyújtott be megvásárlási
szándékot. Mindenki előtt ott van, leírja, hogy milyen okból kifolyólag szeretné ezt
megvenni, természetesen a fogorvosi rendelő az továbbra is maradna ugyan úgy, ahogy
van. Kívánod kiegészíteni Margó?
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Leírtam a Tisztelt Képviselőknek, hogy melyek a fő indokaim, főleg az első pontot
gondolom, de nem kívánom külön.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Mivel gondolom a Pénzügyi Bizottságra tartozik, természetesen itt az indokok
elfogadhatók, amit Jegyző Asszony is leírt. Bennem is az fogalmazódott meg, mikor ez
felvetődött bizottsági ülésen, hogy a rendelést ez befolyásolja-e. Természetesen bele van
írva, hogy ez nem befolyásolja. Illetve attól tenném ezt függővé, majd erre biztos
Polgármester Úr tud választ adni, hogy itt az egészségház megépítése természetesen
milyen stádiumban áll. Mert nyilván ez oka fogyottá válik így természetesen, tehát
akkor nem látok előtte akadályt, hogy ez megtörténjen. Esetleg ezt úgy lehet korrektté
tenni, hogy mennyi ennek az értéke megnézzük és akkor nyilván egy alku tárgyát
képezze. Nyilván nem biztos, hogy előnyös, hogy ott van az a fogorvosi rendelő az
árban, járjuk körül én úgy gondolom és akkor döntsünk majd benne.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Szerintem támogatni érdemes a dolgot, mivel fogorvosi szolgálati lakásra szükség nincs,
úgyis van a Templom utcán egy, tehát így végül is nyugodt szívvel megválhatunk tőle.
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök:
Csatlakoznék Doktor Úrhoz, hogy mindenféleképpen támogatni kell ezt a dolgot, mert
önkormányzati tulajdonban van és továbbra is nekünk jelent kiadást annak a
rendbetétele, csőtörése, vagy bármi más, ez most független az egészségháznak a
megépítésétől vagy nem a megépítésétől Lajos.
Jónás Sándor polgármester:
Igen, annál is inkább, mert akár megépül, akár mikorra épül meg, a fogorvosi rendelő az
biztosítva van továbbra is, az nem érinti maga az ingatlant, addig ugyan úgy működik.
Bana Gábor PTKIB. tag:
Elmondták már előttem, én is ezt szerettem volna mondani, hogy ennek a fenntartása
plusz költséget jelent számunkra, ha jól tudom az elmúlt időszakban voltak ott
különböző csőrepedések, vízfolyások stb., ennek a rendbetétele nem kis pénzbe került az
önkormányzatnak, és a bejövő pénz az is egy segítség a költségvetésbe az is egy kis
foltot jelent.
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Tóth Imre SZEIB. elnök:
Én is javaslom, hogy adjuk el. Viszont, a későbbiekben Lajos próbálta érzékeltetni, hogy
nehogy támadás érje a testületet, vagy éppen személy szerint Margót. Én javaslom, hogy
a műszaki osztály egy véleményt adjon, hogy ez az ár korrekt vagy nem korrekt. Tudjuk
nagyon jól, hogy Tiszacsegén alacsonyak az ingatlan árak, de biztos, hogy lesz olyan,
akinek szemet szúr, hogy miért pont ő, miért pont annyiért. Kerüljük el ezt a támadási
felületet, én a műszaki osztályra bíznám, hogy az állagát felmérik és ők is tesznek egy
árajánlatot. Egyébként támogatom.
Nagy Miklós alpolgármester:
Ez egy eléggé érdekes helyzet. Én úgy gondolom, én nem akarok senkit megbántani, de
ezt csak úgy lehet feloldani, hogy ennek az eladására pályázatot írunk ki és aki a legjobb
ajánlatot adja. Szerintem nem fognak ettől jobb ajánlatot adni, de ettől kezdve
bennünket támadási felület nem érhet, bárki megveheti az ingatlant nem csak Margó.
Mert az a legnagyobb problémám, ha a műszaki iroda nézi meg, akkor sem hiszem,
hogy ne támadnának bennünket emberek, hisz nyilván a műszaki iroda dolgozója, már a
beosztásánál fogva is, valamilyen szinten az Aljegyző Asszony által megvásárlásra
felkínált lakás ügyletei között valamilyen szinten összeférhetetlenség lesz. Én nem
érzem sajnos ezt a problémát így megoldottnak. Szívem szerint én is azt mondom, hogy
a Tompa utcai lakásnak a felújításával is bajban voltunk, hisz még mindig nem
fejeződött be, mert nincs rá anyagi eszközünk, ezeknek a lakásoknak a fenntartása csak
nyűg és teher az önkormányzatnak, ha van valaki aki ezt megvegye, örömmel adjuk oda
neki és legalább egy gondot levett a vállunkról. Nyilván a fogorvosi helyiségnek az
üzemeltetését, vagy tulajdonjogát mindenképpen tisztázni kell, a szerződésbe bele kell
foglalni, tisztán, érthetően és világosan, hogy mi lesz annak a sorsa. De én azt mondom,
hogy a vételárnál vagy egyáltalán az eladás körülményei, hogy mindenképpen
megnyugtató legyen a számunkra, valahogy ezt jobban át kell gondolnunk, és jobban
meg kell fontolnunk. Nem tudom, hogy esetleg a felvetésemmel a Képviselő-testület
mennyire tudna egyetérteni. Megmondom őszintén, nekem is az a véleményem, hogy
ezt az épületet adjuk el. De valamilyen módon tudjátok nagyon jól, nem kell itt
szerintem kimondani, hogy kik lesznek azok a személyek, akik aztán világgá kürtölik,
hogy miféle manipulációk mennek itt az önkormányzat képviselő-testületénél, hogy
kézen között gazdát cserélnek ingatlanok. Nem jó ez nekünk higgyétek el, szerintem az
Aljegyző Asszonynak sem jó, senkinek nem fog ez használni. Volt már erről szó, én már
szóban is támogattam Aljegyző Asszonyt arról, hogy ő vásárolja ezt meg, nyilván ez
felvetődött. De én úgy érzem most átgondolva ezt a dolgot, nyilván az önkormányzat
nehéz helyzetét is, mindazt, hogy bennünket azért a képviselő társunk lemondása is
lehet, hogy befolyásol ebben a dologban. Én úgy érzem, hogy minél kisebb támadás érje
a Képviselő-testületet valamilyen módon olyan megoldást dolgozzunk ki, amivel az
önkormányzat képviselő-testülete nem lesz támadható.
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök:
Én csak annyit szeretnék mondani, hogy mikor Jegyzőkönyvvezető Asszonynak a
lakásvásárlása volt, akkor két embernek szúrt szemet, az nagyon szépen lezajlott,
tisztességes módon, az ő anyagát is megkaptuk, az tisztességes módon lezajlott. Én nem
hiszem, hogy emiatt nekünk most már az egérlyukba kellene belebújni, hogy
mutyiztunk, mert ez nem mutyizás. Vizsgálhatja mindenki körül, ez egy tisztességes
kérés.
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Nagy Miklós alpolgármester:
Én nem ezt mondtam. Nem kérdőjelezem meg ennek a kérésnek a tisztességét. Nem
ezzel van probléma. Én erre akár máris felnyújtom a kezemet, hogy az Aljegyző
Asszonyé legyen, de látom mögötte azt, hogy a településen emberek elfognak indulni és
az egész település lakosságát ellenünk hangolják, teljesen indokolatlanul. Én csak ezt
látom benne.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Elég szomorú
Jónás Sándor polgármester:
Most ebben Doktor Úr fogalmazott, most amit nem hallottatok, nagyon jól, hogy elég
szomorú, hogyha egyes emberek ezzel és ebből ezt teszik.
Nagy Miklós alpolgármester:
Szomorú vagy nem szomorú, most mondjak példákat, hogy a településünk kulturális
öröksége, meg az egészségház építése, meg az óvoda, meg minek ide óvoda, úgysincs itt
gyerek. Minek bontják le az iskolát, olyan sok a gyerek. Van itt egy rajongótábor, aki
mindent bevesz, bármit mond az az ember, mindent azonnal magába szív, akkor is, ha
ezek az információk homlokegyenest ellentétesek.
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök:
Te tudsz ellene valamit tenni, pedig ez apró ahhoz képest, hogy nincs gyerek.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Jól mondta Miklós, hogy egy pályáztatással meg lehet ezt oldani.
Nagy Miklós alpolgármester:
Azért meg lehet ezt oldani. Hidd el nekem, amikor Tiszacsege dugig van eladó
ingatlanokkal, nem hiszem, hogy ezért az ingatlanért kapkodnának.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
A döntés a mi kezünkben van, hogy kit fogadunk el.
Nagy Miklós alpolgármester:
A döntés egyébként is a mi kezünkben van, de azért valamilyen szinten azt a támadási
felületet amit hagynánk magunk után azt csökkentenénk. Nem akarok senkinek sem
rosszat, meg Aljegyző Asszonynak is azt szeretném
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Visszavontam a kérelmemet.
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök:
Nem.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Visszavonom, hogy utána ne legyen gond.
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Nagy Miklós alpolgármester:
Most akkor kár volt megszólalni.
Jónás Sándor polgármester:
Nem, Alpolgármester Úr óvatosan fogalmazott.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Igaza van Alpolgármester Úrnak.
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök:
Ő bebiztosította magát.
Nagy Miklós alpolgármester:
Nem biztosítottam be magamat, én nem magamra gondoltam, én magamra nem
gondolok sosem.
Bana Gábor PTKIB. tag:
Felvázolta a lehetőségeket.
Jónás Sándor polgármester:
Az önkormányzatnak azt is figyelembe kell mindenféleképpen venni, hogy eddig is elég
sok volt, és jelenleg is elég sok az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan. Ez most
nekünk, sorolhatnám a régi varrodát, iskolát, csak a pénzeket viszik. Ezeknek a
fenntartására nekünk külön vigyázni kell. Nem akartam már elé menni a dolgoknak.
Lajos célozta és irányozta is, az egészségház minden bizonnyal bízom, hogy meg fog
épülni, ha megépül, rögtön abban kell gondolkozni, hogy megint ott marad két a Fő
utcán lévő ingatlanunk, tehát ezek azért iszonyúan terhelik az önkormányzat kasszáját
is, mert nekünk kell ezt karbantartani, nekünk kell az összes költségét felvállalni. Én is
amondó vagyok, de nem tudom.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Elnézést, hogy még szólok. Lehet nem éreztétek akkor mit akartunk mi hárman mondani
Lajos, Miklós meg én, mi támogatjuk, de attól a kellemetlenségtől próbáljuk Margót
megvédeni, amit nagyon jól tudok, ami érte utána Anikót, mikor megvették azt a lakást.
Tehát mi ezt akarjuk érzékeltetni. Nem magunkat féltjük, hogy népszerű vagy nem
népszerű.
Nagy Miklós alpolgármester:
Nem is érdekel.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
De tényleg amit kapott akkor ő, meg egyébként más is, amikor önkormányzati ingatlant
vásárolt, ahhoz gyomor kell, aki azt kibírja, hogy mi rágalmazást kap utána. Tehát mi
csak ezért szóltunk.
Barta László főtanácsos:
Ahogy Igazgató Úr mondta, hogy a műszaki irodát megbízzák azzal, hogy dolgozzuk ki
a pályáztatás rendszerét, milyen műszaki tartalom, tehát tartozzon ebbe egy komplex
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dolog, akkor az iroda letenne egy javaslatot a testület elé, hogy hogy javasoljuk az
értékesítést milyen elvek mentén.
Nagy Miklós alpolgármester:
Én azt mondom, hogy most szavaztasd ezt meg Polgármester Úr,
Jónás Sándor polgármester:
Mit?
Nagy Miklós alpolgármester:
ezt a javaslatot és majd el fog dőlni.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Hogy támogatjuk-e?
Nagy Miklós alpolgármester:
Ha támogatjuk, akkor felvállaljuk azt is, hogy támadnak bennünket és kész. Nem kell
ezen ennyit varriálni, szerintem terjeszd be, szavazza meg a Képviselő-testület, ha a
többségi döntés megszületik arra, hogy 4 millió Ft-ért a Margóé a lakás, akkor nincs
tovább miről vitatkozni. Én megszavazom, már most előre megmondom, én bemerem
vállalni.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Én meg ezek után, nem vállalom fel,
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök:
Nem.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
hogy emiatt a Képviselő-testületnek bármiféle problémája legyen vagy bárkinek.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Akinek ebből problémája lesz, az nem fog szavazni, tehát meg kell szavazni.
Jónás Sándor polgármester:
Szavazásra bocsátom ezzel a feltétellel, ahogy leírta Dr. Vámosi Margó 4 millió Ft
vételár, az orvosi rendelő marad továbbra is fogorvosi rendelőként, mindaddig, amíg
erre szükségünk kívánja, aki egyetért ilyen feltételek mellett az értékesítéssel, kérem,
hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Dr. Vámosi Margit részére a
Fő u. 11. szám alatt lévő ingatlan értékesítését – 9 fő igen szavazattal (Vincze László,
Szilágyi Sándor, Illés János, Kapus Lajos, valamint Jászai László nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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136/2009.(VI. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Dr. Vámosi Margit 4066
Tiszacsege, Toldi u. 25. szám alatti lakos kérelmét és úgy határozott, hogy az önkormányzat
tulajdonát képező 16/3 hrsz-ú 564 m2 nagyságú „fogorvosi rendelő és lakóház, udvar és
gazdasági épület” művelési ágú, valóságban Tiszacsege, Fő u. 11. szám alatt lévő ingatlant
kérelmező részére
é r t é k e s í t i.
Képviselő-testület az ingatlan vételárát 4.000.000 Ft-ban, azaz négymillió forintban határozza
meg.
Az adás-vételi szerződésben vevő vállalja, hogy az ingatlanhoz tartozó, jelenleg fogorvosi
rendelő helyiségét a továbbiakban is az önkormányzat részére térítésmentesen biztosítja. A
fogorvosi rendelővel kapcsolatban felmerülő rezsiköltségek az önkormányzatot terhelik.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Jónás Sándor polgármester

E.)

Csege Napok helyszínének kijelölése
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Jónás Sándor polgármester:
A Csárda tájékoztatott engem, hogy e hétvégén július 04-én Halászléfőző Fesztivál lesz.
Kapcsolódik valamilyen formában, érint bennünket is, hiszen mi a Csege Napokkal
kapcsolatban arról döntöttünk 6:5 arányban, ha visszaemlékeznek a Tisztelt Képviselők,
hogy a Tisza-parton kerül megrendezésre. Személyesen is tárgyaltam a Csárda
vezetőivel, tulajdonosaival, akik azt mondták, hogy ők sem kívánják az elektromos
áramot akkor igénybe venni. Találtak Debrecenben egy olyan illetőt, aki ezt az
áramfejlesztőt napi 20 ezer Ft-ért biztosítani tudja, ez 3x120 ampert bír termelni. Ők
ezzel kívánják megoldani. Én nem tudom, ezzel majd külön napirendként
foglalkozzunk-e és döntést mindenféleképpen a mai testületi ülésen hozni kell. Mert
legutóbb arról volt szó, hogy a strandra lett felállítva a teljes program és érthető módon
és semmilyen okból kifolyólag nem kötelezhetem, hogy most mindezt dolgozzák át a
Tisza-partra. Tehát valahol felelőst kellene a képviselők közül választani arra, hogy ki
ennek a lebonyolítója.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Felvetődött itt a másik helyszín is, most tényleg úgy vagyok, mint a másik képviselő,
hogy megállítgatnak és azt mondták, hogy van itt még egy harmadik helyszín is, fel sem
merült bennünk, hogy ott valami rendezvényt bonyolítsunk, a Szabadidős Park. Van
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ezek között azért elég sok idős ember, aki ide talán még eltud jönni, de a strandra, meg a
Tisza-partra bizony már nem. Akkor ez is jöhetne számításba. Most nem akarom ezzel
bonyolítani az egész helyzetet, tényleg el kellett volna gondolkodnunk ezen is, hogy
akkor hogy legyen a továbbiakban. Illetve még annyit, hogy ma egyeztettem a Csárda
vezetőjével én is, annyi kérése lenne irányunkba, hogy egy pár embert ott aki a helyszínt
biztosítja, kaszálás még ott ahol szükségeltetik, ott ahol a rendezvényeket bonyolítják.
Jónás Sándor polgármester:
Lajos, most ezt nem tudom, hogy miért, szinte naponta és most is, sőt arra ügyelünk és
vigyázunk, hogy most hétvégére például a kint lévő asztalok is teljes felújítást nyernek,
padok is és ez biztos, hogy hétvégére is rendelkezésükre áll. Soha rendezvényre nem
volt ott hagyva, hogy nem volt lekaszálva, hogy szemetes volt. Naponta van az ürítés,
naponta végzik a feladatukat.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Nem, csak mondták, ha esetleg még olyan helyszín van, ahol az íjászok vesznek részt,
egy-két ember van nekik biztosítva akkor ők azt megoldják, tehát ennyi volt. Budaival
majd felvesszük a kapcsolatot.
Jónás Sándor polgármester:
Térjünk vissza arra, hogy a Csege Napok, ki az, aki ezt esetleg feltudná vállalni a
képviselők közül, aki ezt a kezébe venné és ezt a szervezést lebonyolítaná. Annál is
inkább, hogy itt van ez az ajánlat, hogy ez 3x120 wattot képes termelni, ez biztos, hogy
ezerszer olcsóbb, mintha az E-onnal köttetjük le. Ha nekünk elegendő ez az áramforrás,
akkor mindenféleképpen én is javaslom, mert ezt csak ki kell Debrecenből hozni ide és
napi 20 ezer Ft, tehát, ha két napra itt van az 40 ezer Ft, üzemanyagköltség, amivel
működik, akkor is 60 ezer csak. Az kellene, hogy ki vállalja el a felelősséget.
Nagy Miklós alpolgármester:
Azért jelentkeztem, hogy elvállalom, de már borítékolom, hogy én leszek a vége a
dolognak, szerintem, legalábbis én úgy érzem, úgy látom, valakinek csak el kell vállalni.
Én viszont azt is bevállalom, hogy akkor azt is bevállalnám, hogy a két koncert nem a
Tisza-parton van, tehát nem is kell áramforrás. Azért nem kell áramforrás, mert a
strandon 200 amper van bázisonként. Tehát ha a péntek esti és főleg a szombat esti
Hooligans koncertet bevisszük a strandfürdőre, és azt nyilván profitorientálttá tesszük,
belépőjegyet kérünk, akkor semmiféle áramforrásra nincs szükségünk, hiszen a szombat
délutáni rendezvényeket egy egyszerű kihangosító eszközzel kitudjuk hangosítani és az
ehhez szükséges energia rendelkezésünkre áll, akár a Titász üdülőből, akár bárhonnan.
Tehát én úgy gondolom, hogy most beszélünk és egész konkrétan még nem is nagyon
tudjuk, hogy miről beszélünk, a probléma az, hogy a Hooligansnek 120 amper kell,
ebből 60 amper az erősítés, 65 amper a világítás. Volt arról szó, hogy 80 ampert tud adni
az E-on, a hálózat annyit bír el, tehát abból meglenne az erősítés. 65 ampernek
megfelelő energiát külön a világításra hoznánk áramforrást, viszont akkor célszerűbb
lenne, ha az egészet áramforrásról oldanánk meg, és nem foglalkoznánk az E-onnal,
mert az E-on az nagyon drága, tehát a bekötés, a lekötés, a villanyóra felhelyezés, a
kapcsolás, ő nagyon szép nagy kerek több százezer forintos összegeket tud
összekalapálni. Valóban ez az áramforrás lényegesen olcsóbb, hisz ez csak 20 ezer Ft
naponta, illetve az üzemanyag költség az óránként lehet egy 8-10 liternyi gázolaj, tehát
valóban azt kell, hogy mondjam, hogy 50 ezer Ft-ból megvan az egész energiaellátás, ez
kategóriákkal olcsóbb, mint az E-oné, viszont nekem meg az a véleményem, hogy erre
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sincs szükség. A két fő rendezvény az egyik koncert mindenképpen bent lesz a
strandfürdőn, mert pénteken mindig bent van. Úgy szokott ez történni, biztos ti is
tudjátok, hogy pénteken megvan bent a rendezvény, meg egy kis bál a strandfürdőn,
aztán reggel vagy délben felébrednek ezek a kihangosítók és átvándorolnak a Tiszapartra, viszik magukkal az erősítést, a különféle eszközöket, színpadtechnikát, amire
éppen szükség van. Ennek az szokott lenni általában a bökkenője, hogy mire a kezdési
időpont eljön, mondjuk az a délután két óra, akkor általában kiszokott derülni, hogy még
sehol nem tartunk, egyáltalán nincs semmi kész. Általában egy-két órás csúszás van,
emiatt aztán rendszerint az egész napi program csúszásával kell számolni és ezt az egész
erősítő rendszert és világítás technikát azért szoktuk kivinni a Tisza-partra szombat
délelőtt, mert a szombat esti főrendezvény, viszont a Tisza-parton van, ehhez szükség
van az erősítőre és a kihangosítási technikára. De ha most azt a módszert követnénk,
látom, hogy Polgármester Úr nem örül ennek a dolognak, hogy a fürdő területén lenne a
két koncert.
Jónás Sándor polgármester:
Azért nem értek egyet ezzel Alpolgármester Úr elnézést, mert erre született egy
határozat a legutóbbi testületi ülésen
Nagy Miklós alpolgármester:
Mire?
Jónás Sándor polgármester:
Arra, hogy a Tisza-parton lesz megrendezve. Erre született egy határozat, én ezt
tiszteletben tartom, függetlenül attól, hogy én a strandra szavaztam, tiszteletben tartom a
többségnek az igéjét. 11-en voltunk, most 9-en vagyunk, én mindenféleképpen
ragaszkodom ahhoz, hogy a helyszínt most már ne változtassuk meg, a testület így
döntött akkor. Most felelőst jelöljünk, hogy ki vállalja fel ennek a kinti lebonyolítását.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Tisztelt Testület, Polgármester Úr! Nem akarok szembe helyezkedni Polgármester Úrral,
de valahol nem kellene ezt ilyen mereven kezelni, hogy csak a Tisza-part, csak a strand.
Mint ahogy az elmúlt évek gyakorlata is mutatta, van olyan rendezvény, amelynek már
tradíciója van a Tisza-parton lásd, főzőverseny, például, szépségverseny, strand. Tehát
most jól fogja meg az Alpolgármester Úr, hogy azt a két koncertet mindenképp a
strandon kellene megrendeznünk, tehát technikailag ott megoldott ennek a
lebonyolítása. Tudunk egy kis bevételt is produkálni, mert nem kis összegért jönnek
ezek el. A többin majd lehet vitatkozni, hogy mit hova rakunk, de szerintem, amiket már
megszoktak lehetnek ott, mert ehhez nem kell egy olyan nagy technika. Szerintem nem
kellene ilyen mereven elzárkózni, hogy csak itt, csak ott. Egy kompromisszumos
megoldás kellene, hogy valamit itt csinálunk, valamit meg emitt csinálunk. Én tudom,
hogy pont költségtakarékossági szempontból született ez a döntés, hogy egy helyszín
legyen, hogy ne kelljen annyira szétforgácsolódni, meg itt is kiépíteni, meg ott is
kiépíteni a feltételeket.
Jónás Sándor polgármester:
Lajos én úgy gondolom, hogy nem kell akkor ezt tovább ragozni.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Nem.
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Jónás Sándor polgármester:
Hozzunk egy határozatot arra, hogy újra szavazunk most, ha a Képviselők ezzel
egyetértenek kézfelnyújtással jelezzék, az előzőt helyezzék hatályon kívül. A legutóbbi
testületi ülésen, ami döntés született, azt hatályon kívül kell helyezni és akkor
beterjesztem úgy, ahogy Alpolgármester Úr felvázolta, hogy a nappali programok a két
koncert kivételével a Tisza-parton, a kettő pedig bent a strand területén. Tehát először
arra szavazunk, hogy hatályon kívül helyezzük a legutóbbi testületi ülésen hozott
határozatunkat, aki egyetért vele az kézfelnyújtással jelezze.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a 108/2009.(VI. 22.) KT. számú
határozatának hatályon kívül helyezését – 8 fő igen, 1 fő nem szavazattal (Vincze
László, Szilágyi Sándor, Illés János, Kapus Lajos, valamint Jászai László nem volt jelen
a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

137/2009.(VI. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Csege
Napok helyszínének kijelölése tárgyú 108/2009.(VI. 22.) KT. számú határozatát
hatályon kívül helyezi.
Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Sándor polgármester
Jónás Sándor polgármester:
Most arra szavazunk, hogy aki egyetért azzal, hogy bent a strand területén legyen a két
koncert az összes többi a Tisza-parton, az kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Csege Napok helyszínének
kijelölése – 8 fő igen, 1 fő nem szavazattal (Vincze László, Szilágyi Sándor, Illés János,
Kapus Lajos, valamint Jászai László nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

138/2009.(VI. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 2009.
augusztus 7-8-9-én megrendezésre kerülő Csege Napok programsorozat rendezvényei a
Tisza-parton, illetőleg a programsorozatban szereplő két koncert a strandon kerüljön
megrendezésre.
Határidő: folyamatos
Felelős: Nagy Miklós alpolgármester
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Jónás Sándor polgármester:
De felelős akkor is kellene.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Én javasolnám Nagy Miklós Alpolgármester Urat, kiegészülve a kicsit megfrissült
Oktatási Bizottsággal, illetve Elnök Asszonnyal és társaival. Úgy gondolom, hogy Orosz
Andival biztos sokan tudják, hogy mi már dolgoztunk is együtt, úgyhogy szerintem
fogják egymást ők erősíteni, Doktor Urat meg majd beviszik a mélybe
rendezvényszervezés kapcsán. Én ezt a stratégiát, plusz nekünk a négyes csapat, nem is
nagyon tudunk kimaradni belőle, a helyszín és a felelősségtudat miatt. Ezt szeretném,
hogyha egyrészt vállalnák a megszólítottak, másrészt támogatná a testület.
Jónás Sándor polgármester:
Elhangzottak nevek. Alpolgármester Úr?
Nagy Miklós alpolgármester:
Persze, igen.
Jónás Sándor polgármester:
Csilla?
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök:
Igen
Jónás Sándor polgármester:
Andi?
Vásári-Orosz Andrea ÜOMSB. tag:
Igen
Jónás Sándor polgármester:
Köszönöm szépen, akkor ezzel a három fővel kiegészülve én azt hiszem, hogy a háttér
biztosított ahhoz, hogy jó program szülessen.

f.)

Egyebek

Jónás Sándor polgármester:
Folytatnám még a rendezvénnyel, hiszen Szép Antal a strandon megkért bennünket,
hogy erről is tájékoztassuk már a tévénézőket és a lakosokat elsősorban. Augusztus 15én Strandfesztivált csinál a strand területén az éttermében. Többek között fellép Bunyós
Pityu, Kaczor Feri, Liszter Sándor, a Vadrózsák és Buli Zóna Duó, tehát a Fási show
művészei lépnek fel. Tehát megkért, hogy mondjuk el. Természetesen ennek is örülünk,
hogy van aki csinál és rendez dolgokat.
Még mindig a rendezvényeknél. Ezért viszont nagyon sok kritikát kapott az
önkormányzat, hogy a múlt hétvégén volt megrendezve a lovasverseny a Magyar Tibor
részéről és az a támadás érte az önkormányzatot, hogy az önkormányzat kivonult a háta
mögül, nem támogatta, meg nem vett ezen részt. Én a műszaki osztályt többször is
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kértem, hogy a segítséget biztosítsák a zavartalan rendezés miatt. A műszaki osztály ki
is gyűjtötte nekem, itt van 152 ezer Ft értékben, attól, hogy ez nem lett dobra verve, attól
ez a támogatás megtörtént. Elektromos teljesítmény növelésre volt szükség, ez 28 ezer
Ft volt, közhasznúak munkavégzése volt árok kaszálás 10 fő volt kint, színpadok
összeállítása és a többi, ez 800 Ft-os órabérrel is ha veszem 40 ezer Ft. Traktorszállítási
költség, szippantás, a mérlegház bérleti díja a két rendezvényre, azt is odabiztosítottuk,
festést biztosítottuk. Én úgy gondolom, hogy az önkormányzat örül, hogyha ilyen
rendezvények vannak és a képességeihez képest segíti és támogatja ezeket a civil
szervezeteket és rendezvényeket mindenféleképpen. Nem jó az, hogyha hangulatkeltés
miatt esetleg ilyenekért az önkormányzat támadást kap, jó tudom, hogy bérli az
önkormányzattól azt a földterületet, de az például, ami nélkül meg sem tudta volna
rendezni, a mérlegházat nem bérli és szó nélkül, minden további nélkül biztosítottuk
mindezeket. Ennyivel szerettem volna még a rendezvényeket kiegészíteni, hogy teljes
kép legyen.
Nem teljesen a rendezvényekhez, de ezt is el szoktam mondani, mert erre büszkék
vagyunk. Birkózóink megint sikeresen szerepeltek, két napon az Egyetemvárosban
vettek részt Miskolcon, ahol 23 csapat vett részt, 119 versenyzőjéből, Hajdú-Bihar
megyei birkózók harmadikok lettek. Diák versenyben 55 kg-ban Kiss Péter a mi
versenyzőnk a III. helyen végzett. A második napon szabadfogásban 26 csapat 120
versenyző részére, szintén két birkózónk képviselte a településünket. 58 kg-ba Kiss
Sándor V. helyet ért el, 69 kg-ban Végh Sándor a 9. helyen végzett. Ezen a
rendezvényen Rónai Kálmán a magyar birkózó Szövetség alelnöke is ott volt, ő adta át
az érmeket.

g.)

Két ülés között eltelt események
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Jónás Sándor polgármester:
Két ülés között 2009. június 06-án az óvodában voltam a záró vizsgán, illetve ami a
kultúrházban volt megrendezve. Én csak innen is, akkor is megtettem, gratuláltam,
nagyon színvonalas és nagyon szép záróvizsgát produkáltak, aki ott volt, azt hiszem,
hogy a taps az mindent kifejezett, mert ez tényleg magas színvonalon volt megrendezve.
2009. június 07-én az EP választás volt, erről már beszéltünk. 2009. június 08-án Dr.
Kóser Pál az új megyei főállatorvos, aki a kinevezését megkapta ő volt itt nálam, ő
keresett meg egy bemutatkozó találkozás volt, én azt hiszem, hogy továbbra is Asztalos
Péter munkáját tudjuk együtt folytatni és továbbra is az itteni gazdák segítségére lesz.
2009. június 10-én Köbefa beszámoló volt Balmazújvárosban, ez rendőrségi akció.
2009. június 12-én ballagás volt az iskolában, ez megint magáért beszél, ezen is részt
vettünk, azt hiszem, hogy a körülményekhez és mindenhez képest ragyogóan le volt
vezényelve. 2009. június 13-tól kérésünkre a vízirendőrség is elfoglalta a helyét a Tiszaparton és megkezdték a Tiszán is a folyamatos közlekedés biztonságot, hogy
helyreállítsák, illetve segítsék a hajózók, a szörfözők, és a komp haladási munkáját, ebbe
a városőrségünk aktívan részt vesz, hiszen minden egyes alkalommal a városőrség is
szolgálatot teljesít mellettük. 2009. június 14-én szintén egy megtiszteltetés érte a
településünket „Együtt az élő Tiszáért” program keretén belül Hídvégi Üstös Pál a Tisza
nagykövete érintett bennünket és itt szállt meg egy éjszakára és innen folytatta tovább az
útját és külön köszönetét fejezte ki, hogy mi bekapcsolódtunk ebbe a mozgalomba.
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2009. június 18-án Városok, Falvak közgyűlésén voltam, új elnökök lettek ott is
választva. Az elnöknek a püspökladányi polgármester Úr Tímár Zoltán lett felkérve, ő is
látta el, illetve a hajdúböszörményi polgármester a Felügyelő Bizottságba pedig a Kiss
Attila polgármester Úr. 2009. június 22-én rendkívüli testületi ülésünk volt. 2009. június
23-án Polgárra mentünk a Jegyző Asszonnyal a rendkívüli testületi ülésen hozott
határozattal a járóbeteg szolgálattal kapcsolatban, ott megalakult az egyesület, amely
miatt mennünk is kellett és a határozatot vinnünk kellett. 2009. június 24-én erről már
beszéltem, hogy a Vállalkozásfejlesztési Alapítványnál voltam Debrecenben, ahol az
elnököt és a Felügyelő Bizottság elnökét választottuk, az napirendi pontként szerepelt.
2009. június 24-én Tiszacsegén fotókiállítás volt, nem tudom ki tudott róla Szabóné
Molnár Ida, belépve az országos rendezvénysorozatba, hiszen a múzeumokat éjszakai
látogatás címszó alatt voltak azon a napon megtekinthetők, itt nálunk is kicsiben ez
megtörtént. Köszönet Ida néninek, aki biztosította ezt a rendezvényt nálunk is
Tiszacsegén. 2009. június 26-án a nyugdíjasok tartották a második negyedévi
összejövetelüket, részt vettem rajta, rövid ideig, de részt tudtam venni. 2009. június 28án református istentisztelet volt a templomban, presbiteri konferencia volt,
mindenféleképpen el kell mondani, hogy jelen volt ezen Szabadi Árpád a Hajdúvidéki
Református Egyházközösség esperese, valamint Dr. Szabó Dániel a Magyar Református
Presbitérium Szövetségnek az elnöke és Pásztor Gyula Sárospatak Református Teológia
Akadámiának a képviselője és nagyon sok településnek itt voltak még a presbiterjei,
illetve nagyon sokan idelátogattak, ez egy egész napos program volt. 2009. június 30-án,
azaz ma, kistérségi ülés volt, de arra már nem mentünk el a mai nap sűrű
rendezvényeire, legközelebbi testületi ülésen fogunk beszámolni arról, hogy ott mi,
önkormányzatunkat közvetlen érintő dolog nem történt, nem volt.
h.)

Tájékoztatás
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Jónás Sándor polgármester:
Szeretnék az egyebekben mindenféleképpen egy kis tájékoztatást még adni a legutóbbi
testületi ülésen elhangzott dolgokkal kapcsolatban. Felvetődött a Tisztelt Szilágyi
Képviselő Úr mondta, hogy valamelyik bizottság ülésén volt, ahol a város építésze ott
volt és jó lett volna, ha egyeztetünk vele, mert a mi városépítési rendezési tervünk nem
biztos, hogy egyezik a Hajdú megyeivel és jó lett volna. Már akkor is jeleztem, de most
utána is jártam, ezt az előadást ott, ahol a Tisztelt Képviselőnk jelen volt, ezt Zsemberi
István főépítész csinálta. Valakinek nem kell nagyon megerőltetni magát, a mi
városrendezési tervünket ő csinálja, tehát mindenféleképpen én úgy gondolom, hogy
magunknak tettük fel a kérdést, mert itt volt Zsemberi Úr, bemutatkozott, ő csinálta,
tehát mindenféleképpen úgy csinálta, hogy egyezzen a megye városfejlesztési tervévvel
is. Ennyit szerettem volna ezzel kapcsolatban röviden elmondani.
Volt természetesen más is, itt lobogtatta Bozsó Úr megbízásából, vagy maga
megbízásából én nem tudom, azt hogy a Helio-Spirnt Bt velem szemben pert nyert,
bocsánat, nem is, hogy pert nyert, hanem az én panaszomat elutasították. Én úgy
gondolom és engedjétek meg, tudom nincs itt most a Tisztelt Képviselő Úr, de nekem
elsősorban a lakosokat és titeket kell tájékoztatni arról, hogy mi a valóság és itt
természetesen alátámasztva határozatokkal és döntéshozatalokkal szeretném kiegészíteni
azt a félretájékoztatást, amit a Tisztelt Képviselő Úr itt tett.
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Az utolsó ülésünkön Szilágyi Sándor képviselő behozott egy határozatot és mutatta,
hogy én mint a Polgármester a Helio-Sprint Bt-vel szemben az ORTT Panaszbizottsága
előtt indított panaszügyemet elbírálták és én elveszítettem, mivel a műsorszolgáltatót a
Helio-Spirnt Bt-t az Országos Rádió és Televízió Testület, aki másodfokon eljárt,
határozatában nem kötelezi a Panaszbizottság által meghatározott közlemény
közzétételére. Mind a Panaszbizottság, mind pedig a Helio-Sprint Bt fellebbezése után
eljárt az ORTT és megállapította, hogy 2009. január 21-én a kifogásolt műsorszámot
megtekintette és megállapította, hogy a műsorszolgáltató eljárása az egyoldalú képi- és
hangkommentátorokkal, továbbá az érintett személy válaszadási lehetősége
biztosításának elmulasztásával sérti a tényszerű és tárgyilagos tájékoztatás
követelményeit. A Helio-Sprint Bt., mint műsorszolgáltató a Panaszbizottság
állásfoglalás visszavonását kérte, tehát kérte a Helio-Sprint Bt., hogy ezt visszavonják,
mivel álláspontja szerint nem ő, hanem a panaszos a sértett, az sértette meg a hiteles és
tényszerű és tárgyilagos tájékoztatás követelményeit. Megállapította az ORTT a
másodfokú eljárásában, hogy a testület arra a megállapításra jutott, hogy a
Panaszbizottság eljáró tanácsa helyesen döntött, amikor helyt adott a panasznak. Mivel a
panaszos által kifogásolt műsorszámban az én, polgármesteri tevékenységemmel, és
döntéseimmel kapcsolatban a Helio-Sprint Bt. kizárólag olyan információkat közöl,
amelyek azt a látszatott keltik, hogy a Polgármester korrupt, rendszeresen megszegi a
jogszabályokat, túllépem a hatáskörömet, megtévesztem a helyi önkormányzat
képviselő-testületét, a felvett témákkal kapcsolatban nem biztosítok lehetőséget a
panaszosok álláspontja kifejezésére. Erre tekintettel a testület megállapította, hogy a
Helio-Sprint Bt. valóban megsértette a rádió és tévéről szóló 4. §. (1) bekezdésében
foglalt sokoldalú, tényszerű és tárgyilagos tájékoztatás követelményeit. Csak azért nem
kötelezte az ORTT a Helio-Sprint Bt. közlemény közzétételét, mivel megállapította,
hogy a Helio-Sprint Bt., mint műsorszolgáltató megszüntette a műsorszolgáltatást.
Biztos emlékeztek rá, amikor itt egyik napról a másikra megszűnt a Helio-Sprint Bt.
szolgáltatásnak az adása. Még én kértem elnézést a lakosoktól akkor, hogy ilyen ukmuk-fuk, ilyen egyik napról bezárta. Én most én nem mondom, hogy ez volt az oka, de
itt előírták első fokon, hogy igen is a nagy nyilvánosság előtt el kell ismernie azt, hogy
jogos volt a felvetés és őt elmarasztalták. Itt a bizottság ebben döntött, hogy mivel már
nem működik a televíziója, így nem kötelezhetik arra, hogy ezt fel is olvassa a lakosok
előtt.
Tisztelt Képviselő-testület! Az ORTT mindemellett megállapította azt is, hogy a HelioSprint Bt. idézhető írásbeli nyilatkozatában nem tett azonos kérelmet illetően, miszerint
az állásfoglalás visszavonásával egyidejűleg én kerüljek elmarasztalásra az Rtv.
bekezdésében foglalt rendelkezés folyamatos hazugságaimmal és megtévesztő
magatartásommal történt megsértése miatt. Arra az álláspontra helyezkedett, hogy ez a
kérelem formailag értelmezhetetlen, tehát amit a Bozsó Úr beadott értelmezhetetlen,
tekintettel arra, hogy e rendelkezés a műsorszolgáltatókat és nem a panaszosokat, vagy a
természetesen személyeket kötelezi másrészt pedig panasszal is csak a műsorszolgáltató
ellen lehet fordulni az Rttv. 49. §-ában foglalt rendelkezések értelmében. Továbbá
megállapítja a határozatában, hogy a műsorszolgáltató azon kérelmével kapcsolatban,
hogy a panaszbizottság állásfoglalás alapjául szolgál és a panaszos által a
panaszbizottság rendelkezésére bocsátott felvételt küldje meg részére, megjegyzi, hogy
az Rttv. bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében köteles rögzíteni az általa
sugárzott műsort. Erre tekintettel a testület úgy döntött, hogy nem indokolt a szóban
forgó felvétel továbbítása a műsorszolgáltató részére, tehát utólag már eltekintett a
műsorszogláltató is attól, hogy ő tegye meg, hiszen én beterjesztettem azt a műsort, amit
ő annak idején leadott és emiatt volt ez a gond. Az ORTT. itt van egyébként, hogy
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bizonyítsam a határozatot, a panasz megalapozott, amit beadtam 2009. január 27-én és
itt a Panaszbizottság kötelezte a műsorszolgáltatót, itt van szó szerint leírva, és
engedjétek meg, hogy szó szerint amit az ORTT leírt neki ezt kellett volna beolvasni,
csak ugye, mivel ő bezárta a tévéjét, erre nem került sor. Én innen ezt most megteszem:
„Az Országos Rádió és Televízió Testület Panaszbizottsága V. számú Eljáró Tanácsa
megállapította, hogy a Helio-Sprint Bt. műsorszolgáltató a 2009. január 21-én sugárzott
műsorában az egyoldalú képi és hangkommentátorokkal megsértette a rádiózásról és
televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény 4. § (1) bekezdésében foglaltakat, azaz a
tényszerű és tárgyilagos tájékoztatás követelményét.”
Itt van a második utána fellebbezet, amikor ez az első határozat megszületett,
fellebbezet, amit eddig felolvastam, csak, hogy a lakosok is még tisztábban értsék,
ezután Bozsó Úr fellebbezet és hozta a második határozatot 2009. május 20-án, amiben
úgy határozott: „A Testület a jogorvoslati kérelmet elutasítja - tehát amiben kérte, hogy
őt felmentsék -. Az ORTT Panaszbizottsága 23-3-1551/2008-as számú állásfoglalásának
rendelkező részét megváltoztatja akként, hogy a műsorszolgáltatási tevékenység
megszüntetése okán nem kötelezi a műsorszolgáltatót a közlemény közzétételére.”
Tehát ezzel változtatta meg csak, de fennállt, mind az a panasz, amit beterjesztettem és
elmondtam ott.
Következő, még szeretném folytatni, mert sajnos volt itt más is. Itt szeretném
egyértelműnek tűnik az, hogy az álláspontokat nem mindenki értelmezi egyformán,
tehát valószínű, hogy Szilágyi Úr nem olvasta el végig annak idején ezt, vagy nem volt
teljesen képben, de így meg akkor nem lett volna szabad bejönni, mert én a magam
részéről fátylat borítottam volna már a múltra.
Folytatnám, volt itt ugye másról is szó. Az objektív tájékoztatás érdekében volt mindaz,
amit most én megtettem itt felétek. Azt hiszem, hogy eddig is észrevehettétek, hogy én
eddig is minden szavamért vállalom a felelősséget és ezeket próbáltam betű szerint is
igazolni, én mint Tiszacsege Polgármestere tettem ezt meg mind, nem mint
magánszemély, hangsúlyozom. Ezek a tájékoztatások szomorú, hogy nem mindenki
előtt egyformán érvényesülnek.
Most szeretném még továbbá tájékoztatni a Tisztelt Képviselőket az iskola épületrész
eladásával és az épületrész bontásával a szabálytalanságokra való hivatkozással
feljelentés lett elküldve a Hajdú-Bihar megyei Főügyészségnek. Az ügyben a
Főügyészség és a hajdúszoboszlói városi rendőrkapitányság is már nyomozást folytatott.
Vizsgálatot végeztek, a Polgármesteri Hivataltól valamennyi iratot bekérték, ami erre az
ügyre vonatkozik, tehát maga a telekmegosztást, az iskolaeladást, mindent a kazánház,
amit itt hallottatok már többször is. Megtörténtek a képviselők tanú meghallgatásai is.
majd 2009. június 05-én soron kívüli kihallgatást kértem a Főügyész Úrtól, kérvén azt,
hogy nagyon rossz az, hogy ilyen sokáig elhúzódik ez az ügy és szeretnénk most már mi
is tisztán látni, hogy hibáztunk-e valahol, vagy a törvények betartásával adtuk el ezt az
intézményt. Nos háromoldalas jegyzőkönyvet vett fel a Főügyész Úr velem, majd 9-én,
tehát a Főügyészség már határozatot is hozott. Megnyugvással kaptam kézhez a megyei
Főügyész Úr határozatát, amely itt van nálam és be is tudom bizonyítani, amiben leírja,
hogy a nevezett ingatlan eladásával kapcsolatban semmilyen szabály, vagy
jogszabálysértés nem történt. Így az ügyet a főügyészség befejezte, lezárta és
visszaküldött minden korábban bekért ügyiratot. Ezzel csak azt szeretném, itt van a levél
is, ha kívánjátok, ez a telekmegosztásról, a kazánházról és az ingatlan eladásáról szól,
tehát amivel a Főügyész Úr aláírta és felmentett bennünket és visszaküldte valamennyi
iratunkat, tehát jogszerűen jártunk el.
Ebben csak az volt a furcsa, hogy időközben itt a kezembe kerültek bizonyos papírok és
volt, aki segített nekem, képviselő társunk pontosan kezembe került ez a 2006-os
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választási kampányán, amiben teljesen meglepve olvasom, szó szerint idézem: „az új
egészségház építését kezdeményezném, az egészség megőrzése érdekében támogatnám
a rendszeres sportolási lehetőséget, birkózás, labdarúgás, tömegsport.”
Tehát én azt hiszem, hogy gondolatban nem álltunk távol mi egymástól és nem értem a
Tisztelt Képviselőt, hogy miért fordult ennyire ez ellen, amikor neki is, vagy talán már
ezt elfelejtette, hogy mit ígért a lakosoknak, vagy csak azt hiszi, hogy ígérgetni kell,
tenni nem. Én viszont úgy vagyok, hogy inkább teszek, mint ígérek.
Ebből az ügyből is Tisztelt Képviselők levonható a vélemény, amely szerint a tanulság
az, hogy a rossz szándéktól vezérelve az ügy ismerete nélkül feljelentett bennünket,
amely a testület és a polgármestert is érintette. Teljes mértékig megalapozatlan és
igazságtalan volt. Az eljárás során arról tájékoztattak, hogy a feljelentés a testületünk
egyik tagjától származott, de nem mondták meg, hogy kitől, de én úgy vélem, hogy
minden képviselő társam tudja, vagy legalábbis gondolja, hogy ki tehette mindezt.
Mindenki magába tud nézni, mindenki eltud a saját lelkiismeretével számolni, és én ezt
kérem a későbbiekben is. Sajnálattal kell megállapítanom, hogy az ilyen és ehhez
hasonló, alaptalan és rosszindulatú feljelentgetések nem tesznek jót városunk
hírnevének, ha másra nem és nem miránk gondolnak, az itt élő emberekre gondoljanak
azok, aki ilyen ádáz csatákba belemennek és alaptalan rágalmakat és feljelentéseket
tesznek az önkormányzatra, azokra az emberekre, akik megpróbálnak az itt élő
emberekért dolgozni. Megköszönöm, hogy meghallgattatok, én nem szeretnék már a
későbbiekben újra ezzel foglalkozni, én úgy gondoltam, hogy most itt az ideje és mivel
az ügyészségi határozat megszületett, jogos, hogy most már egy lezárt ügyről
mindenféleképpen tájékoztatást adjak mind a képviselőknek, mind a lakosoknak.
Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Mivel jelezték a képviselők, hogy van még
hozzászólásuk nekik is, megadom a lehetőséget.
i.)

Egyebek

Nagy Miklós alpolgármester:
Nekem több is van. Nem is tudom hirtelen mivel kezdjem, lehet, hogy az általad
elmondottakkal kellene folytatnom, hogy még friss legyen az élmény a képviselőkben.
A Helio-Sprint Bt-nek mondtad a január 21-ei műsorával kapcsolatosan volt az ORTTnél egy bejelentésed, csak szeretném megjegyezni, hogy ezen kívül még legalább 10
alkalommal lehetett volna. De nyílván, mi nem azért jöttünk ide és nem ez tölti ki az
egész napi tevékenységünket, hogy feljelentéseket kreáljunk és szaladgáljunk különféle
hatóságokhoz, nekünk erre nincs időnk, nem erre szerződtünk, nem is ezért lettünk
képviselők. Van akinek erre van ideje, borzasztó sok szabadidővel rendelkezik, egész
nap szaladgál a településen. Az, hogy képviselő-testületi ülésre, hogy nem tudott
eljönni, mert ennyi szabadidő mellett szerintem azt a pár óra hosszát nem volna egy
nagy dolog. A Magyar Tibor Úr rendezvényével kapcsolatban én úgy érzem, hogy az
ami a költségvetésnél is elmondtam, nem helyén való az, hogyha egy település
rendezvénye a politika színterévé válik. Nem értem, hogy miből gondolja azt bárki, akár
egy képviselő is, hogy a település önkormányzatának a nehéz anyagi helyzetéből
valamiféle politikai hasznot lehet húzni. Ez nem jó dolog. Már elnézést kérek, de én elég
sok szervezetet támogatok, azért én odaszoktam tenni magamat és odatettem a Magyar
Tibor úrnak is, nyilván nem hánytorgatás képpen mondom, én mindig próbáltam
magamat messze tartani attól, vagy távol tartani attól, hogy azok a személyek, akik
hozzám jönnek támogatást kérni, valamilyen szinten kiszolgáltatottnak érezzék
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magukat. Ők kértek, én adtam, ha módomban állt, de nem szabtam meg, hogy mire
költsék, nem csináltam belőle politikai ügyet. Nem tudom, hogy ezek a különféle
szervezetek, vagy személyek, akiket én támogattam eddig anyagilag, mit szólnának
ahhoz, ha holnaptól azt mondanám, hogy pénzt nem adok, de jó dumám van. Aztán én is
ugyan úgy betudok sározni bárkit. Leülök ide a képviselői székembe és elmondom a
véleményem a polgármester úrról, a jegyző asszonyról, az egész képviselő-testületről,
persze mindenkit megfelelő módon megfogok gyalázni és utána megyek akár a Magyar
Tibor Úrhoz, vagy bárkihez és természetesen elvárom, hogy vállon veregessenek. Hisz
végül is pénzt nem adtam, segíteni nem tudtam, de politikailag úgy alakítottam az
eseményeket, hogy valamilyen oknál fogva én jöjjek ebből ki jól. Nem is annyira
képviselő urat, inkább azokat az embereket sajnálom, akik még vevők erre, vonatkozhat
akár egyesületekre is, akár rendezvényeket megrendezőkre is. Én úgy érzem, úgy
gondolom, hogy sem a képviselői munka, sem az önkormányzat sem a települési
rendezvény nem kell, hogy a politika színterévé válljon. Ez nem erről kell, hogy szóljon,
hogy most valaki, hogy tud ebből jól kijönni, hogy majd a településen hogy tudja majd a
saját erőviszonyait fitogtatni, erre semmiféle szükség nincsen. Itt van ez az iskola is, ez
is nyilvánvalóan próbáltak volna valamiféle vélt vagy valós szabálytalanságot felfedezni
vagy felfedni. Tudtuk nagyon jól, hogy nincs. Különféle manipulációk folytak ebben a
dologban, én a televízióban a Helio-Sprint műsorában figyelemmel követhettem ezeket
az eseményeket, hogy manipulálják a tényeket, de egy dolog viszont biztos, hogy ez az
ügy megjárta az Alföld Televíziót, a megyében Debrecenben, a debreceni lakosok
láthatták, hogy itt Tiszacsegén a polgármester tisztességtelenül járt el, illetve képviselőtestület is valamilyen szinten be lett itt sározva.
Jónás Sándor polgármester:
„Veszedelmes viszonyok.”
Nagy Miklós alpolgármester:
„Veszedelmes viszonyok” vannak, így van. Én úgy érzem, illetve még azt azért
hozzátenném, hogy itt azért van egy kis rágalmazás, itt azért van egy kis hamis vád, itt
azért van egy pici károkozás. Én szeretnélek megkérni téged Polgármester Úr arra, hogy
szavaztasd meg a Képviselő-testülettel, hogy hatalmazzanak fel engemet és téged, hogy
ebben az ügyben eljárjunk, mert én úgy gondolom, hogy ezt nem lehet
megválaszolatlanul hagyni. Nekem ez a véleményem és a képviselők. Mivel mindig azt
szokták a szememre vetni már többször, hogy mikor bízott meg téged ezzel a képviselőtestület? Én úgy gondolom, hogy 2006. október 12-én, de ha ez valakinek nem elég,
akkor most ezt meg lehet szavaztatni, hogy a képviselő-testület úgy gondolja-e, hogy mi
ebben az ügyben valamilyen szinten elégtételt kérjünk és követeljünk. Nekem az a
véleményem, hogy ezeket a dolgokat most már nem szabad úgy elnézni és úgy hagyni,
mint ahogy éveken keresztül volt, hogy volt egy ember, aki ráérő idejében folyamatosan
támadott és ezt a képviselő-testület, illetve a település vezetői sokszor, illetve sok
esetben szó nélkül eltűrték. Ennyi lenne a mondanivalóm egyébként. Szeretném, hogyha
ezt megszavaztatnád.
Jónás Sándor polgármester:
Igen, tehát abban az ügyben ugye, gondolom arra érted, hogy magánál a tévénél is
elégtételt kérni, hogy helyesbítsen,
Nagy Miklós alpolgármester:
Így van.
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Jónás Sándor polgármester:
mert ott „Veszedelmes viszonyok Tiszacsegén” címszó alatt egy megye láthatta ezt.
Tehát ugyan ott kérnénk ezt a helyreigazítást, hogy a képviselők erre hatalmazzanak fel,
mivel ugye ott törvénytelen dolgot közöltek, valótlan dolgot, hogy ebben járjunk el.
Illetve a másik részében, az, ami feltételezem, hogy arra irányult, hogy ebből nekünk
micsoda anyagi kárunk származott, hiszen szeretném, ha mindenki tisztán tudná és látná.
Ezt az iskolai ingatlant és építményt 2008. március 18-án eladtuk. A szerződésekre
hivatkozva 2008. augusztusában ők építési jogerős határozattal bírtak, ekkor kellett
volna kifizetniük a hátralévő 27 milliót. Ezzel vonatkozóan az önkormányzatnak
halmozódtak az anyagi kárjai, tehát nem csak 27 millió, hanem ennek vonzalmai is vele
járultak egész mostanáig. Hiszen most tájékoztattam a Minipláza Kft csoportot, hogy az
ügyészségtől megkaptuk a határozatot és kérném, mivel jogszerű volt, most 5 napon
belül utalják át a hátralévő 27 millió Ft-ot. Eddig ami hátrányunk volt - az
Alpolgármester feltételezem erre gondolt - állítsuk össze és ebben járjunk el Tiszacsege
település érdekében, hogy megvédjük saját magunk becsületét, és az anyagiak sem
mellékesek, ami itt felmerült.
Nagy Miklós alpolgármester:
Én ennyire apró részleteibe nem akartam volna belemenni, mert az, hogy ez az ügy
milyen szinten és hova kerül el, ennek nyilván törvényességi feltételei is vannak, én úgy
gondoltam, hogy az önkormányzat képviselő-testületének elegendő lesz az, megtudnak
bennem vagy benned bízni annyira, hogy felhatalmaznak bennünket arra, hogy ezzel mi
tisztességgel, az önkormányzat képviselő-testületét és a lakosságot képviselve a legjobb
tudásunk szerint eljárjunk. Nyílván egy e-mailt azonnal küldeni fogok az Alföld
Televíziónak és felfogom hívni a figyelmüket arra, hogy a 2008. december 18-án leadott
műsorukban azt ígérték, hogyha az ügynek fejleménye lesz, akkor tovább tájékoztatják a
lakosságot. Itt az új fejlemény, akkor kérnénk a tájékoztatást, lehet hivatkozni az ügyre
és meg lehet őket kérni, hogy akkor esetleg az ügyészség sajtóreferensét vagy az ott
megjelölt személyt megkérdezzék arról, hogy az ügyben milyen döntés született. Már
csak azért, hogy azok az emberek, akik esetlegesen, vagy adott esetben 2008. december
18-án látták ezt a műsort, akkor most azt láthassák, hogy a település Tiszacsege
polgármestere és önkormányzata nem követett el bűncselekményt. Elnézést kérek, de
eléggé megalapozottan úgy nyilatkoztak, mintha ennek a bűncselekménynek a ténye az
fennállna, most már csak egy egyszerű bizonyítási eljárásról van szó, sőt hát a
későbbiekben is voltak arra mutató jelek, mintha az ügyészség vagy a rendőrség úgy
jelezne, mintha itt valóban törvénytelenség történt. A későbbiekben viszont
bebizonyosodott, hogy részünkről nem történt semmilyen törvénysértés és
természetesen nyilvánvalóan, ha itt történt károkozás és ez bebizonyosodik, akkor én
úgy gondolom, hogy nekünk, miután ez a tudomásunkra jutott nekem ez kötelességem
ebben eljárni, nem tehetem meg, hogy nem. Egyszer megszólítottak engem egy
versidézettel kapcsolatban, hogy „vétkesek közt cinkos, aki néma” és véletlen bűnösöket
mondtam, hát nyilvánvalóan én úgy érzem, hogy ebben az ügyben nem csak én, a
képviselő társaim sem hallgathatnak, ha itt kár érte a települést, akkor én úgy érzem,
hogy ebben nekik velünk együtt kell működniük, ezt nem lehet elmismásolni, hogy kár
érte a települést. Utána ezzel hogyan fogok elszámolni a választóink előtt, hogy csak
úgy hagytuk, hogy ilyen kár keletkezzen a településen és nem tettük meg azokat a
lépéseket, amelyek egyrészt felhatalmaznak, másrészt jogszabály által köteleznek
bennünket.
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Jónás Sándor polgármester:
Aki egyetért ezzel, hogy tovább vizsgáljuk ezt az ügyet és végrehajtsuk a feladatokat, az
kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – médiában elhangzott
rágalmazásokkal kapcsolatosan elhangzott javaslatot – 9 fő igen szavazattal (Vincze
László, Szilágyi Sándor, Illés János, Kapus Lajos, valamint Jászai László nem volt jelen
a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
139/2009.(VI. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a médiában elhangzott
rágalmazásokkal kapcsolatosan úgy határoz - mivel az önkormányzatot, illetőleg a
települést mind anyagi, mind erkölcsi kár érte -, hogy felhatalmazza Jónás Sándor
polgármestert, valamint Nagy Miklós alpolgármestert, hogy az önkormányzat képviselőtestületét és a lakosságot képviselve járjanak el.
Határidő: folyamatos
Felelős: Jónás Sándor polgármester
Nagy Miklós alpolgármester

J.)

Sport-Infrastruktúra Kft-vel kötendő megbízási szerződés megvitatása
Ea.: Nagy Miklós alpolgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Nagy Miklós alpolgármester:
A megbízási szerződés, a képviselő társaimat megkértem, hogy nézzék már át. Már egy
testületi ülésen beszéltem erről, ez egy nagyon előnyös KEOP-os pályázat, amely a
közintézmények, egész konkrétan az iskola épületének hőszigetelését és nyílászáróinak
a cseréjét próbálnánk megvalósítani. Arra kérnénk felhatalmazást, hogy a polgármester
úr ezt a szerződést megkösse és elindulhasson a munka. Ez nekünk gyakorlatilag
egyenlőre különösebben költségünkbe nem kerül, ha ez a szerződés aláírásra kerül,
akkor az történik, hogy ez a Sport infrastruktúra Kft. felmérje az épületeket, megnézi,
hogy milyen költségű vagy milyen szükséges felújításokra lesz szükség, ennek
megfelelően benyújtja a pályázatot. Nyertes pályázat esetén közbeszerzést ír ki,
kiválasztja a kivitelezőt, az önrész finanszírozásához finanszírozási javaslatokat tesz le
az önkormányzat elé. Nyílván ami nagyon fontos ebben a pályázatban, ami a mi
számunkra előnyös, hogy nem kell egy összegben önerőt felmutatnunk. Illetve az a
probléma, amivel itt általában küszködünk pályázaton nyert pénzeknél, hogy az
utófinanszírozáshoz különféle összeget kell biztosítanunk, vagyis előre ki kell fizetnünk
a számlát, és majd a kifizetett számla összege hívható le. Ez a jelenlegi helyzetben egyre
nagyobb nehézségbe ütközik az önkormányzat nehéz helyzete miatt. Ennél a pályázatnál
előnyös helyzetbe kerülünk, mert alapvetően nekünk különösebben semmilyen pénzt
nem kell letennünk, mivel a kivitelezési munka befejeződik az általunk kiválasztott
futamidő egy 5-10-15-20 éven keresztül kell majd részletekben megfizetnünk az önerőt,
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ami nyilván a költségvetés számára nagy könnyebbséget jelent. Kérném a képviselő
társaimat, hogy fogadják el, illetve tegyenek javaslatot arra, hogy az általam tett
javaslatot fogadják el, hogy a polgármester úr ezt a szerződést megtudja kötni ezzel a
céggel.
Jónás Sándor polgármester:
Mint mondta az Alpolgármester Úr, semmilyen anyagi kötelezettséggel nem jár. Tehát
induljunk el, én is azt mondom ezen az úton, és hogyha megbíztok engem, akkor
folytatnánk az elkezdett utat. Természetesen, amikor határozatot kell erről hozni, akkor
majd újra ide fog bekerülni. Ha egyetértetek ezzel, kérem, hogy kézfelnyújtással
jelezzétek.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Sport-Infrastruktúra Kft-vel
kötendő megbízási szerződést – 9 fő igen szavazattal (Vincze László, Szilágyi Sándor,
Illés János, Kapus Lajos, valamint Jászai László nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:

140/2009.(VI. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a közintézmények
energetikai korszerűsítésére a nemzeti fejlesztési ügynökség környezet és operatív program
irányító hatósága által meghirdetett KEOP2009-5.3.0. kódszámú pályázatra pályázatot kíván
benyújtani. A pályázat elnyerése a hagyományosan külön kezelt energetikai, mérnöki, gazdasági
és pályázatírói szaktudások összekapcsolását feltételezi.
Képviselő-testület fentiekre tekintettel megbízza a Sport-Infrastruktúra Kft.-t (székhelye:
1037 Budapest, Máramaros köz 4., képviselője: Gyulay Zsolt), hogy együtt kezelve a fenti
szaktudásokat előkészíti és lebonyolítja az önkormányzat KEOP2009-5.3.0. tárgyú pályázatait, és
az abban szereplő beruházásokat, az erre vonatkozó megbízási szerződést az alábbi tartalommal
hagyja jóvá:
„MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS”
Ez a szerződés 2009. július 2. napján, Tiszacsegén, öt példányban készült. A szerződésből
Megbízót három példány, Megbízottat kettő példány illet meg. Jelen szerződést a Felek
alábbi képviselői hagyták jóvá:

Jónás Sándor polgármester
Tiszacsege Önkormányzata

1
a)
b)

Gyulay Zsolt
Sport-Infrastruktúra Kft.

a szerződés alanyai
Tiszacsege Önkormányzata (cím 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. Képviselője: Jónás
Sándor) - továbbiakban Megbízó;
Sport-Infrastruktúra Kft. (székhelye: 1037 Budapest, Máramaros köz 4., képviselője:
Gyulay Zsolt, cégjegyzékszáma: 01-09-891775, adószáma: 14163485-2-42),
továbbiakban Megbízott.
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2
a)

b)

3
a)

b)

c)
d)

a szerződés célja
Megbízó közintézményeket tart fenn. A közintézmények energetikai korszerűsítésére a
nemzeti fejlesztési ügynökség környezet és operatív program irányító hatósága pályázatot
hirdetett (KEOP2009-5.3.0. A kód). Megbízó az 1. számú mellékletben szereplő
intézményeinek és a közvilágítás korszerűsítésére pályázni kíván.
A pályázat elnyerése a hagyományosan külön kezelt energetikai, mérnöki, gazdasági és
pályázatírói szaktudások összekapcsolását feltételezi. Megbízott együtt kezelve a fenti
szaktudásokat előkészíti és lebonyolítja Megbízó KEOP2009-5.3.0. tárgyú pályázatait, és
az abban szereplő beruházásokat.
a szerződés tárgya I. (megvalósíthatósági tanulmány)
Megbízott műszaki megvalósíthatósági tanulmányt készít, amely bemutatja az 1. számú
mellékletben szereplő intézmények energetikai állapotát, valamint a pályázati kiírásnak
megfelelő javaslatot ezek korszerűsítésére. A javaslat tárgya lehet nyílászáró-,
hőszigetelés-, fűtési rendszer, valamint a közvilágítás korszerűsítése.
Megbízott elemzi a tervezett beruházások belső megtérülési rátáját, és vizsgálja egységnyi
CO 2 és GJ megtakarítás bekerülési-, és a projektek fenntartási költségét. Ennek alapján
Megbízott javaslatot tesz a pályázatban nevesítendő intézményi körre és az optimális
beruházási portfolióra.
Megbízott lebonyolítási tervet készít, amelyben javaslatot tesz a beruházások
megvalósításának pénzügyi, műszaki és jogi tartalmára.
Megbízott a tanulmányban részletesen bemutatja a beruházás pályázatban megkövetelt
önrészének finanszírozási lehetőségeit - azaz megteremti a lehetőségét annak, hogy a
beruházás Megbízói saját tőke bevonása nélkül, részlet fizetése útján valósuljon meg.

4

a szerződés tárgya II. (projekt lebonyolítása)

a)

Amennyiben Megbízó a megvalósíthatósági tanulmány alapján az 1. számú mellékletben
felsorolt intézmények valamelyikének korszerűsítése mellett dönt és annak támogatására
KEOP pályázatot kíván benyújtani, akkor a pályázat teljes előkészítését, és teljeskörű
projektmenedzsmentjét Megbízott látja el.
A KEOP pályázat nyertessége esetén Megbízott - ajánlatkérő nevében eljárva - bonyolítja
le a beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárásokat.

b)
5
a)

c)

d)

6
a)

a szerződés hatálya, díjazása
Felek a szerződést határozatlan időtartamra kötik meg. Megbízott a szerződés aláírásának
napjától kezdődően látja el feladatait. Megbízott a 3. pontban foglalt feladatokat az
aláírástól számított 90. napra elektronikus levélben teljesíti, a 4. pontban foglalt
feladatokat pedig a megvalósíthatósági tanulmányban szereplő ütemterv alapján látja el.
Megbízottat a 3. és 4. pontban foglalt feladatok ellátásáért a „KEOP 5.3.0.A” pályázati
felhívás és útmutató című dokumentumban meghatározott pályázat menedzsment díjak amelyek a pályázatban elszámolható költségek - illetik meg, amelyet Megbízónak az
egyes beruházásokhoz kapcsolódóan a megvalósíthatósági tanulmányban részletesen
bemutat. A díj mértékéről felek a jelen szerződés keretei között önálló megállapodást
kötnek.
Megbízott a teljesítést követő hónap 5. naptári napjáig nyújtja be Megbízónak a
teljesítésre vonatkozó számláját, melyet Megbízó harminc naptári napon belül átutalással
egyenlít ki.
a szerződés egyéb rendelkezései
Megbízó részéről a jelen szerződés teljesítése során a kapcsolattartásra kijelölt és
feljogosított személy Nagy Miklós alpolgármester, e-mail címe: miklos.nagy@nagev.hu.
Megbízott részéről a kapcsolattartásra kijelölt személy Horváth Ádám; email:
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b)

c)

d)
e)

f)

g)

dmhrvth@yahoo.co.nz, 06303723641. Megbízott feladatainak ellátásához jogosult
alvállalkozót igénybe venni, akinek teljesítéséért saját maga felel.
Megbízott kifejezetten fenntartja a jelen szerződés alapján általa létrehozott művekkel,
alkotásokkal, adatokkal kapcsolatos minden szerzői joghoz és szellemi tulajdonhoz
fűződő jogát. A keletkező dokumentumok, művek bármely felhasználásához Megbízott
előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.
A szerződés módosítására, megszüntetésére csak a Felek közös megegyezésével, írásban
kerülhet sor. Amennyiben az egyik Fél a szerződésből fakadó kötelezettségét súlyosan
megszegi, a másik Fél választása szerint kártérítési igényt érvényesíthet vele szemben,
vagy a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.
Megbízó köteles a Megbízott teljesítéséhez szükséges adatokat Megbízott kérésnek
megfelelő formában és határidőre szolgáltatni.
Amennyiben valamenyik fél a megállapodást jogellenesen mondja fel, a másik fél igényt
tarthat a kötelezettet terhelő, a szerződés időbeli hatályának végéig őt megillető
szolgáltatásra, illetve ellenértékre. Megbízott a vele szemben érvényesíthető kárigény
mértékét megbízási díjának erejéig korlátozza.
Ha a szerződés a Megbízott nem szerződésszerű teljesítésére tekintettel szűnik meg, akkor
a Megbízott díjazásra nem, illetve csökkentett mértékben tarthat igényt.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény vonatkozó rendelkezései megfelelően irányadóak.-------------------------------1. melléklet

Intézmény neve

Intézményvezető neve

Intézmény címe

Telefonszáma

ÁMK Fekete
Általános Iskola

István 4066 Tiszacsege Fő u. Tóth Imre
95.

52/588-055

Tiszacsege
Önkormányzat

Város Tiszacsege
belterületén
közvilágítás

52/588-400

Város Jónás Sándor
lévő

2. melléklet
Meghatalmazás
Alulírott Jónás Sándor polgármester, meghatalmazom ennek a dokumentumnak a jogosultjaként a
Sport-Infrastruktúra Kft-t, illetve a képviseletében eljáró személyeket, hogy az önkormányzat
intézményeinek területére az intézmény vezetőjének, vagy az általa meghatalmazott személynek a
kíséretében belépjenek, és felmérjék az épület energetikai tulajdonságait.
Kelt, Tiszacsege, 2009. június 30.
PH
Jónás Sándor
Polgármester”

Képviselő-testület felhatalmazza Jónás Sándor polgármestert a megbízási szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Sándor polgármester
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Mivel több napirend pont és hozzászólás nem volt, Jónás Sándor polgármester
megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a meghívott vendégek megjelenését és az
ülést bezárta.

K. m. f.
Jónás Sándor
polgármester

Dr. Vámosi Margit
aljegyző

Tóth Imre
jkv. hitelesítő
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