JEGYZŐKÖNYV
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 08-án
du. 1300 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében –
megtartott rendkívüli üléséről.

Készült:

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 11
fő képviselő jelen van. Dr. Iványi Tibor, Jászai László távolmaradását jelezte. Kobza
Miklósné később érkezik.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére Zsólyominé Gyenes Anikóra,
valamint a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Illés János képviselőre és a kiküldött
meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására.
Jónás Sándor polgármester:
Két napirendi pontot hoztam a rendkívüli ülésre, az egyik a Ketten Trans Kft., a
másik pedig a legutóbbi testületi ülésen elhangzott Vidék-Hús Kft ügyének a
megtárgyalása. Aki ezeket a napirendi pontokat elfogadja, kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Egyebeknél lenne egy külön.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető,
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét, valamint a napirendi pontok tárgyalását – 11 fő
igen szavazattal (Dr. Iványi Tibor, Jászai László, Kobza Miklósné nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta.
NAPIRENDI PONTOK:
1./

Ketten Trans Kft. részéről fennálló tartozás rendezése
Ea.: Jónás Sándor polgármester

2./

Veres József részére történő földterület értékesítést
Ea.: Jónás Sándor polgármester

3./

Különfélék
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1./

Napirendi pont
Ketten Trans Kft. részéről fennálló tartozás rendezése
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Jónás Sándor polgármester:
Jelen van az ülésen a Ketten Trans vezetője is. Azért kértem ezt, hogy korábban
foglalkoztunk már ezzel a dologgal, amikor egy évvel ezelőtt problémák jelentkeztek.
Akkor a Ketten Trans ügyvezető igazgatója azt a tájékoztatást adta, hogy szeretne
javítani a munkafolyamaton, ezért komoly beruházásra készül, amit ez év júniusáig
mindenféleképpen meg akar valósítani. Ez abból állt volna, hogy felszereltet egy
nagyteljesítményű szűrőt, ezzel a bevitt vizet megspórolja, megtakarítja, hiszen ezt
folyamatosan vissza tudja újra forgatni egy-egy termelési üzem alatt. Minimális kis kúti
víz kell hozzá, a frissítéshez. Ez az üzem, illetve ez a részleg elkészült, 20-25 millió
körüli beruházással megvalósította a tulajdonos, próbaüzemét tartja. Az akkor szabott
feltételeknek ezt a részét teljesítette. Kérdeztem a létszámmal kapcsolatban, mert akkor
olyan jelzés is volt, hogy a létszámmal kapcsolatban is lehetőség szerint duplájára
megpróbálja növelni a létszámot, akkor 15-20 főt mondott, most 26 főre sikeredett ez a
létszám, tehát itt még esetleg várható, hogy újabb dolgozókat is fel tud venni. Jelenleg
viszont a kiírt kötelezettség, amiket ki kellett volna neki fizetni az komoly összeg, ebből
eddig 500 ezer Ft érték sikeredett, ennyit tudott kifizetni. Az elmaradás az 13.450 ezer
Ft, a 2008 évre vonatkozóan. Most azt kérte a tulajdonos, hogy ezt a beruházást, mivel
ilyen nagy beruházást hajtott végre, nehéz helyzetben van, komoly beruházást hajtott
végre, ezt részletekben próbálja tudni kifizetni, vagy pedig a Képviselő-testületnek más
javaslatot is beakar terjeszteni, azért kértem, hogy jöjjön el és mondja el akkor ő, hogy
mi az amit szeretne a képviselőktől kérni.
Baski Zoltán Ketten Trans Kft.:
Üdvözlöm a Képviselő-testületet! Következő javaslattal szeretnék élni a testület felé,
többször elhangzott, hogy a papírgyár bocsátja ki a szennyvíztelepnek az 50%-át, a
fennmaradó 50% a lakosságtól folyik be, ez plusz költséget jelent a Kommunális
Szolgáltatónak a telep működésében, ezért előre vetítem, én nem vállaltam, ha
megnézzük az előző jegyzőkönyvet sem vállaltam, hogy megfizetem ezt a 13 millió Ftot, most sem vállalom, nem is tudom megfizetni, nem is tettem erre ígéretet, ha
visszaolvasunk. Arra tettem ígéretet, ha megegyezünk egy általánydíjban, ami alapján
tudjuk hitelesen bizonyítani a gyár által termelt szennyvizet azt fizetem, megfizetem
visszamenőleg egy évre. Ezért szeretnék egy javaslattal élni a bizottsághoz, hogy
mondván mi képezze ezt az alapot, ezért azt javaslom, hogy ez az 50% plusz költség,
amely mutatkozik a papírgyár miatt, ezt az 50%-ot visszamenőleg egy évre is
megfizetem.
Jónás Sándor polgármester:
Hogy? Nem értettem.
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Baski Zoltán Ketten Trans Kft.:
A villany a plusz költség a többlet mennyiség szennyvíz miatt, többlet gép óraszámot
igényel, ezért amit a gépek többet dolgoznak a szennyvíztelepen az én gépeim miatt, ezt
hajlandó vagyok megfizetni. Ezen túlmenően hozzátartozik az ügyhöz, hogy az unióban
ez már bevett szokás, a hasonló szennyvíztisztító telepeket papírgyárak mellé telepítik
lehetőség szerint, mivel hogy a papírgyárból kibocsátott iszap jótékony hatással is tud
lenni a szennyvízre, olyan mértékben, hogy ezek az élőspórás biológiai lebontású
szennyvíztelepeknek szükségük van a fennmaradáshoz bizonyos tápanyagra. A
papírgyárból kijutó tápanyag szabályozható, amennyiben szüksége van a
szennyvíztisztítónak, úgy tudunk beengedni, amennyiben a lakosságtól nem érkezik
kellő mennyiségű tápanyag, abban az esetben elpusztulnak a baktériumok, így jótékony
hatással tud lenni a papírgyár, mivel a mai állapotok szerint szabályozhatóan engedhető
be adott esetben tápanyag. Ezen felül a papírgyárból kibocsátott szennyvíz hőmérséklete
26 és 35 fok között van, a biológiának a fennmaradásához, kellő működéséhez
szükséges a legkedvezőbb a 30 fok, ami télen jó hatással van az üzemre, mivel a
papírgyárból folyamatosan langyos víz megy ki.

Kobza Miklósné megérkezett.

Jelen van: 12 fő

Baski Zoltán Ketten Trans Kft.:
Ezzel azt szerettem volna elmondani, hogy a papírgyár nem hogy kártékony hatással van
az Önök szennyvíztisztító telepére, hanem épp ellenkezőleg jótékony hatással.
Jónás Sándor polgármester:
Annyival mindenféleképpen szeretném még kiegészíteni a tulajdonos úrnak a
nyilatkozatát, hogy 2007-ben volt ez először téma, akkor került be a testület elé, akkor
derült ki, hogy megmondom őszintén mostanáig nem találtunk írásos szerződést a
papírgyár és az önkormányzat között. Ez 2007. júniusban kötettem meg a
Tiszakomisszal, Orbán Sándor úrral, ez onnantól esedékes. Tehát mi a korábbi évekre
nem tudunk visszamenni, tehát nem tudunk követeléssel előállni, mert nincs jogalapunk.
Viszont ettől van, itt a kiszámított összegek az előbb elmondtam, hogy mennyi, itt
elmondta, hogy ezért ő mit próbált megtenni és mivel szeretné ezt csökkenteni és
elmondta azt, hogy ő mivel kéri azt, hogy a képviselők valamilyen formában ezt
elengedjék ezt a korábban felhasznált összeget. Átadnám a szót a képviselőknek vitára.
Van-e valakinek ezzel kapcsolatban észrevétele, javaslata, véleménye? Vitára
bocsátanám.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Tisztelt Testület! Tisztelt Polgármester Úr! Biztos emlékeznek rá Tisztelt Testület,
történt közöttünk, mint ahogy el is hangzott egy megállapodás a papírgyár vezetőjével,
hogy nyilván neki egy környezetkímélő beruházást kell végrehajtani, amit most realizált
is, igazából ez elkészült, tehát ez a része rendben van a dolognak, egy kicsit késve, de ez
megtörtént. A másik oldala, azt vállalta az Úr, hogy átalánydíjat állapítsunk meg és azt
fizetni fogja. Mint ahogy Polgármester Úr vázolta, bizony jelentős elmaradás
mutatkozik ebben. Én azt hiszem, hogy sajnos a jelen helyzetünkben nem tudjuk azt a
fajta felajánlást elfogadni, amit az áramszámlával próbál kompenzálni. Nyílván itt egyéb
költségek is felmerülnek ennek a szennyvíztisztító működése kapcsán. Igazából arról
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kellene majd beszélnünk, vagy abban kellene megállapodásra jutnunk, hogy milyen
összegben tudjuk ezt. Az áramszámlát nem hiszem, hogy figyelembe tudjuk venni, tehát
ettől nyilván el kell térnünk magasabb irányba. Beszéltünk az Úrral erről, hogy komoly
fizetési problémák, ez a beruházás stb, amely rányomja az ő likviditására a nyomát.
Szóval ezt valami módon kezelni kellene, tehát itt az kellene, hogy eldöntenénk, hogy
milyen összeget fogunk tudni figyelembe venni, bár nekünk nagyon szükségünk volna
minden forintra, erre az összegre, de azt is át kell látnunk, hogy nem tudja megfizetni. A
másik oldalon jelentkezik az a 25 ember akit alkalmaz, foglalkoztat, annak a
megélhetése, munkabére. Tehát azért nem vagyunk könnyű helyzetben, ezt kellene majd
figyelembe vennünk és valami javaslat formájában, hogy hogy tudjuk majd ezt
megoldani. Én akkor is javasoltam, hogy próbáljon valami tőke után nézni, vagy hitel
után, amiből esetleg nekünk akár év végig is ezt valami módon kompenzálni, ha így
sikerül megegyeznünk, kompromisszumot kötnünk.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Olyanokon gondolkodunk Lajos, amihez semmi közünk nekünk. Ez az Úr úgy oldja
meg, ez az ő problémája, meg a kettőnk között fennálló helyzet. 2008. június 25-ei
testületi ülésen, tehát 2008, másfél évvel ezelőtt már szóltam, hogy a hátralékot, itt le
van írva, mindenki elolvashatja, már kértem ezt, hogy mivel már akkor is tudomásomra
jutott, hogy nem 50%-ot, hanem többet a szennyvíztisztítót a papírgyár jobban
leterhelte, mint 50%. Akkor én azért oda negyedévente kijártam és mindig figyelemmel
kísértem a dolgot, és semmilyen javulás nem történt. Ez a 2008. június 25-ei testületi
ülésen azért vetettem fel, mert az egyik egyeki mezőgazdasági vállalkozó a TIKÖFÉhez, vagy annak a jogutódjához fordult, hogy olyan szennyet, vizet engedünk ki az
Árkus csatornába, ami megengedhetetlen, ott 30-40 cm-es iszap keletkezett a víz tetején,
tehát öntözésre alkalmatlan lett az a csatorna. Ez az egyeki vállalkozó itt is úgy tudom
bent volt a Komisznál is, meg a hivatal intézte a maga dolgát. Akkor én tettem egy
javaslatot, hogy próbáljuk ezt hivatalos formába önteni. Örülök, hogy akkor már lett egy
szerződés és a Polgármester Úr is elmondta, hogy ezt Orbán Sándorral megköttette ezt a
szerződést. Lajos nem értem, hogy konkrétan megint idejövünk és konkrétan a Pénzügyi
Bizottság közben, ha tudnál válaszolni Lajoskám, az előző hónap végéig, most is azt
kellene konkrétan mondani, hogy ennyi a kibocsátott szennyvíz, ennyi ennek a költsége,
mert így megint 13 millió Ft körül van. Nekem Orbán Sándor tegnap előtt, még az idei
év mennyiséget is, hogy megnézték 16 millió Ft körül van ez az összeg. Ezt azért
összeadjátok, ez közel 30 vagy meghaladja a 30 milliót. Tehát ezeket eleve úgy kellett
volna már a mai nap is bejönni, hogy pontosan kiszámolni. Azzal kapcsolatban, hogy a
Kft-nek a vezetője, tehát mindenki értsen velem egyet és fogadja el, hogy engem is az a
szándék vezérel, hogy ebbe egy olyan tisztességes megoldást találjunk, ami a 25-30
dolgozónak is jó lesz, meg nekünk is jó lesz, mert akkor innen fogunk elküldeni 10
embert vagy ott nem tud alkalmazni 10 embert. Tehát itt a 10 ember sorsa itt nagyon
komolyan lóg. Én úgy érzem, hogy mi ebben nem voltunk teljesen következetesek. Ha
megnézitek a 2009. március 31-ei testületi ülést, mivel egyértelműen, én nagyon örülök
neki, hogy Orbán Sándor elég komoly méréseket alkalmaztak, hogy konkrétan
megtudják ezt a mennyiséget mérni. Ki is nyilatkozza Sándor, hogy 400 m3, amikor
nem ment, itt tények beszélnek, megnézte 400 m3 a kibocsátás a papírüzemből, mikor
nem ment a papírüzem, akkor 200 m3-re felkerekítve, így írja itt a jegyzőkönyv, mikor
ment a papírgyár, akkor 600 m3 volt a kibocsátás, tehát a 400 m3 nagyon reális, tehát
nem is fele, hanem 2/3-a. Ez is azért, hogy legyen konkrétan, hogy mit akarunk
követelni. Én nem tudom, ne haragudjon, én tiszteletben tartom Önt, de hát ilyet
mondani, hogy a villanyszámlán majd osztozunk, én nem tudom, hogy ezt valamelyik
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képviselő társam egyáltalán elfogadhatónak tartja-e. Majd utána tényleg küldjünk el
innen 10 embert az önkormányzattól. Én amit nagyon sajnálok, hogy ez a jogviszony
kettőnk között az önkormányzat és a Kft- között lehetett volna precízebb. A Pénzügyi
Bizottság is megnézhette volna ezt a szerződést. Mert az előző testületi ülésen azért
vetettem fel, hogy idehozunk egy költségvetést és nem tudjuk, hogy közel 30 millió a
kintlévőségünk, ha így számoljuk, mert itt nincs más vitaalap. Egyenlőre azt mondom,
hogy a Ketten Trans Kft vállalta, hogy június 31-ig elkészül a beruházás, nem készült el,
attól kezdve megint új alapokra kell helyezni a dolgot, megint hol tudunk segíteni.
Vállalta, hogy 15-20 fővel megduplázza a dolgozó létszámát, 6-tal vagy 8-al lett több.
Tehát ezekre azt mondom, hogy így alakult, akkor ezeket a tényeket most teljesen
tisztán kellett volna idehozni és sokkal könnyebb lenne dönteni. Engem nagyon
meglepett, hogy az idei évből megértettem részben az indokát is Orbán Sándornak, hogy
az áfát is nekünk kell befizetni, ő ezért nem számlázta ki. De vannak a Pénzügyi
Irodának törvényes feltételei, hogy mikor, meg hogy kell egy számlát kiállítani, akkor
követelhetjük jogosan. Higgyétek el, hogy gondolkozzon el a Képviselő-testület, hogy
most segítünk vagy ártunk a lakosoknak is, ez egy kellemetlen dolog megint itt, de
nekem az a kellemetlen benne, hogy megint idejövünk olvasunk dolgokat 2008. június
25-én feltudom olvasni, 2009. március 31-én feltudom olvasni a határozatot, annak
megint nem tettünk eleget, mindig csak eresszük, mert 5-6 ember majd felvesz az Úr,
amit én tiszteletben tartok. Tehát én nem azt akarom, hogy azonnal menjünk és zárjuk el
a villanyt, meg a csapot, de azért ennél százszor tisztességesebb papírt kellett volna
letenni az asztalra, hogy tudjunk dönteni. Mert én úgy érzem, hogy itt a képviselő
társaim nagy része sokkal könnyebben tudna dönteni, ha itt fehéren feketén itt lenne az
összeg Lajos. Miért nem beszélünk az idei éves, Polgármester Úr tényleg szorít a cipő.
Jónás Sándor polgármester:
Elég részletesen kifejtetted itt a véleményedet, de én nem akarom a Pénzügyi
Bizottságot felmenteni ez alól, mert a Pénzügyi Bizottságnak is megvannak a konkrét
számadatai, tehát itt számolva volt, az, hogy nem lett kiadva, lehet, hogy te nem kaptál
belőle, de itt pontosan ki van számolva.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Kinél van még?
Jónás Sándor polgármester:
Itt is van.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
De a Képviselő Társaimnál van valakinél?
Jónás Sándor polgármester:
Látták.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Ki látta? Konkrétan tartsa már fel a kezét, aki látta ezt.
Jónás Sándor polgármester:
7 fő. De nem ez a lényeg.
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem, abszolút nem.
Jónás Sándor polgármester:
A lényeg az az, hogy van adóssága. Itt hosszú tartalmas beszámolódból az nem tűnt ki,
hogy mit javasolsz megoldásnak. Mert mi már egyszer azt szeretnénk, hogy te konkrétan
álljál elő, hogy azt mondod, hogy köszönjük szépen, nem kérünk ebből, elmehet a 26
ember. Mert itt pontosítsunk, hogy úgy volt, te is összeolvastad egy kicsit, hogy 15-20 ő
akkori létszámot mondta, hogy 15-20 fő, most 26-ra emelte, ha a 15-höz veszem, akkor
az 9 fő plusz emelkedést jelent, csak pontosítani.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Akkor felolvasom Sándor: „a Ketten Trans által megvásárolt gépsorok beállítását
követően a jelenlegi foglalkoztatott létszámot, amely jelenleg 15-20 fő a duplájára
emeli.”
Jónás Sándor polgármester:
Igen, így van.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Tehát akkor most 30 vagy 40 főnek kell ott dolgozni.
Jónás Sándor polgármester:
Igen, 26 van jelenleg.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Azért mondom, még 30 sincs.
Jónás Sándor polgármester:
26 van, még az nincs, most került a próbaüzem, de most ne ezen. Azért kértem a Tisztelt
Képviselőtől is, hogy mi ezeket a dolgokat ismerjük és mint kiderült a képviselők is
ismerik és azon vagyunk, itt egy év haladékot adtunk a Ketten Trans Kft-nek, hogy ezt
az ügyet valamilyen formában próbálja orvosolni és gyógyítani. Azzal, hogy ő
megcsinálta a beruházást egy lényeges részt teljesített. Sok egyéb mással természetesen
el van maradva. Itt most a lényeg azt vártam volna a Tisztelt Képviselőtől is, hogy
elmondja azt, hogy ő mit gondol, hogy hogyan lehet a Ketten Trans és az önkormányzat
vagy tovább is tud működni, milyen formában, milyen feltételeket támaszt az
önkormányzat a Ketten Trans felé, azt tudja-e a Ketten Trans vállalni. Vagy pedig azt
mondja hogy köszönjük szépen, holnap lakat az ajtóra, mindenki megy amerre akar és
követeljük az eddig elmaradt kárunkat a szerződés alapján. Tehát ilyeneket kell, tehát
ilyeneket várok én.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Igen, köszönöm Sándor.
Jónás Sándor polgármester:
Ma azért is kértem ezt a rendkívüli testületi ülést.
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Hát örülök, hogy egy páran megnézték, ezek közül nem tudom, hogy ki volt kint
megnézni a szennyvizet, meg ki volt megnézni, hogy hogy működik az új berendezés.
Ezek közül valaki volt kint?
Jónás Sándor polgármester:
De ez nem lényeges, azért mert próbaüzem van.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Elmondom Sándor miért, várjál
Jónás Sándor polgármester:
De ez nem lényeges azért, mert próbaüzem van
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem Sándor,
Jónás Sándor polgármester:
Amikor te kint voltál
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
azért legyünk precízek,
Jónás Sándor polgármester:
azon a napon nem ment, így van, de már azóta újra működik.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Hagy mondjam el, vagy ha te akarod elmondani, én megint itt hagyom mert nincs
értelme Sándor.
Jónás Sándor polgármester:
Jó.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Tehát mondjuk el teljesen tárgyilagosan. Én megkérdeztem, hogy szemmel kövessem
ennek a tisztítónak a dolgát, a Barta Úrtól, hogy hogy működik a dolog, átadás lesz
pénteken, attól kezdve, ha egy kicsi túlzással, ivóvíz minőségű víz fog tovább a
szennyvíztelepünkre folyni. Hétfőn kimentem és megnéztem és sajnos tisztítatlanul jött
a szennyvíz. Nem is ez a probléma ebben, de elvártam volna azt a korrekt kapcsolatot,
hogy akkor az Ügyvezető Igazgató Úr odaszól Orbán Sándor Úrnak, hogy három vagy
négy nap, mert „ami elromolhat, az elromlik”, Murphy is megmondta. De ez a
kapcsolattartás én úgy érzem, hogy többet érdemelnénk, mert egyelőre itt az
önkormányzat nagyon sok kedvezményt nyújtott a Kft vezetőnek. Erre másnap behívták
az Igazgató Urat délutánra, minden, ahova én azt hittem Lajos te voltál meghívva,
tudtátok, hogy én kint voltam, mert jegyzőkönyvet vetettem fel, rajta a nevem, nekem
senki nem szólt, hogy feltudjak ezekre a dolgokra készülni. Mert én itt nem
vagdalódzok. Addig, míg tisztán a szerződéseket, mert én azt sem láttam, azokat az
asztalra kell tenni, ez a számítás, amit nekem Orbán Sándor mondott, már eleve nagy
közte a különbség. Tehát ezeket Sándor először tisztázzuk, hogy mit akarunk követelni,
meg tényleg mennyi az a szennyvízmennyiség és mit tudunk bizonyítani, ami kiment itt

7

a szennyvíztelepen, mennyi munkát végzett ténylegesen ez a szennyvíztisztító a
papírgyárnak. Ezeket amikor teljesen tisztán ide lenne téve az asztalunkra vagy annak az
asztalára, aki felvállalta, amikor tárgyaltatok is Sándor, ez annak a kompetenciája. Vagy
tisztességesen tartunk egy korrekt kapcsolatot a Ketten Trans Kft-vel, de nem egy
oldalúan, mert az 500 ezer Ft-os számlát is az Úr visszaküldte, hogy ő nem fizeti ki, de
még a 2008-asról beszélek, amikor ott azért tizenvalahány millió forint hiányzik. Hogy
ezeket azért ilyet, hogy visszaküld. Én felhívtam előtte Orbán Sándort, hogy
egyeztessünk, nem küldöm vissza a számlát Gondolom, hogy ő valamit jobban tud, mint
mi, de én arra törekednék, hogy maradjon egy tisztességes kapcsolat. Ha a teljes anyagot
ide leteszitek Sándor és teljesen tisztán és a valóságnak megfelelnek, én három-négy
napon belül javaslatot fogok letenni az asztalodra.
Jónás Sándor polgármester:
Itt megvannak a dolgok, tehát felolvasom, kérem, hogy mindenki figyeljen,
különösképpen a Tisztelt Képviselő: „2008. évben az elmaradt összeg 13.950.180 Ft, a
2007. júliusában megkötött szerződés alapján, ebből fizetve lett 500 ezer Ft, így a 2008.
évet -13.450.180 Ft-tal maradt adós. Az ipari szennyvíz 2009-ben szeptember 23-ig,
(tehát most október 8-a van, tehát ez a legfrissebb, szeptember 23-ig, pontosan azért,
hogy a képviselők is lássák, addig kigyűjtettem) ez áfával együtt 17.078.000 Ft.
Ennyivel tartozik, azt el kell mondanom, hogy az ivóvíz, tehát ami ivóvizet vesz az
utolsó két hónap kivételével ki van fizetve.” Tehát ezek állnak, tehát ezeket mindenki
tudja, itt most ezen nem kell három napokat, meg négy napokat gondolkozni, ezek
tények, ezek adatok, erre voltál kíváncsi, ez ennyi. Ezt tudta ez az oldal, abban az
oldalban nem tudták, most megtudták, de feltételezem, hogy ők is látják, meg érzik
ezeknek a súlyát, és nekik is van ezzel kapcsolatban véleményük és azért hívtam össze a
képviselőket, hogy hozzunk egy döntést ebben.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Jó, akkor, ha megengeded, a 30 milliót, elismeri-e a Kft. igazgatója ezt a tartozást, a
harmincmillió valamennyit?
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Annyit kell hozzátenni, hogy ez lakossági szennyvízárral van számolva, csak azért, hogy
minden tiszta legyen.
Jónás Sándor polgármester:
A számszerinti adatot persze, ugye elismered a számszerinti adatot? Aláírtad a
szerződést 2007-ben.
Baski Zoltán Ketten Trans Kft.:
Azt a szerződést igen, az egy aláírt szerződés.
Jónás Sándor polgármester:
Képviselő Társam ez azért nem kérdés, mert ez a szerződés meg lett kötve 2007-ben. Itt,
hogy most ki mit ismer el, itt ő mondhatja, hogy nem ismeri el.
Baski Zoltán Ketten Trans Kft.:
A szerződésben foglaltakat elismerem.
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Jónás Sándor polgármester:
Így van, tehát elismerte.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Mit Sándor?
Jónás Sándor polgármester:
A szerződésben foglaltakat, hogy aszerint lett kiszámolva, hogy aszerint ennyi az
adósság. Hát most én nem tudom megérteni.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Sándor igen-nel, nem-mel. Ne haragudjon már meg tényleg. Ezt a pontosan mondjad
Lajos, hogy mennyi.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
31 millió Ft.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
31 millió Ft adósságot elismeri Ön vagy nem ismeri el? Igen vagy nem.
Baski Zoltán Ketten Trans Kft.:
A szerződésben foglaltakat ismerem el.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
És ez egyezik ezzel vagy nem Uram?
Baski Zoltán Ketten Trans Kft.:
El kell olvasni a szerződést.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Akkor kérdezlek téged Polgármester Úr, a szerződésben foglaltak alapján, ez a
mennyiség akkor a szerződés alapján,
Jónás Sándor polgármester:
Akkor felolvasom a szerződést, ha ezt kérik a Tisztelt Képviselők.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem kell felolvasni, téged kérdezlek, hogy ez a szerződésnek megfelel ez a 31 millió
vagy nem felel.
Jónás Sándor polgármester:
Annak alapján lett kiszámolva.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Köszönöm.
Jónás Sándor polgármester:
Köszönöm szépen, akkor Alpolgármester, utána Vincze képviselő.
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Nagy Miklós alpolgármester:
Köszönöm szépen, hogy végre szót kaptam. Tisztelt Képviselő-testület! Csak néhány
dologra szeretnék reagálni. Én úgy érzem és úgy látom, mint a piacgazdaság és a mai
gazdasági helyzet résztvevője, hogy ezt a pénzt ez az Úr nem tudja kifizetni. Ez az egyik
problémám. A másik problémám pedig az, hogy 1998-ban indult el ez a papírgyár és az
önkormányzat is felelős abban a dologban, hogy tévedésbe ejtették ezt az urat, amikor
megvette a papírgyárat nem számolhatott ezzel a költséggel, ezzel a nagy
szennyvízköltséggel, ugyanis valahogy a képviselő-testület elfelejtette kérni az előző
tulajdonostól. Az előző tulajdonos az azt nyilatkozta, hogy kérlek itt szennyvízköltség
nincs, le vannak a dolgok bizniszelve, ezért én úgy gondolom, hogy nem az Urat kell
felelősségre vonni. Képviselő Úr itt volt már akkor is, olyan sok mindennel foglalkozott.
Jónás Sándor polgármester:
Ezen most kár nevetni, mert te részt vettél ezeken a testületi üléseken.
Nagy Miklós alpolgármester:
Olyan sok mindennel foglalkozott.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Ne szóljál már bele Sándor, akkor is kifogásoltam Sándor,
Jónás Sándor polgármester:
Tessék már csöndben maradni
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
hogy ne kössék rá a papírgyárat.
Jónás Sándor polgármester:
akkor a cinikus nevetéstől kérlek, hogy fejezd be,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
akkor tedd hozzá Sándor, mert szégyen, amit csinálsz, akkor is szóltam.
Jónás Sándor polgármester:
Fejezd be a cinikus nevetéseket. Tessék Alpolgármester Úr folytasd.
Nagy Miklós alpolgármester:
Tehát ott tartottunk, hogy joggal mondhatja az úr, hogy ő bizony ilyen nagy költséggel
nem számolt, mert ha akkor ennek a birtokában lett volna ezeknek a nagy költségeknek,
akkor látta volna, hogy ezt a papírgyárat nem lehet gazdaságosan üzemeltetni és nem
vette volna meg. Tehát azért valamennyi felelősség rajtunk is van, nyilván én nem
menteni akarom az Urat, csak én átérzem a munkaadók és vállalkozók helyzetét.
Nyílván aki nincs ilyen helyzetben, könnyen osztogatják a pénzt, dől a lóvé, reggeltől
estig van idő bőven, sétálunk egyik kocsmából a másikba, beszélgetünk, hőzöngünk,
annak nagyon könnyű az élete. Van akinek nem ilyen egyszerű és nem ilyen könnyű,
van akinek nagyon keményen meg kell dolgozni azért, hogy valamilyen megoldást
tudjon találni. Azt, kell, hogy mondjam, hogy a számlakibocsátást is egy okos döntésnek
kell, hogy mondjam, hiszen, ha a számlát kibocsátjuk be kell fizetnünk az áfát és
ismerjük a mai jogrendszerünket, ami gyakorlatilag egyenlő a nullával. Fent a
parlamentben a jogászok és az országgyűlési képviselők nem tudjuk mivel foglalkoznak,
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de jogot alkotni nem tudnak, ha ez a cég a követelések miatt bebukik, akkor soha nem
fogjuk látni azt a pénzt, mert az áfát mi nem kapjuk vissza az állam bácsitól, mert az
állam azt lenyúlta, azt ő soha többet jóvá nem írja és vigyorogva elkölti, majd osztogat
belőle 100 milliókat valami BKV-s hülye munkavállalóknak. Ennyi, ezt így kell
tudomásul venni. Tehát én azt mondom, hogy olyan megoldást kell találni, ami
működőképessé teszi továbbra is ezt a céget, meg kell állapodni valamilyen összegben.
Nyilván ne haragudj, de én is pitinek tartom ezt a villanyszámlát, nem akarom
semmiképpen, tehát én nagyon távol szeretném magam tartani attól, hogy köztünk
konfliktus legyen, mert szomszédok vagyunk, mind a ketten munkaadók vagyunk, én
csak nagyon egyszerűen a véleményemet mondanám el. Legszívesebben ki is szállnék
ebből a dologból, de én is úgy gondolom, hogy ettől egy picit többet kell megajánlanod,
és mindenképpen valamiféle részletfizetési kedvezményről is meg kell állapodni az
önkormányzatnak az Úrral. Lehet, hogy igaz, hogy ettől kicsit bőségesebb anyag kell,
lehet, hogy ezt jobban át kell gondolni, lehet, hogy egy bizottsággal és az Úrral testületi
ülésen kívül kommunikálni kell és egy kész megállapodott összeget, részletfizetésre
való hivatkozással be kell ide terjeszteni a Képviselő-testület elé. Mert én úgy látom,
hogy most itt nem fogunk tudni megállapodni, mert a Képviselő-testület megszavazhatja
az Úrnak a 30 milliót, de én tudom nagyon jól, hogy nem tudja kifizetni, akkor miért
szavaznánk meg. Semmi értelme nincs. Most azt akarjuk, hogy kibocsátunk egy ilyen
számlát 60 napig nem tudja kifizetni, beadjuk ellene a bíróságra a felszámolást,
felszámolják, oda van az áfa, oda van a pénz, bezárt az üzem. Hát van ennek értelme?
Semmi értelme nincs, ez teljesen felesleges. Olyasmibe kell megállapodni, ami tartható.
Én tudom nagyon jól, hogy probléma, hogy itt tartoznak nekünk, a másik oldalon pedig
összébb kell húzni a nadrágszíjat munkahelyeket kell megszüntetni. Bár én a kettőt
semmiképpen nem keverném össze egymással, mert ez hiba, ilyen párhuzamot vonni
nem okos dolog az én véleményem szerint. Nem is szeretném politikai síkra terelni ezt a
dolgot. Én úgy gondolom, hogy van az önkormányzat és egy munkaadó között
valamiféle nézeteltérés, ezt nem kellene politikai síkra terelni, itt valamilyen módon
meg kell ebben egyezni, meg kell állapodni úgy, hogy az önkormányzatnál is úgy
álljanak fel a képviselők, hogy elégedettek legyenek a megállapodással. Utána nincs
majd az utcán, meg a kocsmában, meg egyik háztól a másikig megyünk és közöljük,
hogy na ez a sok hülye mit művelt, látjátok, hogy én okosabban csináltam volna, hanem
aki akkor amikor úgy érezzük, hogy ez a megállapodás mindenki számára elfogadható,
akkor mindenki vállalja fel azt is, hogyha ő esetleg nem-mel szavazott, hogy az ő
véleménye nem érvényesült, de az igen szavazóknak a véleményét nem fogja majd a
településen valamilyen módon minősíteni.
Vincze László PTKIB. tag:
Tisztelt Képviselő-testület! Én úgy emlékszem vissza, mikor én javasoltam, hogy toljuk
meg a fizetési határidőt, akkor amikor szó volt róla, hogy munkahelyteremtés stb. Akkor
én úgy emlékszem, hogy a mennyiséget elfogadta csak azt kérte tőlünk, hogy tekintsük
nagyfogyasztónak, tehát engedményt tegyünk, mert ő nagyfogyasztó. Mert ugyebár,
mint nagyfogyasztó gazdaságosabban tudja működtetni a szennyvíztelepet. Ha jól
emlékszem vissza akkor én erre. Tehát most az a kompromisszum, hogy ne a lakossági
vízdíjat kelljen elszámolni, hanem mi döntsük el, hogy mit kérünk érte. 1 m3
szennyvízért. A szennyvíz árát azt nem tudjuk elengedni az biztos. Tehát kérjük a pénzt
a szennyvízért. Van egy javaslatom, ha támogatni akarjuk, akkor iparűzési témában,
tehát abban kell gondolkodnunk, hogy abból kell engedni, 2%-ot vagy valamennyit. De
a szennyvízért, mint más lakosnak, mindenkinek fizetni kell, más dolog az, hogy
mennyit. Azon kell megállapodni, hogy mennyi legyen a vízdíj, mint nagyfogyasztónak.
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Jónás Sándor polgármester:
Most két javaslat is elhangzott. Az Alpolgármester Úr is, tehát a megoldásra törekedett,
nem az eddigi dolgokat sorolta el, mert ezt mindenki ismeri, tehát a megoldásra
törekedett. Mind a kettő nagyon hasznos dolog. Várok még a képviselőktől, hogy van-e
még valakinek esetleg még valami hasznos észrevétele, amivel tovább tudunk menni és
azt megvitatni, hogy milyen kompromisszumot tudunk kötni, illetve a tulajdonos
mindezeket eltudja-e fogadni.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Mielőtt továbbmennénk. A Vincze Úr képviselő javaslatára az iparűzési adóval
kapcsolatban ott nem tudunk engedményt tenni, mert ez uniós jogszabállyal ellentétes,
tehát semmiképpen nem szabad ebben gondolkodni. Inkább más területből.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Én amit hiányolok, azért hogy jó én örülök, hogy munkaadó vagy Miklós és nem
kocsmáról-kocsmára jársz, bár ott is emberek vannak. Én sem savat borogatok ki
nyugodt lehetsz Miklós, meg soha nem is tettem.
Jónás Sándor polgármester:
Személyeskedéstől
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
De neki is szóljál Sanyi. Ne szólj már mikor én szólok, bírd ki.
Jónás Sándor polgármester:
De figyelmeztetni szeretnélek.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Jó, mást figyelmeztessél Sanyikám. Azt mondom ezzel kapcsolatban, hogy érthetetlenül
állok előtte megint, hogy nem bocsátottunk ki számlát. Meg jössz ezekkel a nagy
szavakkal, hogy a kormány majd visszafizeti az áfát, nem fizeti. Nem erről kell beszélni
Miklós. Arról kell beszélni, hogy az Úr mennyit hajlandó kifizetni a kiindulási alap
ennek kell, hogy legyen. Ha egyáltalán nem akar semmit kifizetni, akkor miről
beszélünk. Az Úr mondja el teljesen tisztán őszintén, hogy mennyit vagyok hajlandó
kifizetni, itt ennyiőnk előtt, az a kiindulási alap, őt kérdezzük meg először és utána lesz
véleményem. Igazad van így még nagyon sok dolgot nem fizetjük ki. Én nem tudom,
hogy a te cégednél is, hogy ott megengeded-e vagy nem, hogy ennyi adósság legyen.
Soha egy sort nem írtunk neki, hogy ne haragudjon Baski Úr ennyi a tartozása, mikor
tud fizetni, szeretném ezeket az egymás közötti iratokat látni, hogy lett-e ilyen
felszólítás vagy nem lett küldve. Nem, mi csak várjuk, várjuk, hagy folyjon a szennyvíz,
hagy dolgozza ez a kis telep és majd kifizetik a lakosok ezt a kommunális szennyvizet.
Az a k érésem Po lg ármester Úr, h ogy az Úr mo n daj meg elő szö r is, h o gy mi az az
összeg, amit hajlandó kifizetni és mennyi időn belül. Köszönöm Polgármester Úr.
Jónás Sándor polgármester:
Köszönöm. Tehát a 90-es évektől működik itt a papírgyár, eddig úgy látszik, hogy sem a
Tisztelt Képviselőt, sem mást sem izgatott ez az egész dolog. Most megint az a
probléma, hogy ezzel foglalkozunk? Ezzel igen is foglalkozni kell és valamit, amikor

12

pláne ilyen nehéz gazdasági helyzetben vagyunk, akkor lépni is kell, tehát ez azért
történt és bocsánatot kérek, ha merünk ezzel is foglalkozni.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Nekem is Tisztelt Testület egy kérdés merül fel. Van-e már arra valami adat, hogy ezzel
a megépült tisztítóművel kapcsolatosan a szennyvízkibocsátás milyen arányban fog
csökkeni. Tehát levetítve, százalékosan körülbelül, hogy az eddigi szennyvíz, ami eddig
kifolyt annak hány százaléka fog ezután megjelenni a tisztítónál? Van-e erre valami
becslés vagy számítás, valami?
Baski Zoltán Ketten Trans Kft.:
Nincs, mert most folyik a próbaüzem.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Azért körülbelül csak tudunk viszonyítani?
Baski Zoltán Ketten Trans Kft.:
Minimum a fele, de inkább kevesebb.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Legalább fele vagy kevesebb. Tehát azért mondom, hogy lényeges csökkenés fog ebben
mutatkozni, tehát lényeges dolog ez is.
Jónás Sándor polgármester:
Azért is, mert ez a technológia arra hivatott, hogy a korábban felvett víz mennyiséget
többször visszatudja forgatni, hiszen megtisztulva kerül. Neki egy ülepítő áll a
rendelkezésére, amibe lerakódott, ülepedett anyagot azt ő a saját költségén oda szállítja,
ahová azt kell, de kevesebb víz, tehát addig az ideig csak a munkások, az ott dolgozók
által használt vízmennyiség lesz mérhető, illetve a hígított víz, amit be kell közbe, mert
csak kell bele táplálni. De lényegesen kevesebb. Tehát ennek pont ez volt a lényege, és
feltételezem, hogy egy vállalkozó, azért mer 20-25 millió forintért beruházni, mert
abban bízik, hogy ezzel a technológiai folyamat majd csökkenteni fogja a további
költségeit.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Láttam ezt egyébként, én is megnéztem.
Jónás Sándor polgármester:
Persze többen látták ezt.
Vincze László PTKIB. tag:
Annyit Répási Úrhoz, hogy mit lehet csinálni. Vízmérők vannak, szennyvízmérők is
vannak, hogy a továbbiakban mi van, azt fel kell szerelni és nincs vita.
Baski Zoltán Ketten Trans Kft.:
A szennyvíztisztító telep úgy tudom gazdasági társaság, felszereli a vízmérő órát,
megegyezünk a köbméterenkénti forint összegben és szárnyalhat a társaság. Minél több
vizet engedek ki, ő annál gazdaságosabban tud működni.
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Vincze László PTKIB. tag:
Mint ahogy elmondtam, hogy mint nagyfogyasztónak egy kis kompromisszumot
engedni, ne lakossági legyen, mert gazdaságossá tette a szennyvíztelepünket egyébként.
Baski Zoltán Ketten Trans Kft.:
Én hasznot hozok a gazdasági társaságnak, a szennyvíztisztító telepnek, mivel
beengedem a szennyvizemet, tegyük fel az órát, kössük meg az új szerződést, és
mindenki boldog.
Jónás Sándor polgármester:
Az óra már fent is van.
Orbán Sándor Kom. Szolg. Szerv. vezető:
Még nincs, de már megvetettem, de felfogjuk szerelni.
Jónás Sándor polgármester:
Csak Aljegyző Asszony mondja, hogy az a gond, hogy mi nem gazdasági társaság
vagyunk, hanem intézmény, de azzal is meglehet kötni.
Baski Zoltán Ketten Trans Kft.:
De a Kommunális Szolgáltató?
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Az sem gazdasági társaság.
Baski Zoltán Ketten Trans Kft.:
Köszhasznú?
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Nem egy intézmény, költségvetési szerv.
Baski Zoltán Ketten Trans Kft.:
A 25 főt, akit foglalkoztat a társaság, anélkül, ha a papírgyár nem engedne be egy liter
szennyvizet sem, gondolom az a 25 fő ugyan úgy foglalkoztatva lenne, amit a papírgyár
beengedett szennyvize okoz, ez nem okoz több feladatot embereknek, gépek végzik.
Annyi elhangzott, hogy 10 emberrel többet kell foglalkoztatni miattam.
Jónás Sándor polgármester:
Itt azért ne menjünk el, maradjunk a jelennél. Ami eddig felhalmozódott összeg, ami
eddig fel lett olvasva és el lett mondva, erre kér egy más számítást, kér egy olyan
számítást, amivel a szennyvíz nem ezen a költségen van elszámolva, hanem kedvezőbb
összegen, itt ez merült fel, erre kell esetleg a képviselőknek még majd reagálni, hogy
hozzájárulnak-e? Látnak-e arra lehetőséget, hogy kevesebb költségbe kerüljön egy m3
víz, vagy pedig nem.
Bana Gábor PTKIB. tag:
Jól fogtad meg ezt a dolgot. Itt arról van szó, hogy 2009. szeptember 23-ig elmaradt
költségek, illetve számlaösszegekről kell, hogy beszéljünk, tehát erről a 30,5 millió
forintról van itt szó. Én azt mondom, hogy amit Alpolgármester Úr felvázolt, annyiban
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egyetértek vele, hogy nincs annak értelme, hogy egy működő céget, ha pénzügyi
gondokkal küszködik, hirtelen itt bezárjunk, mert azzal szerintem több lenne a
vesztesége a településnek, mint amit nyerhetnénk vele. De én mindenképpen azt
mondom, hogy ezt a 30 millió Ft-ot valahogy meg kell fizetni. Én a részletfizetést
tartanám valamilyen szinten, ahogy a pénzügye engedi ennek az Úrnak, tehát a pénzügyi
lehetőségei engedik, tehát én azt mondom, hogy valamiféle kompromisszumot úgy
kössünk, hogy ez a pénz, hogyha még részletfizetésben is, de befolyjon az
önkormányzathoz.
Jónás Sándor polgármester:
Igen, csak Gabi ő azt kéri, hogy jelenleg úgy volt, hogy 150 Ft+ áfával volt elszámolva,
tehát ő erre kérte a kedvezményt, ha jól értettem ugye. Erre kérte azt, hogy ne ezen az
áron kelljen fizetni, hanem kevesebb lakossági áron, és akkor ez, attól függően, hogy
mennyit engednek a képviselők, vagy engednek-e vagy sem.
Illés János ÜOMSB. tag:
Én egyetértek az Alpolgármester Úrral, hogy egy bizottság üljön le és akkor tárgyaljon a
vállalkozóval. Mert ez a fennálló adósság, itt mindenki csak akkor lesz boldog, ha az is
meg lesz beszélve, hogy ez hogy lesz rendezve. De itt nem fogunk tudni valóban ebben
dönteni. Én nem tudom, abban a bizottságban legyen 4 képviselő, legyen benne a
Pénzügyi Bizottság elnöke, legyen benne Szilágyi képviselő, vagy aki érez erre
ingerenciát és beszéljék meg, hatalmazzuk fel ezt a bizottságot és amit ők döntenek, azt
fogadja el ez a testület, mert itt úgy sem fogunk tudni dönteni.
Jónás Sándor polgármester:
Ezt is jónak találom, jó.
Nagy Miklós alpolgármester:
Itt nem tudunk megállapodni.
Jónás Sándor polgármester:
Persze.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Vagy azt mondjuk, hogy követeljük az egészet, azt úgy sem tudja megfizetni, vagy azt
mondjuk, hogy teszünk egy engedményt és ennek a mértékét kell eldönteni és az, hogy
mikor tudja megfizetni.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Vagy amit Gabi mondott.
Jónás Sándor polgármester:
Akkor így jó, hogyha egy újabb tárgyalás? Akkor szeretném megkérni a Tisztelt
Képviselőket, hogy ismerve az eddig elhangzottakat és ennek a birtokában és elhangzott
Illés képviselőtől is javaslat a bizottság létszámösszetételére. Tehát Répási képviselő
vállalod-e?
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Vállalom.
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Jónás Sándor polgármester:
Szilágyi képviselő vállalod-e?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Vállalom.
Jónás Sándor polgármester:
Bana Gábor?
Bana Gábor PTKIB. tag:
Vállalom.
Jónás Sándor polgármester:
Ki van még önként jelentkező még egy?
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Vagy három vagy öt legyen.
Jónás Sándor polgármester:
Ez így három és akkor a tulajdonos. Akkor ez a bizottság, mennyit időt gondoltok?
Illetve nem kötjük az időhöz, amikor
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Testületi ülésre hozzuk, a sorosra.
Bana Gábor PTKIB. tag:
Soros ülésre elhozzuk.
Jónás Sándor polgármester:
Igen, a legközelebbi soros testületi ülésre elhozzátok, ha addig megtudjátok vizsgálni
részleteiben is, akkor egy megegyezést beterjeszteni a testület elé. Így elfogadható? Aki
egyetért, így ebben a formában, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Vincze László PTKIB. tag:
Azt figyelembe kell venni, mint nagyfogyasztó, mint elmondta nagyfogyasztó a
tárgyaláson is, hogy mint a villanynál is, hogy van a villanyáram, tehát 50%-a, ott nem
veszik igénybe a lakossági hálózatot, közvetlen hálózat van kialakítva, tehát azt
figyelembe kell venni.
Nagy Miklós alpolgármester:
Javaslom, hogy legyél tagja a bizottságnak.
Vincze László PTKIB. tag:
Nem veszek benne részt.
Jónás Sándor polgármester:
Jó, tehát akkor megismétlem a bizottság tagjai úgy állnának össze, hogy Répási
képviselő, Szilágyi képviselő, Bana Gábor képviselő, a tulajdonos, és természetesen
nem lehet kihagyni a bizottságból külsős tagként Orbán Sándort, mert neki is ott kell,
hogy legyen a helye. Ezzel a felállással, amennyiben sikerül a legközelebbi soros
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testületi ülésre bármilyen eredményt elérni,akkor kérném szépen, hogy ezt a bizottság
behozza ide. Aki ezzel így ilyen formában egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással
jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Ketten Trans Kft.-vel történő
egyeztető tárgyalás lefolytatását – 12 fő igen szavazattal (Dr. Iványi Tibor, Jászai
László nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

188/2009.(X. 08.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Ketten Trans Kft.
részéről fennálló tartozással kapcsolatos napirendi pontot és az alábbiak szerint határoz:
Képviselő-testület adhoc bizottságot állít fel és egyben felkéri Répási Lajost a PTKIB.
elnökét, Bana Gábort, valamint Szilágyi Sándort, hogy Orbán Sándor a Kommunális
Szolgáltató Szervezet vezetőjének bevonásával a Ketten Trans Kft. ügyvezető
igazgatójával egyeztető tárgyalásokat folytasson a tartozás megfizetésének rendezése
tárgyában.
Képviselő-testület felkéri továbbá a bizottságot, hogy a legközelebbi soros testületi
ülésre a Kft-vel történő megegyezést terjessze a testület elé.
Határidő: folyamatos
Felelős: Répási Lajos PTKIB. elnök
Bana Gábor PTKIB. tag
Szilágyi Sándor SZEIB. tag
Orbán Sándor Kom. Szolg. Szerv. vezető

Jónás Sándor polgármester:
Megköszönöm a részvételt, a bizottság értesíteni, meg keresni fog téged, hogy mikor
ültök le és tárgyaljátok meg.
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2./

Napirendi pont
Veres József részére történő földterület értékesítés
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Veres József Vidék-Hús Kft., emlékeztek rá, legutóbbi testületi ülésen tárgyaltuk az ő
dolgát, a szeszfőzde mellett az a földterület, aminél úgy volt az egész eredetiben, hogy
375 Ft/m2 + áfás ár az ottani földterület ára. Akkor a Veres József Úr azt kérte, hogy
250 Ft/m2 + áfa legyen. Legutóbbi testületi ülésen a képviselők elfogadták ezt a
határozatot, erre fel lett kérve Répási képviselő, hogy tájékoztassa Veres Urat a testületi
határozatról, amiről készült egy jegyzőkönyv, mindenki előtt ott van, ezt felvette Répási
képviselő Úr, Veres Úr, Vígh Sándorné főelőadó és Anikó a jegyzőkönyvvezető, tehát
négyen vettek rajta részt, itt van előttünk. Csak azt kell, hogy mondjam, ezután
telefonált a Veres József Úr Répási képviselőnek, hogy ő a 250 Ft is csak úgy tudja
elfogadni, hogyha ez már eleve bruttó, tehát nem plusz még a bruttó ára, hanem ez a
bruttó. Csak nem akartam így bejönni, én is kíváncsi voltam és felhívtam telefonon
Répási Lajos előtt és valóban megerősítette azt, hogy őt úgy érdekli csak, hogyha 250
Ft/m2-es bruttó áron adjuk. Én úgy gondolom, hogy eddig tettünk akkora
kedvezményeket. Abból kell kiindulni, hogy 375 Ft a valós ár, tudom nagyon nehéz ma
ingatlant is eladni, meg bármit, meg vevőt is találni rá, de én akkor is mondom, ez már
akkor is a csúcs volt, hogy a képviselő-testület lehetőséget biztosított, annak
reményében, hogy az iparűzési adót itt fogja fizetni, esetleg még munkást is csegei
embert tud foglalkoztatni, ezért járult akkor hozzá. Ehhez viszont én nem adom, én
biztos, hogy nem, de kérem a Tisztelt Képviselők véleményét ebben az ügyben.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Pár mondat addig, hogy tisztábban lásson a Tisztelt Testület. Igazából ezt a tárgyalást ott
lefolytattuk, ez az ár ott kölcsönösen lefektetésre került, sőt örömét fejezte ki, és azt
mondta, hogy 2000 m2 kell, mint ahogy a jegyzőkönyvben szerepel is, azt mondta, hogy
2000 m2-t kíván akkor megvásárolni, sőt azt mondta, hogy a következőkben valószínű,
hogy az egészet megfogja vásárolni. Utána jött ez a telefon, egy péntek délután 4 órakor,
hogy egyeztetett az ügyvédjével, és még ezt mindig magasnak találja, ennyiért tud
Tiszafüreden is vásárolni. Én mondtam neki, hogy nézze semmi akadálya ennek, bár
mondom a testület tett volna egy gesztust, ennek érdekében egy rendkívüli ülésen
döntött volna, hogy haladjon a dolog a pályázattal kapcsolatban önnek, de ebben én nem
vagyok felhatalmazva, hogy más engedményt tegyek. Amennyiben úgy gondolja, hogy
további kedvezményt kívánna igénybe venni, akkor a soros testületi ülésen fogjuk ezt
megtárgyalni, azt mondta, hogy jól van akkor rendben van. Ennyi az előzmény, én úgy
gondolom, hogy tényleg mi tettünk egy gesztust, most ezt nem tudom.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Biztos ismeritek ezt a helyet, ez egy mély gödrös, ezt először fel kell tölteni, jelen
pillanatban is nyakig érő gaz van ebben a területben. Egy nagyon rossz állapotban van
jelen pillanatban ez a terület. Én azt javaslom, ha javít, hogy a beépítést 2 éven belül
vállalja, mert akkor idehozza ezeket a gépkocsikat, addigra gondolom a vágóhíd
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megépül, mert ilyen szállítójárművei vannak neki hűtőkocsik. Ha két éven belül
idehozza, akkor már az iparűzési adóba is tényleg fizet be. Ha két éven belül vállalja ezt,
hogy idehozza ezeket az autókat, és elkezdi itt ennek a telepnek, az a lényeg, hogy a
kocsit hozza ide. Ha idehozza a 6 db járművet 2 éven belül, akkor én ezzel a kikötéssel
én javaslom, hogy még azon az áron is, amit elmond, mert ha megnézzük ezt a telket, ez
a pálinkafőző mellett van, nem szembe, nem a nyaras, az teljesen magántulajdon.
Jónás Sándor polgármester:
Csak pontosításként a beépítést 4 évről kettőre veszed le igaz? Mert itt úgy volt.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Amit ő most kér, igen, hogyha két éven belül
Jónás Sándor polgármester:
A beépítést vállalja,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Igen, a beépítést vállalja, akkor én személy szerint javaslom, mert azt innen utána nem
viszi el. Utána a többi telket majd olyan áron adjuk el, amennyiért mi akarjuk, ha már
megveszi ezt a kisebb telket.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Elmúlt testületi ülésen is már említettem, hogy törvény a 4 éves beépítési kötelezettség,
hiába vállal ő két évet, a törvény szerint 4 neki rendelkezésre fog állni, úgyhogy hiába.
Jónás Sándor polgármester:
Tehát akkor ez nem.
Vincze László PTKIB. tag:
Egyeken nem kap helyet? Jöjjön ide, csak valami ennyire alkudik, nem tudom, hogy mi
ennek az oka? Egyeken nem kap helyet vagy mi?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Itt van a vágóhíd, itt lesz a vágóhíd, innen hordaná szét még Pestre is a sertéshúst.
Illés János ÜOMSB. tag:
Én azt mondom, hogy nem mi erőltettük rá, hogy ezt ugyan vedd már meg ezt a
területet, igaz van ebben egy kis zűr és akkor ennyit, meg annyit engedünk. Adjuk oda
250 Ft+ áfáért, ha kell neki kell, ha nem kell, nem kell, törvény szerint majd építse be és
kész, nem kell itt kikötéseket tenni. Tehát 250 Ft + áfa.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Csak azért, hogy tényleg lássuk a dolgok menetét, igazából engem megint felhívott
utána, hogy hát nem is volna ezzel annyira nagy gond, mert ez a 250 Ft is elfogadható
volna számára, de most olyan költség jelentkezett nála, amire nem számított. Tudniillik
ezzel élve, hogy Füreden, ahol lakik feljelentették újfent, mert ott is olyanok a
szomszédok, amilyenek és neki most telephelyet kell keresni és neki arra kell most a
pénz újfent. Szóval érdekes ez a dolog.
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Jónás Sándor polgármester:
Tehát ott az a gond, azt azért tedd hozzá Lajos, ha ezt elmondtad, hogy ott azért jelentik
fel, mert családi házas övezetben van, ahol közvetlen szomszédok mellette vannak és
reggel korán indítja az autót és emiatt van a gond, tehát ez így teljes.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Én is Illés képviselő társam álláspontján vagyok, hogy tettünk kedvezményt, elég nagy
kedvezményt tettünk, nem tudom, most mennyi az áfa 25%, akkor ez egy 125 ezer Ft
lenne pluszba, tovább már ne engedjünk, mert rafinált.
Nagy Miklós alpolgármester:
Egy picit olyan megbízhatatlan ez az ember, nehogy úgy járjunk vele, mint egy másik
emberrel és csodálkozzunk, hogy nincs hitele az adott szavának. Először beajánl 250-et
utána sokallja, nem tudom, hogy nem-e lesz még, akkor amikor rábólintunk, hogy na jó,
akkor legyen alacsonyabb, egy újabb ajánlattal, nem-e áll elő. Attól függetlenül, hogy
mi előírunk vagy nem írunk neki elő valamit, én mégis csak azt mondom, ha ezt eladjuk
neki 250 Ft + áfáért, vagy 200 + áfáért, mert nekem teljesen mindegy, mert én jónak
tartom ezt is azt is, munkahelyteremtés szempontjából. Azért azt mégis csak tisztázni
kell, hogy nehogy az legyen a dolog vége, hogy megvett egy ipari területre alkalmas
földterületet és akkor ott anyagi okokra, meg különféle nehézségekre hivatkozva nem
fog megépíteni semmit, ott fog gazosodni üresen 10, 20 évig, olyan nincs, az nem
létezik, hogy nem írjuk elő. Mindenféleképpen nagyon fontosnak tartom, hogy itt neki
valamilyen gazdasági tevékenységet belátható időn belül folytatnia kell. Mi azt akarjuk,
hogy ezen vállalkozást indítson be és a településen adófizetőként jelenjen meg. Azt is
tisztázni lehet vele, nyilván azt mondja, hogy 6 járművet tart itt, arra azért vigyázni kell,
ha a járművek nem ide vannak bejelentve Tiszacsegére, nem ide fizeti a gépjárműadót.
Erről is lehet beszélni, hogy ő tudja-e vállalni, hogy ezeknek a járműveknek a
bejelentését Tiszacsegére hajlandó lesz.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Telephely után lehet.
Nagy Miklós alpolgármester:
Nem lehet a telephely után sem, sajnos azt mondom neked Képviselő Úr, nem lehet
megosztani sem. A Nagév Kft egy autó után sem fizet gépjárműadót Tiszacsegén.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Az iparűzési adóra gondolok.
Nagy Miklós alpolgármester:
Az iparűzési adó az más kérdés. De a gépjárműadó is szép tétel, ezt nem fogja
megfizetni, ha a járművek be vannak jelentve az ország teljesen más településére, itt fog
püfögni, de nem itt fog adót fizetni. Én úgy gondolom, hogy van itt azért mit tisztába
tenni, én úgy gondolom, hogy legyünk mi is kompromisszum készek, tárgyaljunk
továbbra is vele és akkor mégis csak tegyük tisztába, hogy mit hajlandó vállalni. Nekem
az a véleményem, hogy szavazzuk már meg, hogy mennyit akarunk tőle kérni és kész.
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Derzsényi János SZEIB. tag:
Én most is azon az állásponton vagyok, mint a múlt testületi ülésen, hogy így is az a
kedvezmény, hogy 375 Ft-ról 250 Ft-ra lementünk, ez rendben van, ő vállalta, hogy
tiszacsegei foglalkoztatást jelent. Mert itt a végén már „lehetőség szerint”, tehát
Miklósnak adok igazat, hogy megbízhatatlan ürgének tartom, ebből a szempontból, tehát
vagy vállalja, hogy tiszacsegei lakosokat fog foglalkoztatni, vagy nem. A beépítés az
fix. Neki csak kell ez a terület, hogyha már 1500 m2 helyett már 2000 m2-t akar
megvenni, utána meg esetleg az egészet, ahogy Lajos mondta, tehát valószínű, hogy ő
sem sokallja ezt a 250 Ft-os árat. Meg a másik én ezt az illetőt láttam itt Csegén
többször is, egyszer nem vette rá a hajlandóságot, hogy bejöjjön ide az ülésre. Most meg
lett híva, azt mondtad.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Én nem tudom, hogy meglett-e híva.
Jónás Sándor polgármester:
Én hívtam meg, igen. Mondtam neki, hogy szeretném, hogyha eljönne és itt lenne
személyesen, ugyan úgy, mint a papírgyár tulajdonosa, egy órakor kezdődik, kértem,
hogy jöjjön, nem jött el.
Bana Gábor PTKIB. tag:
Én azt mondom, hogy még egy kört fussunk ebben az ügyben. Miklóssal egyetértek,
hogy ki kell ezt részleteiben dolgozni, tehát, hogy ne telefonon legyen, egy utolsó
egyeztetést végezzünk el, írjuk le, egyeztessük, hogy ő mit vállal, pontosan
konkrétumokat erőszakoljunk ki, és ha az sem vezet eredményre, akkor vessük el a
dolgot.
Jónás Sándor polgármester:
Csak, hogy felgyorsítsuk, én összeírtam, és ha elfogadjátok akkor most hoznánk egy
testületi határozatot, annak ellenére, hogy ő nincs itt. További tárgyalásokba szerintem
nem érdemes belebonyolódni, mert amit lehetett eddig megadtuk, mi hozzunk egy
határozatot, ezt letesszük elé és ha ezzel élni fog, akkor az övé, ha nem, nem. Én
összegyűjtve az elhangzottakból úgy gondolom, hogy a határozati javaslatban az
szerepeljen, hogy 250 Ft/m2 + áfa. Nagyon helyes volt az Alpolgármester Úr meglátása,
a gépjárműveit köteles ide bejelenteni itteni telephelyre, és 4 év beépítettségi
kötelezettség, amennyiben ezt vállalja, akkor az önkormányzat áldását adja az általa kért
2000 m2-nek. Így ez elfogadható vagy van még valami?
Vincze László PTKIB. tag:
Javaslatként szeretném, hogy a szerződésbe bele kell írni a végére, hogy amennyiben 4
éven belül nem építi meg, amit vállalt, akkor szálljon vissza az önkormányzat
tulajdonába.
Jónás Sándor polgármester:
Ingyen és bérmentve.
Vincze László PTKIB. tag:
Ingyen és bérmentve, ha ezt vállalja, ha nem vállalja, akkor nem kell vele tárgyalni.
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Derzsényi János SZEIB. tag:
Én azt is belefoglalnám, hogy helyi munkaerőt alkalmazzon, mert ezt Polgármester Úr
kihagyta.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Túlzottan ne szűkítsük le a mozgásterét.
Derzsényi János SZEIB. tag:
Ne szűkítsük le,
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Nem biztos, hogy tud megfelelőt.
Jónás Sándor polgármester:
János, ezt én is átgondoltam, ezt én is javasoltam, de én tudom azt, hogy itt milyen
autókkal kell közlekedni, itt nem biztos, hogy itt talál olyan embereket, akiknek erre
megfelelő jogosítványa van.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Azért hagytuk ki.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
A tulajdonába akkor megy át, ha az utolsó forintot is kifizette, ez legyen benne a
szerződés végén.
Jónás Sándor polgármester:
Az a szerződésben mindegyikben benne van, hogy akkor megy át, egy szerződést csak
úgy kötünk, ha megvan egy előleg, amivel leszokták előlegezni és a szerződés
aláírásakor a hátralévő részét, ez eleve szerződési fogalmazás feltételezem.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Amikor az utolsó forintot kifizette, akkor menjen át a tulajdonába.
Jónás Sándor polgármester:
Na akkor még egyszer, ha figyeltek, összefoglalom, mert szavazást szeretnék elérni.
Tehát még egyszer abban az esetben tudjuk Veres József a Vidék-Hús Kft
ügyvezetőjének a birtokába adni ezt a 2000 m2-es földterületet, a feltételek: 250 Ft/m2
+ áfa, a gépjárműveit bejelentési kötelezettség illeti Tiszacsegére, 4 év beépítési
kötelezettséget kap, utána amennyiben ezt nem teszi meg, ingyen és bérmentve az
önkormányzat tulajdonába visszaszáll a fent említett ingatlan.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Nem lesz-e ez törvénytelen?
Jónás Sándor polgármester:
Miért?
Répási Lajos PTKIB. elnök:
A vételárat vissza kell fizetni akkor is, ilyen nincs, hogy ingyen visszaszálljon, ezt a
törvény nem engedi.
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Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Valamennyit fizetni kell, nem az egészet, hanem úgy, mint ahogy beszéltük ezt az egyik
ingatlannál, ott is kellett fizetni.
Jónás Sándor polgármester:
Akkor úgy fogalmazzuk, hogy az önkormányzat hatályos jogszabályok szerinti
feltételekkel visszakerül az önkormányzathoz. Elfogadható ez így, hogyha igen, akkor
kérem, hogy kézfelnyújtással jelezzük.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Veres József részére történő
földterület értékesítést – 12 fő igen szavazattal (Dr. Iványi Tibor, Jászai László nem volt
jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

189/2009.(X. 08.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete felülbírálva a 158/2009.(VIII. 26.) KT.
számú határozatában foglaltakat az alábbiak szerint határoz:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelembe véve az 1990. évi LXV.
tv. 1. § (6) bek. b.), 80. §. (1) bekezdését – az önkormányzat tulajdonát képező tiszacsegei
266 hrsz-ú m2 nagyságú beépítetlen területből 2000 m2 területet Veres József 4069
Egyek, Zrínyi u. 50. sz. alatti lakos részére
é r t é k e s í t.
Ingatlan vételárát:
Beépítési kötelezettség:
Az ingatlan beépítése:

250 Ft/m2 + áfa összegben határozza meg.
+ (telekhatár kimérés költség, mely a vevőt terheli)
4 év, mely időre elidegenítési és terhelési tilalmat kell
bejegyezni Tiszacsege Város Önkormányzat javára.
HÉSZ alapján.

Az ingatlan értékesítés további feltételeit az alábbiak szerint határozza meg:
- a tulajdonában lévő gépjárműveket bejelentési kötelezettség illeti Tiszacsegére,
- lehetőség szerint tiszacsegei lakosok közül választ alkalmazottakat,
Képviselő-testület felkéri Jónás Sándor polgármestert, hogy a döntésről értesítse a kérelmezőt.
Továbbá felkéri a Műszaki és Településfejlesztési Irodát intézkedjen az 2000 m2 földterület
kiméréséről. Kimérés utána a telekalakítási engedélyezési eljárást végezze el. Intézkedjen a
Földhivatali ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséről. Ezt követően felhatalmazza
Képviselő-testület Jónás Sándor polgármestert az adás-vételi szerződés megkötésével.
Amennyiben kérelmező a fenti feltételeket nem teljesíti úgy a hatályos jogszabályok szerinti
feltételekkel fenti terület visszakerül az önkormányzat tulajdonába.
Határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester
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3./

Napirendi pont

Különfélék

a.)

Az „Intézkedési terv a költségvetési hiány csökkentése érdekében” tárgyú
napirendi pont ismételt tárgyalására vonatkozó beterjesztés megvitatása
Ea.: Szilágyi Sándor SZEIB. tag
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Jónás Sándor polgármester:
Jelezte Szilágyi képviselő, hogy az egyebekben van neki beterjeszteni valója,
megkérem, hogy adja elő.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Amit kiosztottam Aljegyző Asszonynak írtam egy levelet, mert én úgy érzem, hogy az a
pénzügy beszámoló nem kellően alapos, mivel az is bizonyítja, hogy ilyenekről sem
tudtunk, hogy sajnos 30 millió forint a kintlévőségünk. Ha már írásban nem, de legalább
szóban én elvártam volna, hogy ilyenekről. Hány ilyen van még lesz-e még csontváz
esetleg, ami a szekrényből ki fog hullni? Nekem az a tiszteletteljes kérésem, hogy azt a
határozatot, amit abban leírtam, konkrétan meg is van a címe, hogy micsoda, helyezzük
hatályon kívül és újra tűzzük napirendre és akkor komolyabban készüljünk fel. Már csak
azért is, mert az előterjesztéseknek van egy 12-es §-a, ne csak a papírt lássuk, a tartalmát
olvassuk el, én ajánlom mindenkinek a Szervezeti és Működési Szabályzatunkat
átolvasni, ezt még Nagy Miklós Úrnak is ajánlom, hogyha véletlen megteszi.
Nagy Miklós alpolgármester:
Nekem nem kell, tisztában vagyok vele mi van benne.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Jó, köszönöm. Nekem ez a kérésem, mert azt jobban át kell járni egy ilyen
költségvetésnél, akkor is, hogyha így jön össze, én nem látom megalapozottnak, eleve a
bizottságok nem tárgyalták. Röviden ennyi Polgármester Úr, ennyi a kérésem, vagy
megszavaztatjátok, vagy nem, én akkor is kértem, csak akkor ez nem lett
megszavaztatva.
Jónás Sándor polgármester:
Itt akkor szeretném tisztázni egyszer, s mindenkorra, azt a hivatkozást soha nem fogom
tudni elfogadni, hogy idedobjuk a papírt, Szilágyi képviselő most pont azt tette, idedobta
elénk a papírt és fogadjuk el. Az ilyeneket minimum 24 órával előtte, ez az egyik. A
Tisztelt Képviselők valamennyi tagja a testületi ülésre a soron következő napirendi
pontokat, illetve azokat, amiket tárgyalni fogunk 5 nappal hamarabb, vagy 4 nappal
hamarabb megkapja, van ideje áttanulmányozni. Az sehol nem szerepel az előírások
között, hogy ezeket a napirendi pontokat előtte a bizottságoknak tárgyalni kell. Ha ilyen
módosítást teszünk a szabályzatunkba, hogy tárgyalják, akkor javaslatot teszek, hogy
arra is tegyünk szabályzatot, hogy a bizottsági tagok, akik abban a bizottságban részt
vesznek, kötelesek megjelenni, amennyiben nem jelennek meg, akkor pénzbírsággal
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vagy akármivel sújtható legyen. Ennek én így értemét nem látom, és valószínű annak
idején is azért nem volt ez betéve, hogy valamennyi napirendi pontot a bizottság
megtárgyalja. A képviselőknek azért kell önállóan dönteni, mert 14-en vagyunk és az a
jó, ha mind a 14-őnknek más véleménye van, mert ebből tudunk egy okos dolgot
kihozni. Itt a 14 képviselő, ha odahaza ezt átolvassa és körbejárja, és itt a testületi ülésen
megvan rá a lehetőség, hogy megvitassa, akkor ebben döntést kell tudni hozni, mint
ahogy ebben hoztunk is döntést. Én nem értem ennek az újra elővételét.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Valahol én is ezt szerettem volna Szilágyi Úrnak mondani, tehát igazából ez az anyag
mindenkinek a rendelkezésére állt. Az egy dolog, hogy egy bizottság ezzel
részletesebben foglalkozik, átrágja ezt esetleg és egy véleményt alkot. Na de ez nyilván,
előhozza, testület elé terjeszti, de az az egyéni képviselőknek a szuverén joga, hogy
hova fog szavazni, hogy fogja ezt eldönteni. Az előterjesztést nem én készítem, azt a
munkahelyi vezetők tudják a legjobban, nem a Pénzügyi Bizottság találta ki, hogy hány
munkahelyet szüntessünk meg, meg hol tudunk még takarékoskodni. Ez csak elénk lett
terjesztve. Tehát ezt nem így kellene Szilágyi Úr előhozni. Rendelkezésedre állt az
anyag, neked más a véleményed, úgy kell dönteni, mindenki előtt ott van, az, hogy a
bizottság hogy foglal állást, az egy dolog, nem úgy szokott mindig a döntés születni,
ahogy a bizottság javasolja, lényegesen sokszor úgy. Én mint Pénzügyi Bizottság nem
mondhatom azt, hogy inkább menjen csődbe az önkormányzat, illetve a 4-5 álláshely
kapcsán. Nem mondhatom azt, nem mondhatom, Sanyi, nem tudok rá más megoldást
találni. Rendelkezésünkre állt volna ez a 30 millió Ft, ha azt mondjuk, akkor lehet, hogy
ezt nem kell megtenni, vagy éppen annak az iskolának az ára, hogyha befolyt volna,
akkor nem állt volna szintén ez a helyzet elő. De ez annyira bizonytalan bevétel, amire
lehet építeni.
Jónás Sándor polgármester:
A 30 millió forintot a vízdíjra mondtad.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Így van, persze. A 30 millió forint az annyira bizonytalan dolog, az olyan, mint a kutya
vacsorája, hogy vagy meg lesz vagy nem lesz, de inkább nem, sajnos ezt kell figyelembe
venni, tehát a döntést így kell meghozni és így kell figyelni.
Bana Gábor PTKIB. tag:
Én csatlakoznék Répási Lajos képviselő társamhoz, hogy ezek az adatok, még hogyha
nem is pontosan, de nagyságrendileg ott voltak a beszámolóban, mert az tisztán látszott
már a féléves beszámoló kapcsán is, hogy közel 300 millió Ft hiánnyal kell számolni.
Ott ki volt részletezve, hogy ennek a hiánynak mi a fedezete és az is világosan kitűnt
abból, hogy 100 millió Ft-ra nem találtunk még forrást, tehát ezzel valamit kezdeni
kellett. Ez nem volt titok, hogy a 100 millió Ft hiányt, amire nincs fedezet, azt valahogy
kezelni kell rövid és hosszútávon, ennek az egyik lehetősége az, hogy
létszámcsökkentést hajtsunk végre. A másik dolog pedig az, hogy ezek a kintlévőségek,
ahogy Lajos is elmondta, hogy ennek a befolyása, itt a példa mutatja, ez az Úr most
gyakorlatilag semmit nem ígért itt nekünk. Sőt még ahogy itt magamban
elmorfondíroztam, hogyha kikérnénk a cégbíróságtól a 2008. évi mérlegét, lehet, hogy
seggre ülnénk az ott látott számokon. Jó szépen mutat az a 30 millió Ft, itt lehet, hogy
ebből nem lesz csak 3 millió. Köszönöm szépen csak ennyit akartam.
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Én ezért tényleg elnézést kérek, hogy most dobtam oda elétek, de én legalább
odadobtam Sándor, mert te nem dobtad oda ezt a kimutatást. Én 2009. október 06-án
adtam ezt az Aljegyző Asszonynak, illetve lent az iktatóba ezt a levelet, mert tudnod
kell, hogy ezt a rendkívüli testületi ülést én nem tudtam Lajos, hogy ez lesz, telefonon
értesítettek tegnap, hogy ma testületi ülés, ma délután pedig két motorozás közben
Budapestről volt itt két vállalkozó, azért nem tudtam még előtte 10 perccel idejönni és
ezért elnézést kérek, nagyon egyetértek ezzel. De ez a kimutatás 2009. október 08-án
készült megint Sándor, te még ide sem dobtad elénk, úgy kértem el Répási Lajostól.
Tehát nem értem, hogy te ebben akadékoskodol, igazad van, de te még ide sem dobtad.
Én azért mondtam, hogy 30 milliót, meg most mondja Bana képviselő, hogy meg
kellene azt is nézni. Hát a pénzügyi bizottság, gyerekek higgyétek el, nekem ez az idén,
amit ez a pénzügyi bizottság csinált, ez a semmivel egyenlő Gabi. Hát azért sokkal több
beszámolót, hogy lehet 30 millió forintról nem tudni, 13 millióról tudtunk a 17-ről nem
tudtunk, ma hallottatok először róla. Tehát hány ilyen van még, azért ezeket össze
kellene konkrétan szedni és időben szólni, hogy gyerekek eltelt három hónap. Mert nem
akarom felolvasni, hogy én már akkor is kértem a 13.700 ezer Ft-nak a fizetését, azt
mondta a Polgármester Úr, hogy azt majd egy külön dologban, itt megvan a másfél,
vagy fél évvel ezelőtti anyagban, hogy azok le lesznek rendezve. Ezeket várnám Lajos, a
pénzügyi bizottság meg nézze meg, mert ez már nem a Polgármester Úr feladata
szerintem vagy nem tudom. Hogy akkor ezeket leellenőrzöm Lajos, negyedévenként,
félévente, hány ilyen van még, hogy tudjuk, hogy mi legyen, azért mertem ezt ideadni.
Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Jónás Sándor polgármester:
Feltételeztem azt, hogy a Tisztelt képviselők valamennyi tagja, ha én itt ezt az anyagot,
amit egy páran csak megláttak és náluk volt, áttudja érezni, mert itt csak egy
számösszeget kell csak megjegyezni, 30 milliót, csak ezt kellett megjegyezni. Ennyivel
tartozik, 30 millióval szeptember 20-ig, ezt az egyet kellett, én feltételeztem, hogy a
képviselő is ezt megérti itt, ezért lett idedobva vagy idehozva. A másik dolog a pénzügyi
irodavezető ad választ.
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető:
Tisztelt Képviselő-testület! Én ezt a levelet, amit Szilágyi képviselő Úr az Aljegyzőhöz
eljuttatott a mai napon láttam és elég keményen érintett benne a pénzügyi iroda.
Szeretném pár ponton pontosítani ezt a beadványt, az előterjesztés 2009. szeptemberben
készült, a szeptember 30-ai ülésre. Ami információ a Képviselő Úrhoz eljutott az 2009.
október 06-a, ez az információ a mai napon került elénk, nem 2008. 10. 08-án, hanem
2009. 10. 08-án. Tehát erről a 30 millió forintos tartozásról azért nem tudtunk, mert ez a
tartozás nincs kimutatva, ez egy most kiszámított konkrét összeg, amiről már elhangzott,
hogy számla nem készült, mert még nincs megállapodás. A költségvetés tervezésekor
csak a reálisan beszedhető bevételeket lehet számításba venni, tehát olyan bevételt
borzasztó nagy bűn már a bevételek között szerepeltetni, aminek a beszedése még
teljesen bizonytalan. Rám vonatkozóan van egy megjegyzés, tehát nem kap kellő választ
a pénzügyi irodavezetőtől a Képviselő Úr, olyan megjegyzéssel, hogy nem tartozik rám.
Ez nem így hangzott el, azt mondtam, hogy én nem tudom megmondani a Kft tartozását,
mert a Kommunális Szolgáltató Szervezetnél tudják megmondani, mert náluk van
nyilvántartva. A Kommunális Szolgáltató és a Polgármesteri Hivatal között
együttműködési megállapodás szabályozza, hogy milyen információ mikor jut el az
önkormányzathoz. Negyedéves mérlegjelentéssel tartozunk, amihez az együttműködési
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megállapodás szerint a Kommunális Szolgáltató Szervezet adatot szolgáltat, az ő általa
szolgáltatott adat bekerül az önkormányzat mérlegébe, amit negyedévente jelent. Ez
megvan az együttműködés megállapodás több pontjában is. Az együttműködési
megállapodás 5. pontjában: „A részben önállóan gazdálkodó intézmények elkülönülten
vezetik a szakmai sajátosságaik vonatkozásában előírt nyilvántartásokat.” Mivel a
Kommunális Szolgáltató Szervezet vezeti a szennyvíz és vízdíjak számlázását és az oda
befutott adatokat ők kezelik, ezért információt is ők tudnak mondani. Mihozzánk ez csak
akkor jut el, amikor adatot szolgáltat, az pedig a kintlévőség, csak a teljesen szabályosan
kiállított számla és elismert tartozásnál lehet beépíteni a mérlegbe. Ezért sem én, sem a
kolléganőim, akik szintén meg vannak nevezve, erre vonatkozóan adatot nem tudtak
mondani, mert az analitikus nyilvántartás nem a polgármesteri hivatal feladata, mivel ez
a Kommunális Szolgáltató Szervezet szakmai tevékenysége.
Jónás Sándor polgármester:
Azért is próbáltam én kihangsúlyozni azt, hogy ez 2009. szeptember 23-ig, tehát
készülve a rendkívüli testületi ülésre, azért, hogy ide betudjuk hozni, akkora kértem azt,
hogy számoljuk ki 23-ig az utolsó adatot.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Csak akkor annyit válaszolok rá, hogy 2008. 06. 25-ei testületi ülésen hozzászólok:
„Szilágyi Sándor SZEIB. tag: Köztudott, hogy a szennyvíznek a legnagyobb leterhelését
ez az üzem okozza, hogy mennyit fizetünk rá, hogy mennyi víz folyik be ezeket is meg
kellene vizsgálni, mégpedig egy nagyon komoly pénzlehetőséget lehet velük szemben
támasztani, mert ezt meg kell vizsgálni.” Ezt már 2008. 06. 25-én is jeleztem, meg előtte
még nagyon sokszor, tehát én azért mondom, hogy amikor ilyen dolgokat felvetünk és
teljesen van valóságtartalma, ki ellenőrzi ezt, ha a Pénzügyi Bizottság ilyen nagy
apparátussal nem igaz, hogy ezeket ne tudja valahol kigyűjtetni, mert akkor kárnak
ücsörgünk itt Lajos. Idejövünk és csak tartsd fel a kezedet, szavazzuk meg, szavazzuk
meg, tudjuk, hogy mit, azt nem, de megszavazzuk és utána vitatkozunk, hogy mi van az
anyagban elhangzott vagy nem Lajos, mert ilyen komoly anyagokat nem lehet
Polgármester Úr csak idehozni. Az iskolával kapcsolatban még annyit szeretnék
elmondani,
Jónás Sándor polgármester:
Jaj ne,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
csak egy másodperc,
Jónás Sándor polgármester:
Ne menjünk ebbe bele, ez nem tartozik a napirendhez
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
az interneten
Jónás Sándor polgármester:
A szót
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
az interneten
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Jónás Sándor polgármester:
megvonom
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
a www.dunaharasztima.hu-n meg kell nézni és akkor meglátja
Jónás Sándor polgármester:
Na, mindenki, hogy mi van,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
a savas barátom is, hogy én jelentettem e fel,
Jónás Sándor polgármester:
egy pillanat türelmet, hagy vonjam már meg a szót.
Nagy Miklós alpolgármester:
jól van nyalóka
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Majd akkor meglátjuk, ki kicsoda,
Nagy Miklós alpolgármester:
jól van nyalóka, favágási kérdés
Jónás Sándor polgármester:
Kérem a Tisztelt Képviselőket,
Nagy Miklós alpolgármester:
ha már éhen halunk, meg ne fagyjunk. Nem? Szerintem is.
Jónás Sándor polgármester:
Egy pillanat türelmet hagy kérjek már, jelezte Aljegyző Asszony is szólni akar, tehát
hagy adjam meg a lehetőséget, aki megkapja, az mondja már el a véleményét.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Tisztelt Képviselő-testület! Szilágyi képviselő Úr nem egy levelet jutatott el hozzám,
hanem kettőt, de a másik nyilván nekem szól, nem hozta ide. Egy mondat van amire
szeretnék reagálni: „Igaz egyszerűbb önnek is és a Pénzügyi Bizottságnak 4-5 ember
elküldésére javaslatot tenni.” Mondjuk ez nem az egyszerű oldala a dolgoknak
megítélésem szerint, itt egy költségcsökkentés vált szükségessé, azért, hogy a
költségvetésünk egyensúlya valamilyen formában helyre álljon vagy javuljon, ugyanis
még nem állt meg ezzel a dolog. Tehát nyilvánvalóan még jelentős hiányunk van, amit
majd kezelni kell valahogy és ez nem az egyszerűbb feladatok közé tartozik. Ez az egyik
észrevételem. A másik az, hogy én a Polgármester Úr felé biztosítsam a Képviselő
Úrnak azt a jogát, hogy ő 5 perces időszakát az ülésen kitölthesse. A Polgármester Úr
nyilván ezzel tisztában van, hogy 5 perc áll rendelkezésre a települési képviselőnek.
Jónás Sándor polgármester:
Több volt most is.
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Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Az amikor megvonja esetleg a szót, az amiatt van, mert esetleg többször felszólította,
hogy eltér a tárgytól, de ez az ő megítélése, ülésvezetői jogköre, hogy hogyan ítéli ezt
meg, tehát ebbe nem szólhatok én bele. Ez nem törvényességi kérdés. Most ami fontos
és ami miatt a Képviselő-testület döntését én szeretném azért kérni, itt van egy mondat,
amit a Képviselő Úr is felvetett, hogy határozatot kíván hozatni, illetőleg kéri, hogy
hozzon határozatot a testület, arra vonatkozóan, hogy az elmúlt ülésen az intézkedési
tervet, amit elfogadott a testület, azt helyezze a testület hatályon kívül. Nekem ez
nagyon fontos, hogy erről most döntsünk,
Jónás Sándor polgármester:
Persze, még nem volt rá idő, hogy odáig elmenjek. Itt közben válaszolni akartam,
bocsáss már meg Margó, én tudom, hogy erre majd fogunk. De itt olyan vád is ért, hogy
csak 2007-ben lett ezzel a papírgyárral foglalkozva. Ez így igaz és figyelmeztetett a
képviselő, hogy ki tudja mik fognak még itt kibukni a most szokványos csontvázakra
hivatkozva. Egyfolytában 2006-tól ezt tapasztalom, most ehhez 2007-ben jutottunk,
akkor volt aktuális, és akkor nyúltunk hozzá. Most mi a baj? Az, hogy foglalkozunk.
Mert az előző képviselő-testület, meg a korábbi, meg azelőtti nem foglalkozott vele?
Most nem értem, tehát azért nem értem az állandó figyelmeztetéseket,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Segítek neked,
Jónás Sándor polgármester:
hogy mi elővesszük azokat amikkel korábban 5-10 éven keresztül senki nem
foglalkozott, senkinek nem volt észrevétele vele. Most elővesszük, most ez a baj, hogy
miért csak most, mert miért nem hozunk máris. Hát elnézést.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Na akkor válaszolok.
Jónás Sándor polgármester:
Tessék Lajos.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Én is csatlakoznék Polgármester Úrhoz Tisztelt Testület. Igazából megértem Szilágyi
Urat is, legyek én a felelős. Miért nem vizsgáljuk? Nem tudom, minek vannak a
vezetők, a munkahelyi vezetők. Nézzem én meg, hogy beszedik-e a szennyvízdíjat?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Hát időközönként.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Időközönként. Akkor bízzon meg a testület, hozzunk egy határozatot, a Pénzügyi
Bizottság minden munkahelyi vezetőt, menjen az iskolában ellenőrizze, hogy hogy
szedik be a díjakat stb. Lehet ilyet is, semmi gond vele, meg kell határozatban rögzíteni,
majd én mindent felügyelek. Csak akkor nem tudom, hogy a munkahelyi vezetők
szerepe mi lesz?
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Először Margónak igen. Én azért mertem ezzel előjönni, mert itt javaslatot tettetek
először 2 főre, itt a bizottság azonnal megemelte 1 fővel, nézzétek vissza azt az adatot.
Jónás Sándor polgármester:
Nem a bizottság, hanem Répási Lajosnak volt egy ilyen beterjesztése.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Értem, de most Lajosnak, hogy ő nem tette hozzá,
Jónás Sándor polgármester:
De ő képviselő, bizottságvezető, mint képviselő.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Mint Pénzügyi Bizottság nem tette hozzá, hogy ez a magánvéleménye, akkor
legközelebb tedd hozzá.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Elmondtam.
Jónás Sándor polgármester:
Elmondta.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Na akkor, hogy lehet hozzátenni egy ilyet, hogy azonnal még küldjünk el még egy
embert, mert én utoljára nyúlnék a személyi kérdésekhez, ha konkrétan nincs vele
probléma, hogy nem jár be dolgozni, nem végzi a feladatát, vagy már felesleges, de
ezekről én nem akarok szólni.
A másik az 5 percről. Az 5 perc csak akkor van, amikor egy témakörhöz hozzászólok,
de amikor megszólítottak, akkor nincs korlátja, meg akkor sem én vagyok az előadó.
Meg a másik, nem kell eldönteni, az, hogy Sándor, nem olvastátok fel, azért itt
elmondtam, Aljegyző Asszony azért örültem volna, ha így olvasod fel, vagy így mondod
el, hogy én azért kértem ezt az 5 percet is, mert pontosan amikor ezt az anyagot
tárgyaltuk, pontosan idézve, hogy ennek a napirendi pontnak a címét elő kell csak
keresnem, amikor ezt a napirendet tárgyaltuk, annak a napirendnek a második oldalán
pontosan ott volt a -27 millió Ft, iskola be nem fizetése és rögtön rám szólsz, hogy majd
ekkor, meg akkor. Sándor még benne is van az anyagban, egyszerűen soha nem várod
végig, hogy elmondjam, azonnal megállítol, hagyd abba, nem bele tartozik a
költségvetésbe, minden beletartozik. Nagyon sajnálom, hogy azt a 27 millió Ft-ot, amit
mondtam, hogy www.dunaharasztima.hu-n többet lehet erről megtudni, hogy az is ilyen
könnyedén elúszott. Ebben a 30 millió forintban megint látok Lajos olyat, hogy nem
kellő gondossággal jártunk el. Örülök, hogy a folyosón bátorkodott Nagy Miklós Úr ezt
megjegyezni nekem is, hogy ő is többet várt volna ezzel kapcsolatban, ne haragudj,
hogy ezt elmondtam. Azt mondtad te is, hogy írt leveleket, meg mindent miért nem
tettek az asztalra a vezetők, ezt örültem tőled hallani. Én is ezt várnám, hogy miért nem
írunk akkor figyelmeztető levelet. Közben elküldünk 4 embert. Küldjünk el még 5-öt
Lajos, én azért mondtam, hogyha el kell küldeni azt vállalja fel a munkahelyi vezető. De
azt, hogy a pénzügyi irodára bementem, hogy nézzük meg a futáskilométereket is, ha
már itt vagyunk, mert a költségvetéshez minden hozzátartozik, hogy a kisautó egy nap
100-110 km-t megy helyben, lehet, hogy kell, nem lehetne azt is korlátozni, hogy
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menjen 15%-kal kevesebbet Lajos. Nézzük meg, hogy 12 literrel számoljuk el annak a
normáját, arról nem is beszélve, hogy az első 10 menetlevélből 3 menetlevélben 15-20
km eltérések vannak. Egyszerűen azért ne haragudjatok, és még elfele küldjük az
embereket. Ezekkel kapcsolatban mind visszajönne, ha sokkal tisztességesebben és
ezeket a dolgokat is megbeszélnénk. Én úgy érzem, hogy ez a testületre tartozik, de ha
nem, én nem fogok többet szólni Lajos, nehogy megharagudjatok.
Nagy Miklós alpolgármester:
A gépjárműhasználattal kapcsolatban átfogó ellenőrzést tartottam és felhívtam a
figyelmét a belső ellenőrnek arra, hogy visszaélések vannak, én úgy gondolom, hogy
várjuk már meg ezt a belső ellenőri jelentést.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Az előbb nem mondtam végig, de ha
majd sorra kerül a téma nem tudom mikor odajutunk Polgármester Úr majd szól, akkor
erre reagálok, tehát most nem arról van szó az intézkedési tervi határozatról, hanem csak
az 5 percre visszatérek, még mindig, mert megró érte a Képviselő Úr. Nekem nem
feladatom az, és nem is kötelezettségem, hogy rászóljak az ülésvezetőre, ha ő úgy ítéli
meg, itt van a szervezeti működési szabályzatban, hogy eltér egy felszólaló egy tárgytól,
akkor és eredménytelen felszólalás van, akkor megvonja a szót. Én ebbe nem szólhatok
bele. Az igaz, hogy 5 perc, meg meg van határozva az időkorlát, viszont az
ülésvezetőnek szíve-joga, hogy ezeket hogy tartja be, hogy nem tartja be az SZMSZ
szerint, tehát én ebbe nem tudok beleszólni.
Jónás Sándor polgármester:
Ez rám tartozik, én fogom majd eldönteni, hogy odavaló az a téma vagy nem, amikor
majd te leszel, ha leszel polgármester valaha is, akkor majd megteheted, hát az neked
már elúszott.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Azért az előterjesztéseknél én örülök, hogy minél több funkciót így magadnak kérlek
szépen ki fogsz harcolni, meg is érdemled, és ezeket lehet itt kordában tartani, akkor
majd ne mondjuk el, mert nehogy tényleg több olyan dolog nyilvánosságra kerüljön,
mint ahogy az előbb mondtad a csontvázat a szekrényből, hátha kidől még vagy kettőhárom. A vízhez visszatérve csak egyszer vennéd a fáradtságot, hogy én akkor is
küzdöttem, hogy a kommunális szennyvízre rácsatlakozik a Vuk Papírgyár Sándor,
végig többször ugyan így elmondtam érthetően, hogy ne engedjük, leszavaztak. Akkor
lehet nekem Sándor itt ebbe a testületben bármit akadályozni, ha 7+1 fő.
Jónás Sándor polgármester:
Jó, köszönöm.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Még Margónak elmondom. Margónak itt van, azért ajánlom az Aljegyzőnek, hogy az
előterjesztések törvényességét a jegyző észrevételezheti, én ezekre gondoltam, ha
észlelnéd véletlen, akkor lehetne ezt jelezni is, hogy törvénytelen.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Nem volt törvénytelen.
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Köszönöm szépen.
Jónás Sándor polgármester:
Jó, köszönöm szépen. Akkor szavazásra szeretném bocsátani, a Szilágyi képviselő által
beterjesztettet, hogy foglalkozzunk vele és elnapoljuk, vagy pedig a korábbi testületi
ülésen hozott határozatunkat megerősítjük. Aki azzal egyetért, hogy foglalkozzunk újra
a dologgal és vegyük elő, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az „Intézkedési terv a
költségvetési hiány csökkentése érdekében” tárgyú napirendi pont ismételt tárgyalását
– 1 fő igen szavazattal (Dr. Iványi Tibor, Jászai László nem volt jelen a szavazásnál)
nem fogadta el.

Jónás Sándor polgármester:
Aki úgy dönt, hogy a továbbiakban nem foglalkozunk ezzel, hanem a legutóbbi testületi
ülésen döntést hoztunk és egyetért azzal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a 173/2009.(IX. 30.) KT. számú
határozatát nem kívánja visszavonni – 10 fő igen szavazattal, 2 fő nem szavazott (Dr.
Iványi Tibor, Jászai László nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

190/2009.(X. 08.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Szilágyi Sándor
önkormányzati képviselő által az „Intézkedési terv a költségvetési hiány csökkentése
érdekében” tárgyú napirendi pontra vonatkozó beadványát és úgy határoz, hogy a
173/2009.(IX. 30.) KT. számú határozatát nem kívánja visszavonni, az abban foglaltakat
változatlan tartalommal ismételten megerősíti.
Jónás Sándor polgármester:
A különfélék keretén belül van-e valakinek hozzászólása, javaslata?

Mivel több napirend pont és hozzászólás nem volt, Jónás Sándor polgármester
megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a meghívott vendégek megjelenését és az
ülést bezárta.
K. m. f.
Jónás Sándor
polgármester

Dr. Vámosi Margit
aljegyző
Illés János
jkv. hitelesítő
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