JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 20-án
du. 1300 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében –
megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:

mellékelt jelenléti ív szerint

Meghívottak:

mellékelt jelenléti ív szerint

Jónás Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott
vendégeket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 11 fő
képviselő jelen van. Dr. Iványi Tibor, Jászai László, Vincze László távolmaradását nem
jelezte.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére Zsólyominé Gyenes Anikóra, valamint
a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Kobza Miklósné képviselőre és a kiküldött
meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására.
Jónás Sándor polgármester:
Ma három napirendi pontunk, illetve egy utólagosan kiadott egyéb pontként szerepel.
Nem tudom elfogadják-e a képviselők vagy van valakinek esetleg még indítványa,
beadványa?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Majd a különfélékben.
Jónás Sándor polgármester:
Az egyebekben lesz még egy, aki így együtt elfogadja, akkor kérném, hogy
kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető,
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét, valamint a napirendi pontok tárgyalását – 11 fő igen
szavazattal (Dr. Iványi Tibor, Jászai László, Vincze László nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta.
NAPIRENDI PONTOK:
1./

Remondis Tisza Kft., valamint Tiszacsege Város Önkormányzata közötti egyezség
megtárgyalása
Ea.: Jónás Sándor polgármester
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1./

2./

PCP Zöldenergia Zrt. beruházásainak, programjainak ismertetése
Ea.: Jónás Sándor polgármester

3./

Javaslat a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. közhasznúvá minősítésére
Ea.: Jónás Sándor polgármester

Napirendi pont
Remondis Tisza Kft., valamint Tiszacsege Város Önkormányzata közötti egyezség
megtárgyalása
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Röviden annyit szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, hogy nagyon régi ügy, ezt
mindenki tudja, hogy a Remondis Kft-vel nagyon sok probléma van első perctől kezdve
hitetlenkedtünk, hitetlenkedünk folyamatosan, ha visszaemlékszik az aki ott volt az első
lakossági fórumon 2006-ban már azzal kezdtük, hogy a Remondis Tisza Kft.
ügyvezetése meg volt híva, mert egy megörökölt akármit kaptunk. Ezt azóta sem
sikerült teljes mértékben tisztázni, illetve mondhatnám azt, hogy semennyiben. Ennek
feltételezem több oka is lehet, de az egyik ok az mindenféleképpen az, hogy Tiszafüred
képviseli a 42 települést és ő tárgyal a Remondisszal.
Vincze László megérkezett.

Jelen van: 12 fő

Jónás Sándor polgármester:
A 42 település viszont együtt hoz döntéseket. Ezeket a döntéseket egységesítettük
ezeken az üléseken, és az üléseken született eredményt hoztuk ide a testület elé, és
megvitatás után annak szellemében szavaztunk. Most itt az történt, hogy tavaly vagy
2007-ben volt az amikor a társulat vezetője azt az ajánlatot tette valamennyi
Polgármesternek, hogy úgy tájékoztassa a képviselőket, hogy ne fogadjuk el a Remondis
által kiadott árat, magas, meg részletes számadást kérünk róla. Tulajdonképpen a
képviselők, én akkor is azt mondom, akkor az látszott a legcélszerűbbnek megtettük,
most a Remondis beperelte valamennyi települést, azok akik ebben az ügyben érintettek
és az akkori ár, az ő általuk megállapított, illetve az önkormányzat által elfogadott ár
különbözetét ez 20,5 millió összegben követeli jelenleg tőlünk. A többi település annak
függvényében azokat nem tudom. Az egyekit tudom az 22 millió, tehát ott is hasonló a
helyzet. Ezt megvizsgáltattuk, próbáltunk valamilyen úton, ezen az úton elindulni, hogy
hátha sikerül valami. A Remondis tartja magát, kéri ezt a pénzt, mi próbáltunk
egyezségeket keresni, ezek ott vannak a Tisztelt Képviselők előtt, ezeket kiadtuk. Ezt
már szóban a Remondisszal egyeztettük, szóban ők ezt elfogadják, tehát a két évre
visszamenő kamatoktól eltekintenek. Három év havi egyenlő részarányban
hozzájárulnak ahhoz, hogy kamatmentesen törlesszük a különbözetet. Természetesen, ha

2

a képviselők úgy döntenek, hogy nem óhajtanak ezzel a lehetőséggel élni, ezért is kellett
ezt a rendkívüli ülést, mert a bíróságot akkor tájékoztatnunk kell, ha megegyezett a két
fél, ha nem, akkor megy az ügy tovább és akkor a bíróság fogja majd az ítéletet
kimondani. Röviden összefoglalva ennyi. Nem tudom ezzel kapcsolatban kinek van még
kiegészítenivalója vagy véleménye, észrevétele?
Nagy Miklós alpolgármester:
Olvastam a Remondis szerződését és a Remondis ármegállapításánál az előző évi
bevételek, illetve kiadások számszerűsítve, illetve gyakorlatilag a 42 településen a
lakosság arányában felmerült szállítási költségek határozzák meg az árat. Ehhez nekik
készíteniük kell egy mérleget az ő könyvelőjükkel és ez alapján a mérleg alapján kell
bizonyítaniuk, hogy ez az ár, az az egy kukára eső szállítási ár az reális. Ezt a mérleget
ezt a számítást az én emlékezetem szerint nem tudták nekünk beterjeszteni hitelt
érdemlően. Tehát akkor, amikor azt az árat meg kellett volna állapítani, amit ők kértek,
akkor ők azt az árat nem tudták hitelt érdemlően alátámasztani. Vagyis úgy gondolom,
hogy ők követtek el hibát, ha később alátudták támasztani, később meg nem mondták,
hogy ez már alátámasztott ár, hogy a későbbiekben esetleg akkor évközben mégis csak
legyen áremelés. Én úgy érzem, legalábbis nekem az igazságérzetem azt suggalja, hogy
az ő követelésük az nem jogos, jogtalan én úgy érzem. De hogyha valakinek más
információja van legyen szíves már tájékoztasson róla, mert nekem ennyi információm
van erről a dologról.
Jónás Sándor polgármester:
A lényeg az valóban emögött van, de azért hagy mondjam ezt el, hogy mi utána
próbáltunk járni és úgy idejönni a testület elé, hogy megnéztük részletesen és
megkértem a Pénzügyi Irodavezető Asszonyt, hogy menjen át a Remondishoz, akik ezt
számfejtik, hogy milyen formában történik egy-egy számítás. Megkérlek Zsuzsa, hogy
röviden tájékoztasd már a Tisztelt Képviselőket is, hogy az amit az Alpolgármester Úr
mond, hogy mi kértük, mert ez a határozatunkban is benne volt, a határozatunk egyik
pontja volt, hogy mi részletesen kérjük az ár kiszámítását, amit az Alpolgármester Úr is
mondott, és erre kértem meg a Pénzügyi Iroda vezetőjét, hogy menjen már és
egyeztessen velük, hogy ezt is nézzük meg, járjuk jól körbe, aztán utána hozzuk meg a
döntést, amikor mindenki tisztában van vele.
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető:
Ez az ár, amit a Remondis a számlájában kíván érvényesíteni ez a Hulladékgazdálkodási
Társulás által is elfogadott ár, tehát amit a számlában feltüntetett az már a 281 Ft a 60 les kuka esetében és 342 Ft a 120 l-es kuka esetében. Ez a Remondis, a Felügyelő
Bizottság és árszakértő által is megállapított ár, amit a Hulladékgazdálkodási Társulás
elfogadott a 42 település képviseletében. Tehát ez általuk egy hivatalosan bizonyított,
elfogadott ár, a mi rendeletünkben 160 Ft-os áron van meghatározva ez a
hulladékszállítás és itt a 121 Ft-os kukánkénti díjkülönbözet van a 120 l-es kuka
esetében pedig egy 162 Ft-os, amit a számlában ürítéseket érvényesíteni kívánnak azok
a 60 l-es kuka esetében egy 132 főt érint, a 120 l-es kuka esetében 1946 főt, ez pedig a
kiküldött számlák alapján igazolták, tehát nem számláztak ki több ürítést, mint ami
ténylegesen megtörtént és a lakosság által elfogadott. Tehát az ürítések száma és az
egységár az bizonyított, itt már csak egy számítás volt ez a díjkülönbözet, ami áfa nélkül
17.203 ezer Ft, és erre még rájön az áfa. Ő általuk ez így bizonyítást nyert. Az, hogy a
Társulás nem tájékoztatta az önkormányzatokat, vagy nem megfelelő módon fogadta el
ezt az árat, vagy később nem küldte el a tájékoztatást az nem a Remondis, hanem inkább

3

a Hulladékgazdálkodási Társulásnak a hibája lehet. Pintér Erikának, akik kiküldte a
levelet az önkormányzatokhoz és kicsit félretájékoztatta.
Nagy Miklós alpolgármester:
Elnézést, hogy még egyszer csak reagálok. Akkor mégsem mi vagyunk a felelősek, mert
én itt ellentmondást látok. A te olvasatodban itt minden szabályszerűen történt és
megfelelőek a számadatok, közben pedig a társulás azt mondta, hogy nem fogadjuk el a
megállapított áremelést. Tehát elnézést kérek, akkor mi egyrészt félre lettünk vezetve és
úgy lettünk tájékoztatva, hogy mi akkor teszünk jót, ha nyilván a lakosságot megóvjuk
az áremeléstől és nem emelünk árat, mert lehet, hogy egyébként egy olyan áremelésre
nyújtottuk volna fel a kezünket, ami nem reális és a végén rajtunk nevetett volna
mindenki, hogy olyan összeget vetettünk el a lakosoktól, ami nem reális. Nekünk azt
mondták azt javasolták, hogy ebbe az áremelésbe semmiképpen ne mondjunk igent.
Későbbiekben, hogy a társulás nem figyelt oda, hogy már van alátámasztott ár és jelezni
kellett volna az önkormányzatoknak, hogy mostantól el kell fogadni és egyeztetni kell a
Remondisszal, hogy akkor mostantól, ez lehetett volna április, május, június, az amikor.
Tessék ezt az árat elfogadni, akkor nem lennének itt viták. Egyébként a jövőre nézve én
nem nagyon értem, hogy a Társulás hogy tud úgy elfogadni egy árat, hogy általa
megbízott független könyvvizsgálóval nem vizsgáltatja felül a mérlegadatait a
Remondisnak. Mert ezt azért javasolnám Polgármester Úrnak, hogy esetleg vesse fel
Tiszafüreden, hogy jó lenne, ha olyan árral jönnének ide, amit már a Társulás által
megbízott fizetett mérlegképes szakértő már felülvizsgált. Adjon lehetőséget arra a
Remondis, hogy az ő könyvelésébe betekintsünk és ellenőrizzük le, hogy valósak-e azok
a számadatok, amelyeket ők mutatnak.
Jónás Sándor polgármester:
Tulajdonképpen ez már régi ügy ugye. Akkor is tettem már célzást erre, de most már
úgy néz ki, hogy nem is annyira a Remondis itt a hunyó, hanem a Társulás vezetője. Én
akkor is javaslatot tettem, hogy nekünk az ellen kellene pert indítani, aki nem
kellőképpen, vagy nem megfelelően képviseli a 42 települést. Én nem tudok erre,
természetesen tolmácsolni fogom mindazt, amit mondtál Alpolgármester Úr, de erre azt
tudom mondani, hogy valamikor tavasszal volt utoljára ülés, tehát ez is bizonyítja, hogy
még csak lehetőség sem. Én egy párszor próbáltam keresni a Társulás Elnökét, mobilt
nem adnak meg, nekem nincs meg a mobilszáma, próbálkoztam a hivatalon keresztül,
nem volt szerencsém, amikor én próbáltam hívni, akkor nem tudtam vele beszélni, tehát
nagyon nehéz ügy.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Én azt mondom, hogy minden képviselő társunk, nem tudom utána néztetek-e pontosan
azért ezeknek a dolgoknak. Már 2007-ben, amikor megváltoztattuk ezeket az árakat
Vincze László képviselő megkérdezi tőled Polgármester Úr, hogy azt szeretné csak
kérdezni, hogy szakmailag hogy tudjuk majd alátámasztani ezeket a változtatásokat.
Tehát már 2007. decemberében már neki megfordult a fejében, hogy valami nem
stimmel. Gondolom azért ilyen téren elég jó meglátásai voltak több esetben Lacinak. Ha
visszatérünk rá, mi most, amit jelen pillanatban alkalmazunk árakat ezt mi 2007.
november 28-án, nem tudom emlékeztek-e rá megszavaztuk. Nem tudom emlékszel-e rá
Miklós, hogy megszavaztuk ezeket az árakat? Következő hónapban visszavontuk,
amikor már Vincze Képviselőnek teljesen joggal a szakmai indokot kereste rá, hogy
nem-e lesz ebből probléma. Ha most végigvezettük volna azt a fonalat és az, hogy most
nekünk idetelefonált a tiszafüredi Polgármester Asszony, vagy leírta, én itt nem találom
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a mi anyagunkban, ide csak célzás van, hogy az ottani Remondis konkrétan
felolvasnám, hogy miről kellene szavazni, ezt Polgármester Úr felolvasta, hogy erről
kell szavazni. Ebben semmi olyan tájékoztatás nincsen konkrétan, hogy ebből én így
utólag sem tudom teljesen megérteni, hogy mit fogunk csinálni, nem látom a
következetességet benne. Tehát 11. hóban megszavaztuk, majd 12. hóban visszavontuk.
Ha most a visszavonásnál, mert én ezt is elfogadom, hogy jó szándékot látok benne,
hogy a lakosság érdeke, hogy kevesebb legyen, ehhez kétség nem férhet. Én nekem,
amit a Jegyző Asszonynak is elmondtam, nekem az fáj, hogy ettől kezdve még annak
ellenére, hogy még egy Képviselő Úr - mert én ezen a testületi ülésen nem vettem részt még kéri is, hogy szakmailag hogy tudjuk majd alátámasztani. Ezeket a kérdésekre azóta
sem gondolom kapott választ. Mert ha akkor odafigyeltetek volna jobban a Vincze Úr
szavára, én úgy érzem, hogy már ez is megelőzhető lett volna. Mert abban a pillanatban,
hogy egy konkrét választ kellett volna neki adni, amit ő is elfogad, akkor itt nem
tartottunk volna ezzel a dologgal. Nekem csak az a problémám itt megint ezzel, hogy a
2007. december 19-ei testületi döntésünk után Vincze Úron kívül másnak nem jutott
volna addig eszébe, hogy itt azért nyílik az olló, hogy a szolgáltatást ennyiért számlázza,
ennyit kér a szolgáltatásáért a Remondis, de mi csak ennyit fizetünk ki érte, közben ez a
21 millió Ft egy év alatt összegyűl. Én közben azokat a felszólításokat, azokat, amit
akkor, csak azt tudom mondani, hogy Vincze Úrnak az aggályaira nem adtuk meg a
választ, mert ha megadtuk volna, akkor én úgy érzem, hogy ezek a dilemmák nem jöttek
volna ide. Tehát az, hogy nekünk mit javasol a füredi polgármester asszony, ő kért egy
javaslatot, vagy esetleg, hogy az a közgyűlés hogy döntött. De ez a képviselő-testület
feltartotta a kezét novemberben, ha azt tartjuk a drágát, amivel én sajnos nem voltam itt
a testületi ülésen, nem értettem volna vele egyet elképzelhető, de ez nem mentesít, hogy
itt voltam vagy nem. Az a lényeg, hogy novemberben mindenki megszavazta a díjat,
majd következő hónapban felbontottuk. Nagyon örülök, hogy nyoma van, hogy azért
van aki időközönként csak választ várt volna. Tehát rövidre fogva a szót, ha azóta 2007.
decembere óta többször írásban látnánk azokat a dolgokat, hogy azért erőfeszítéseket
tettünk, mert azt mondja a Polgármester Úr, hogy decemberben, amikor ez az ominózus
dolog, egy nagyon jó és ki is jelenti, hogy mi nem fogunk plusz díjat fizetni. Akkor ezt
mi mért nem következetesen vittük véghez Miklós, mert a 42 tag közül 14 nem fogadta
el az egyezséget. Most nem akarom mondani az egyik társulásbeli tagot úgy néz ki,
hogy 50%-át megnyerik, tehát megítéli a bíróság, de csak a felét a Remondisnak. Mi
amikor nagyon jól tudjuk, hogy az önkormányzatnak se perköltséget, mentesülnek ezek
a hátrányos következmények alól és akkor mi csak vártuk, hogy majd megoldja
helyettünk valaki. Tehát én itt érzem azokat a problémákat. Ha novemberben
meghoztunk, utólag mondom még egyszer a lakosokra is, hogy utólag érzem egy jó
döntést, amit nem biztos, hogy én is így döntöttem volna jól, azt felülbíráltuk
decemberben. Helyesen Vincze Úr kifogásolja, hogy szakmailag támasszuk alá, hogy
alátudjuk-e vagy mivel indokoljuk.
Jónás Sándor polgármester:
Ötödször mondod ugyan ezt, ezt ötödször mondod, ezt már megértettük, tehát van-e
még új?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Igen. Tehát akkor miért nem a 14 közül, amikor akkor képviselted, és azt mondod, hogy
nem fogunk fizetni, akkor most nem kellene a 21 milliót fizetni, hanem még mindig
bírósági per tárgya lenne, mert most már Miklós nem tudunk vele mit csinálni. Mert
akkor egyezséget ajánlottunk. Ettől kezdve kapufa van, kivéve 14 településnek a 42

5

közül. Ők továbbra is felvállalták, nem csak itt kellett volna hangoztatni, hogy nem
fizetünk, mert itt jól hangzanak ezek.
Jónás Sándor polgármester:
Jó, köszönöm szépen, ez már ismétlés,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Utána úgy érzem, hogy nem következetesen járunk el.
Jónás Sándor polgármester:
Ha már újat nem tud mondani a képviselő, egyszerre is megértjük mi azokat amiket
elmondott és megpróbálok választ is adni rá. Vincze Képviselő, ha feltette ezt a szakmai
kérdést, erre nem én vagyok hivatott és nem én válaszolok erre, erre az egység vezetője
adta meg ott a társulatnak a választ és akkor mindenki úgy szavazott, hogy ezt elfogadja.
Ez egy társulás, ahol 42 település vesz részt. Itt lehet azt mondani, hogy én nem veszek
részt, én külön vagyok, lehet azt mondani, hogy másképp vagyok, itt most mindenki
külön utakon ment, mert látszódott, hogy a vezető nem tudta összetartani egy csapatban
tartani a településeket. Itt most kinek mi jutott, nálunk ez van. A másik következtetés az,
hogy tényleg ez is arra hívja fel a figyelmet, hogy itt kellene lenni minden testületi
ülésen és akkor eltudtad volna ott is mondani a véleményedet.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Vincze itt volt.
Jónás Sándor polgármester:
Hát ő itt volt, de te is elmondhattad volna, és akkor lehet, hogy a képviselők nem
szavazzák meg, lehet. Mert ha több ember elmondja a véleményét, azért vagyunk 14-en
a testületben, hogy itt legyen, mindenki mondja el a véleményét és tárgyaljuk meg itt.
Mi hozhatunk ellentétes döntést a társulás vezetőjével szemben. Ennek semmi akadálya
nincsen, csak akkor arról volt szó, hogy mi is követjük a többségnek a nyomát és a
többségben, a nagyobb erőben bízva ezt az utat választjuk, akkor úgy döntöttek a
képviselők, hogy ezt válasszuk.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem kaptam választ,
Jónás Sándor polgármester:
Mire?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Ez mind igaz, amit elmondtál,
Jónás Sándor polgármester:
De mire nem kaptál választ?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Arra nem kaptam, hogy itt már a decemberin, amikor visszavontuk, az, hogy Vincze Úr
sem kapott választ, de én arra nem kaptam választ, hogy következetesen a bíróságnál is
és miért hagytuk, hogy eljussunk az egyezségig, még mindig miért nem a per tárgya, és
azt mondanánk most is, hogy akkor a bíróságon 50%.
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Jónás Sándor polgármester:
Akkor hagy mondjam már el
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Igen.
Jónás Sándor polgármester:
Most nem vagyunk bíróság, most ha mi nem adjuk az egyezséget be, tehát azért van a
rendkívüli testületi ülés, akkor megy a bírósági tárgyalás.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem,
Jónás Sándor polgármester:
De, de
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem Sándor.
Jónás Sándor polgármester:
Hát azt várják, hogy beadjuk az egyezséget a rendkívüli testületi
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Akkor 14
Jónás Sándor polgármester:
Jó, akkor Jegyző Asszony hagy mondja el,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Akkor csak hagy kérdezzem meg, hogy az a 14 társulási tag, aki egyből nem fogadta el
Sándor, de akkor helyesbíts ki, te voltál ott. Az én a mai délelőtti utána járási
olvasatomban az van, hogy ezt csak 14 önkormányzat fellebbezte, illetve nem egyezett
bele az egyezségbe, mi beleegyeztünk. Nem tudom, hogy Aljegyző Asszony,
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Tisztelt Képviselő-testület! Erre majd visszatérek, a történetet szeretném elmondani,
azért, hogy hogy történt ez annak idején. A Felügyelő Bizottságtól - a Társulásnak van
egy Felügyelő Bizottsága - egy levelet, amelyben meghatározta azt, hogy milyen
szemétszállítási díjakat fogadjunk el, hiszen ők elfogadták. Ekkor fogadtuk el azt az
ominózus rendeletet, amelyben a magasabb szemétszállítási díjak vannak. Utána jött a
Társulás Elnök Asszonyától az és nem kérés, és nem javaslat, hanem kérte, hogy a
legközelebbi Társulási ülésre vigyük magunkkal a határozatot, amely arról szólt, hogy
mi nem fogadjuk el ezeket az árakat, mivel nem készült megfelelő számítás, kalkuláció.
Ez volt annak a határozatnak az első pontja. Ez azóta sem, tudomásunk szerint nem
változott. Az, hogy a Társulás Elnök Asszonya, később, mint a szerződés szerint ő a
társulásnak egyszemélyi képviselője, tehát, hogy ő nem ment el valamilyen ülésre, vagy
esetleg elment és ott egyetértett a magasabb díjakkal, azt utána már nem mondta, nem
tájékoztatta a társulási tagokat. Itt 42 önkormányzat van, amikor 42 önkormányzat
valamire rábólint akkor az ellen nem tudunk mi kisebb résztulajdonos tenni. A másik az
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egyezséggel kapcsolatban ez egy tervezet, tehát ahogy a Polgármester Úr is mondta, ez
még nem benyújtott egyezség, nincs a bíróság előtt. Épp azért tartjuk most ezt a testületi
ülést, mert csütörtökön lesz az a tárgyalás, ahol vagy megjelennek a felek, vagy pedig
ezt az egyezséget fogják beterjeszteni. Lehet ennek a következménye még az, hogyha
végiggondoljuk, hogyha valóban Pintér Erika a társulás elnök asszonya ezt valamilyen
formában elfogadta a társulás nevében, mint többségi tulajdonos ezt a díjat, csak mi nem
tudtunk róla, akkor ez jogos követelés a Kft részéről.
Jónás Sándor polgármester:
És minden település elbukja a pert.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Tehát egy ilyen variáció lehet, akkor viszont a kamatos kamat, meg az egyéb témák
előtérbe fognak kerülni. Ők utána is jártak a jogi képviselőjükkel, ez megtörtént a
Társulás Elnök Asszonya részéről. Ezen kell elgondolkozni a Képviselő-testületnek,
hogy felvállaljuk-e a per során, hogy esetleg egy dupla ekkora összeget magunkra
vállalunk, mert a Társulás Elnök Asszonya valamilyen formában ebben képviselte a
társulást, hogy ez a díj legyen megállapítva. Vagy pedig ezt az egyezséget megkötjük és
kiszállunk a történetből, tehát ez a választási lehetőség.
Jónás Sándor polgármester:
Ezért is akartuk ezt a mai rendkívüli testületi ülést tulajdonképpen, hogy már elkészített
anyagot kapjanak a képviselők, hogy ezzel próbálnánk a bíróságon egyezségre jutni a
Remondisszal. De ha most azt mondja Szilágyi képviselő, hogy ne fogadjuk el, és a
képviselők többsége úgy dönt, hogy nem fogadjuk el, akkor belemegyünk egy
kockázatos dologba, amivel vagy megnyerjük a pert, akkor jól járunk, ha pedig nem
nyerjük meg, akkor ennek a dupláját kell kifizetnünk. Tehát azért jöttünk, hogy ezt
megbeszéljük.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Tisztelt Testület! Igen érdekes ez a helyet. Az én emlékezetem szerint, de célszerű volna
a köztünk lévő szerződést, már a Remondisz és Tiszacsege Város Önkormányzata között
lévő szerződést alaposan átnézni, én is úgy emlékszem, ahogy Alpolgármester Úr
mondta, hogy van egy olyan pontja az ármegállapítás kapcsán, hogy az előző év október
31-ig a Remondisnak be kell nyújtani a következő évre érvényes szemétszállítási díjat.
Erre kalkulációt kell neki készíteni.
Jónás Sándor polgármester:
Volt is, be is terjesztette, Lajos ezen túl vagyunk már.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
De ezt szerintem minden önkormányzatnak el kell fogadni, bár a többség kötelező lesz,
mert egy személy fogja képviselni, tehát mindenképp érdekes helyzet ez. Na most, ha
Pintér Erika hibázott, már pedig úgy néz ki, hogy ő hibázott, viszont ennek van írásos
dokumentációja, ezzel megint azt hiszem, hogy tudunk valamit kezdeni, és talán ezt
kellene figyelembe venni, bár kockázatos dolog ez mindenképp, hogy tényleg olyan
perbe belemenni, aminek a végkifejlete, bár ezek mindig bizonytalanok. Mindenesetre
elég rosszul jön ez ki, nem tudom, hogy hogy tudnánk erre valami megoldást.
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Felvállalom az én döntésemet, és mindig is vállalom érte a felelősséget. De könnyebb
lenne most döntenem, ha ezeket a papírokat, amikről itt említést tettél Margó itt lenne az
asztalunkon. Most megint vagdalódzunk, hogy dupláját kapunk, meg itt fenyegetőzünk,
nem kell itt Sándor. Én most is azt mondom, hogy 2007. december 19. óta én szeretném,
amit Vincze László Úr kapott választ átolvasni, mert tudom meggyőződésem, te is
tudod, hogy nem kapott választ, ide tartozik.
Jónás Sándor polgármester:
De el is mondtam,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem kell másra hivatkozni Sándor.
Jónás Sándor polgármester:
De el is mondtam Sándor, hogy nem adtam választ. Elmondtam, te nem figyelsz?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
De.
Jónás Sándor polgármester:
Akkor elmondtam, akkor most miért mondod el ötödször, nem adtam választ, mert
szakmailag én nem tudom megindokolni. Nem adtam választ, elmondtam, most mit
vagy ezen felháborodva.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Akkor miért nem hozunk Sándor szakembert, aki szakmailag eltudja ezeket dönteni.
Jónás Sándor polgármester:
De miért nem hoztál? De miért nem hoztál szakembert?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Sándor, nem kértél fel rá Sándor,
Jónás Sándor polgármester:
Dehogynem.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Majd én hozok, amikor hozni kell Sándor
Jónás Sándor polgármester:
Hozzál, hozzál szakembert.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
De most is azt mondom, hogy még most sem késő Sándor.
Jónás Sándor polgármester:
Akkor hozzál szakembert,

9

Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Én most is azt mondom, hogy nézzük át a szerződéseket Miklós
Jónás Sándor polgármester:
A képviselők vitassák meg,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Most vagdalódzunk megint.
Jónás Sándor polgármester:
Javaslom, hogy fogadjuk meg a képviselő úrnak a javaslatát, ezt az előterjesztést, amit a
bíróságra egyezséget megpróbálunk, ezt felejtsük el, fogadjuk fel a Tisztelt Képviselőt,
ő szakmai embert is hoz, ő fogja ezt intézni és bízzuk meg, hatalmazzuk fel arra, hogy
járjon el a Remondis ügyben. Jó?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Sándor, jó, ad ide a teljes adminisztrációt,
Jónás Sándor polgármester:
Mindent ami van, mindent odaadok, persze
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Ennél azért ne haragudjál én tisztességesebb tájékoztatást fogok adni a képviselőknek,
mert megint itt vagyunk és vagdalódzunk Sándor. De megnézem és hagy járjak utána,
természetes, majd szeretném a felhatalmazást. Mert én megkérdeztem ma Pintér Erikát
is, meg megkérdeztem a többit is. Az a baj Vincze, hogy nem teljesen így mondják.
Akkor miért nem lehet valakit idehívni, megint itt vagyunk az utolsó pillanatban. Mikor
van ez, mennyi időnk van rá Sándor?
Jónás Sándor polgármester:
Akkor felelőtlenül ne beszélgessünk, én azt mondom, itt ezt az ügyet zárjuk le. A
képviselőknek, más képviselőnek van-e még ezzel kapcsolatban, mert Szilágyi
képviselő már elmondta a véleményét, javaslatot is tett, hogy ő hogy gondolná ezt a
helyzetet. Van-e más képviselőnek észrevétele, véleménye ebben az ügyben?
Bana Gábor PTKIB. tag:
Én Alpolgármester Úrral értek egyet. Én azt mondom, hogy emlékszem rá, mikor
tárgyaltuk a Remondisnak a beszámolóját abban valóban elég homályosan voltak ezek a
költségkalkulációk kimutatva nem is egyszer. Úgyhogy mondjuk én nem vagyok
szakember, nem értek az ő dolgukhoz, én sem tudom szakmailag alátámasztani, hogy ők
miket írtak abba, de azt tudom, hogy nagyon homályosan voltak kimutatva az egy
kukára eső díjak, erre tisztán emlékszem. Én azt mondom, hogy menjünk bele, próbáljuk
meg, ne fizessük ki nekik ezt a pénzt egyelőre.
Jónás Sándor polgármester:
Én erre csak azt tudom mondani, hogy én ezeket természetesen tudomásul veszem,
mindent, amit elmondtatok, én most is csak azt tudom mondani, hogy Pénzügyi
Irodavezető Asszony, szakmailag, hogy megnézze, hogy hogy volt ez kigyűjtve és hogy
volt az ár összeállítva, ezért kértem, meg, hogy menjen el és nézze át.
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Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető:
Nekem csak az, hogy egy elfogadott árral dolgoztak, egy ledokumentált kukaszámmal,
tehát maga a számla kiállítás jogos. Az, hogy a képviselő-testület nem fogadta el az
emelt árat, itt a szerződés szerint a díjkompenzációt ki fizetni.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
De elfogadtuk Zsuzsa.
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető:
Visszavonta a képviselő-testület akár milyen nyomásra, én most azt mondom, hogy nem
a Remondisszal szemben van követelése ennek az önkormányzatnak, hanem esetleg a
Társulásnak. De ezt a követelést ki kell egyenlíteni az önkormányzatnak, az, hogy más
peres úton esetleg érvényesíteni tudja, hogy milyen kár érte, az biztos, hogy benne van
ebben az ügyben.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Ezek találgatások Zsuzsa.
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető:
Nem találgatás.
Jónás Sándor polgármester:
Olyannyira megvizsgálta a Pénzügyi Irodavezető Asszony, az ottani könyveléssel, az is
ott derült ki, mert többször elbeszéltük ezt testületi ülésen is, és beszéltünk róla, hogy
annak idején valószínű, hogy több ingatlan lett megadva és több kukaszám van és ennek
a függvényében fizetünk. Ugye Laci azt hiszem, hogy neked is ilyen felvetésed is volt,
meg több képviselőnek is. Én is azt hittem, hogy ez. Ők ezt alátámasztották a hozzájuk
visszaérkezett csekkek befizetésével, hogy azok fizettek és annak megfelelően
számláztak ki. Én sem gondoltam.
Vincze László PTKIB. tag:
Nekem volna még egy javaslatom, a Társulást össze kell hívni, ne döntsünk mi, benne
van az a negyven társulási tag, ott jogászokkal körül kell szaladni, hogy ki hibázott, mert
valaki csak hibázott. Én így gondolnám, tehát mi képviselők nehezen tudunk ennek a 20
milliónak bedőlni, hogy fizessük ki, teljesen nem látjuk.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Tisztelt Képviselő-testület! Csütörtökön kerül sor a bírósági tárgyalásra, tehát
amennyiben ezt kell mérlegelnünk, hogy amennyiben nem kötünk egyezséget a
Remondis Kft-vel akkor a per kimenetelét a Képviselő-testület felfogja vállalni, akár mi
is lesz az, akár pozitív, akár negatív, ezt Polgármester Úr is elmondta. Viszont azt kell
még mérlegelni, hogy ez nem nyomás, vagy bármi, hanem egy többségi tulajdonos és
szerződés szerint képvisel 42 önkormányzatot és ha ő erre rábólintott valamilyen
formában, akkor a Remondis Tisza Kft. jogosan számlázza ki ezeket a
díjkompenzációkat, ezt sajnos nem tudjuk, mert erről nem tájékoztatott senki és ez nem
vagdalkozás, nem utána nem nézés vagy bármi, ez nem a helyi képviselő-testületnek a
hibája, úgyhogy ezen lehet így meditálni.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Meg a tiéd is.
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Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Jó, hát ez biztos így van, hogy az enyém is, meg mindenkié, de ez a realitás Sándor.
Jónás Sándor polgármester:
Jó, itt ezeket a nagyszavakat nem kell elmondani, elég már ez, hogy megpróbálod itt
lejáratni a képviselőket meg a jegyzőt, mert állandóan ilyeneket is, alaptalanul,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Sándor,
Jónás Sándor polgármester:
Alaptalanul, hagy figyelmeztesselek már, alaptalanul vádaskodsz, ezt nem itt kell
megtenni. Javaslatot fogok most is tenni arra, hogy amit te beterjesztettél, képviselők,
felnőtt emberek, ismerik, amennyire ismerik, mert senki nem ismeri többet,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Ma kedd van, és csütörtök? De nem most csütörtökre mondod?
Jónás Sándor polgármester:
De most,
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Csütörtökön lesz a tárgyalás.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Holnap utánra?
Jónás Sándor polgármester:
Hát persze,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Sanyikám, 2008. december 19 óta
Jónás Sándor polgármester:
Sanyi eddig azt beszélted, hogy miért nem pereljük be a Remondiszt, már a többi ez,
most ugyan abban vagyunk, hát ugyan az,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem Sándor, honnan tudod,
Jónás Sándor polgármester:
Most mi próbálunk megegyezni.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Sándor én már neked nem hiszek, ne haragudj,
Jónás Sándor polgármester:
Az más dolog, hogy te nem hiszel,

12

Dr. Vámosi Margit aljegyző:
De a Képviselő-testület ezt mérlegelje.
Jónás Sándor polgármester:
A testületben rajtad kívül itt több képviselő is van. Tudod? Az, hogy te nem hiszel, nem
is kértelek meg soha, hogy te higgyél nekem. Nem is kell.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Objektíven teljes felelősséggel a képviselő-testület kettő dolgot mérlegeljen, amit
elmondtam, tehát vagy belemegy a perbe, tehát nem kötünk egyezséget, mert úgy
gondoljuk, hogy jogos, tehát nincs díjkalkuláció, amit a többségi tulajdonos elfogadott,
vagy pedig akkor nem, most ez a két variáció van. Ez senkinek a felelőssége, ezt
magának a képviselő-testületnek kell eldönteni.
Vincze László PTKIB. tag:
Tiszafüreden mennyi a szemétszállítás? Ez lenne az egyik kérdésem.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Ugyanannyi, mint nálunk, legjobb tudomásom szerint.
Vincze László PTKIB. tag:
A másik kérdés, hogy az iparűzési adót hova fizeti, Tiszafüredre, vagy hozzánk is fizeti?
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Ott a telephelye.
Jónás Sándor polgármester:
Ott a telephely, ahol a telephely van, oda fizeti.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Ahol bevétele keletkezik, arányaiba oda kellene fizetni, tehát ide is kellene fizetni neki.
Vincze László PTKIB. tag:
Ide kellene fizetni, na most az a helyzet, neki könnyű, ha az iparűzési adó oda folyik be
a 42 önkormányzattól, nem kicsi pénzről van szó, akkor könnyen beszélt a füredi Elnök
asszony, mert oda fizeti az iparűzési adót, holott egy részét nekünk is meg kellene
fizetni.
Jónás Sándor polgármester:
Na ez az egy felvetés többet ért, mint Szilágyinak az összes, látod, ez most többet ért,
igazad van.
Vincze László PTKIB. tag:
Ezt meg kell vizsgálni és úgy kell hozzányúlni.
Jónás Sándor polgármester:
Ebben tökéletesen igazad van, ez az egy hozzászólásod többet ért, mint az egész
hozzászólásunk itt, így van.
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Nagy Miklós alpolgármester:
Tisztelt Képviselő-testület! Azzal nem akarok most foglalkozni, hogy a Remondis ide
nem fizetett adót és ez nekünk fel sem tűnik itt Tiszacsegén, mert eddig ilyesmi
Tiszacsegén a Polgármesteri Hivatalban még soha senkinek nem tűnt fel, ha ezer
vállalkozás nyílna a Fő utcán, ezren nem fizetnének, ez akkor sem tűnne fel itt senkinek,
sajnos ezt kell, hogy mondjam, mert a tapasztalataim ezt mutatják. Az ami engem
érdekelne ebben a dologban, ha mi most ezt elfogadjuk, akkor elismerjük, hogy a
Remondisnak igaza van, ezt azért tisztázzuk, után mi már szerintem senkit nem
perelhetünk, mert ezzel elfogadtuk, hogy a Remondisnak igaza van. Hiába akarnánk a
társulást perelni vagy bárkit, mi én úgy gondolom ezzel az egyezséggel elismertük, hogy
a Remondis követelése az jogos, mi követtünk el hibát és fizetünk. Ezt tartom én
problémának ebben a dologban. A másik ügyben pedig, hogyha nem fogadjuk el,
megmondom őszintén, mert ez tuti fizetés, hogyha elfogadjuk, de a másikban azért van
egy pici esélyünk. Nem vagyunk arról meggyőződve, hogy azt a pert biztos 100%-ig
elveszítjük, mert nincs elegendő információm, mert mégis csak tudnom kellene,
átnéztem a szerződést, én is tudom nagyon jól, hogy le kell adnia idejében a
Remondisnak a kalkulációt és én úgy tudom, hogy akkor már az probléma volt nekünk,
hogy nem volt tisztességes a kalkuláció. Most utólag 3 év múlva hiába áll elő, három év
alatt csináltam egy jó kalkulációt, és ez kit érdekel. Akkor volt-e jó kalkuláció, nem,
hogy három év után mit kalapált össze. Az már minket nem érdekel, hogy mit hoz ide az
asztalhoz. Akkor, amikor kellett volt-e tisztességes kalkuláció. Mi az az anyag, amit
kaptunk, mi az az anyag, amit majd ő bead a bíróságon, a kettőt összevetjük, és azt
mondjuk, hogy de elcsodálkoztunk, mert érdekes, hogy az az anyag, amit adott nekünk
akkor köszönő viszonyban sincs azzal, amit most bemutatott. Nem tudjuk, hogy mit fog
beadni. Tehát én úgy gondolom, hogy ebben nekünk van egy pici esélyünk. Én
megmondom őszintén, hogy nem szívesen nyújtom fel a kezem arra, hogy
egyezkedjünk, mert azzal mindent elismertünk. Attól a perctől kezdve mi azt csináljuk,
amit a Remondis, megmondom őszintén úgy táncolunk ahogy a Remondis fütyörészik.
Hát ez azért borzasztó, ha megnézzük az idén már fizettünk majdnem 9 milliót, ezt a
települést ez a Hulladékgazdálkodási Kft. gallyra vágja teljesen, tönkre tesz bennünket.
Ez a szemét ez egy olyan szemét ügy, hogy már olyan szemét munkák vannak, már nem
tudok csak szemét szavakat használni a sok szemét miatt, hogy egyszerűen teljesen a 8
millió Ft miatt is létszámleépítés kellett, meg különféle racionális gazdálkodás címén
kellett mindenféle újítást bevezetni az önkormányzatnál, ez ha így folyik, jövőre majd
megint előállnak valamivel meg inkasszó, én nem hiszem, hogy ez jóra fog vezetni. Én
úgy érzem, hogy ez a Kft. lesz az a cég, amelyik ezt a várost padlóra küldi, attól tartok
én személy szerint.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Hát a Remondis Tisza Kft, az maga a cég, tehát azt tudja Alpolgármester Úr is, hogy az
külön társulás viszont külön téma, mint a társulás, viszont abban igaza van, hogyha
elismerjük ezt a követelést, utána már nem léphetünk velük szembe
Jónás Sándor polgármester:
Azért is lett idehozva és azért lett a rendkívüli testületi ülés, mert a per az megy a
Remondisszal szemben, most vagy hagyjuk és belemegyünk a bizonytalanba, hogy vagy
nyerünk vagy rész sikerünk lesz, vagy ennek a dupláját ki kell fizetni. Erre tárgyalásokat
folytattunk, ennek megfelelően a Remondisszal idáig jutottunk, hogy a kamatoktól
eltekint, és hozzájárul, hogy három éven keresztül havi bontásban egyenlő arányban
fizessük ki a tartozásunkat, de ha a Képviselő-testület azt mondja, hogy nem, hanem
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igen is hagyjuk a pert tovább menni, folytatódjon a per és ezekkel a kiegészítésekkel,
amit Vincze képviselő mondott beterjesszük és majd meglátjuk, hogy mi lesz. Újat tudsz
még?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Neked nem nehéz Sándor, azért tudok. Tehát, ha már idáig az eltelt két év alatt túl sok,
ezeket amit Miklós is elmond, hogy azért elég sok hiányosság van a Remondis
működésében és ezeket, amiket elmondott, hogy a szerződésben is úgy érezzük, hogy
nem teljesen korrektül vagy etikusan járt el, még annak ellenére is, hogyha közben van
egy más a társulatnak is az Elnök Asszonya is másképp vélekedett. Ezeket az iratokat
össze kellene gyűjteni, és amikor már lesz ez a bírósági tárgyalás és ha még előtte
döntést kell nekünk hozni hogy azért sokkal több anyagból hozzuk meg. Most is kérném
azt, hogy erről a testületi ülésről, vagy a képviselők fogalmazzunk meg a Remondisszal
valamilyen szintű kifogásunkat, mert az a baj, hogy két évig csak vártuk, hogy majd
elintézi nekünk valaki.
Jónás Sándor polgármester:
De most nem, de most egy pillanat, másról beszélsz,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
De,
Jónás Sándor polgármester:
Megy a per, tehát nem érted?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Jó, most megy a per tudom Sándor
Jónás Sándor polgármester:
Nem érted, ha mi itt nem szavazunk, akkor megy a per, akkor semmi gond, akkor oda
érünk, amit te akarsz.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
De még lehet, csak egy év múlva jutunk oda, legalább vigyünk a bíróságra, vagy vigyen
aki odamegy, hogy kifogást emeltünk ez ellen, azért csak sok dolog van, ami most a
szerződésben benne van, hogy azért írjunk már a Remondisnak kifogásokat, hogy egy év
múlva bíróságra csak vigyük oda.
Jónás Sándor polgármester:
Jó, köszönjük szépen, Zsuzsa.
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető:
Én nem válaszolni szeretnék, csak azt mondom, hogy itt alapvetően nem a
Remondisszal van baj, hanem azzal a Társulással, aki képviselte az önkormányzatot és
így képviselte. Mert a Remondis jogszerűen számlázott.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Zsuzsa, amit Miklós mond az a Remondis szerződése.
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Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető:
Azzal egyetértek, hozott díjkalkulációt, amivel esetleg nem értett egyet valaki, de a
testület elfogadta először, jött a Társulás és mondta, hogy ne fogadják el az
önkormányzatok, mert előnytelen, nem tudom pontosan hogy volt a levél
megfogalmazva,
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Nem megfelelő a díjkalkuláció.
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető:
Igen, van olyan önkormányzat, aki magasabb árat állapított meg, van aki kevesebbet,
mindenki mást, ez nem itt zajlik Tiszacsegén.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Na ezt nem kellene elmondani Zsuzsa, hanem konkrét dolgot, idejönni, hogy itt a levél
ezt mondtuk.
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető:
Nincs levelezés, mert nem az önkormányzat döntött, hanem a társulás.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
De a Társulásra a kifogásaink hol vannak egy is Zsuzsa?
Jónás Sándor polgármester:
Mi is ezt szerettük volna kérni a Társulás vezetőjétől, nem érted, most mondtam, azzal
kezdtem, hogy ebben az évben valamikor év elején volt utoljára Társulási ülés.
Többször próbáltuk elérni, az Aljegyző Asszony is, én is, egyszer sem tudtuk elérni. Mi
azért próbáltuk megvizsgálni a dolgot és keresni a lehetőséget, hogy mennyire van
igazság, és ezért kértük meg Zsuzsát is, hogy menjen el és vizsgálja meg pénzügyileg,
hogy tényleg jogosak-e azok a követelések, amit a Remondis, de mehet a per, azért
mondom.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Egyetértek, csak Sándor, fehéren, feketén tedd már ide, hogy kerestem ekkor meg akkor,
én ma felhívtam és vissza is hívott azonnal és megkérdezte, hogy mi van. Ennyi pénzért
azért többet kell tenni Sándor.
Jónás Sándor polgármester:
Milyen pénzről beszélsz?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Hát a 21 millióról
Jónás Sándor polgármester:
Milyen pénzér?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Hát Sándor, hogy azért ne haragudjál, hogy most ez lehet, hogy 50%-át,
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Jónás Sándor polgármester:
Hát többet teszünk, ide hoztuk, hogyha a Képviselő-testület nem, akkor megy a bíróság,
és akkor azt kockáztatjuk, hogy ennek a dupláját fogjuk fizetni.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Csak Sándor amit te mondol, hogy nem értétek el a Polgármester Asszonyt. Hol a levél?
Jónás Sándor polgármester:
A Társulás vezetőjét,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem Pintér Erika?
Jónás Sándor polgármester:
De igen, őt,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
És őt nem értétek el?
Jónás Sándor polgármester:
Igen.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Hát ez jó,
Vásári-Orosz Andrea ÜOMSB. tag:
A per lefolyása alatt is van lehetőség egyezségre
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Csak növekednek a költségek.
Vásári-Orosz Andrea ÜOMSB. tag:
De akkor már talán jobban belelátni abba a dologba, hogy ez hogyan végződik.
Jónás Sándor polgármester:
Persze. Jó más?
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Tisztelt Képviselő-testület! Én itt gondolkozok rajta, ha jól értelmeztem a Társulás
képviseli a 42 települést.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Ez Pintér Erika.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Ne nevesítsük, teljesen mindegy, ha ő képviseli, akkor a Remondis miért nem őt pereli,
miért az önkormányzatot?
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Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető:
Az önkormányzatok fogadják el az árat, hogy a településen milyen árat fogad el és a
díjkompenzáció,
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Na de itt pont arról volt szó, hogy ők nem tájékoztattak bennünket, hogy ott milyen
árban egyeztek meg.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Igen, Pintér Erikának a felelőssége a legnagyobb.
Jónás Sándor polgármester:
Ezért beszéltük azt, hogyha perelni, akkor a társulás vezetőjét,
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Tehát nem adott megfelelő tájékoztatást felénk, hogy ő elfogadta.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Tehát mulasztás történt a részükről, a Társulás részéről.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Meg részünkről is,
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Elnézést, azért részünkről nem történt mulasztás.
Jónás Sándor polgármester:
Részünkről nem, mert mi azokat megtettük, az, hogy bennünket nem tájékoztatnak, mi
honnan tudjuk, hogy változás állt be, mi honnan tudjuk, ha bennünket nem
tájékoztatnak.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Csak megkérdezem, hogy hogy döntöttetek, mert engem érdekel, csak téged nem
érdekel.
Jónás Sándor polgármester:
Jaj, téged más érdekel.
Nagy Miklós alpolgármester:
Csak egy fél mondatot mondok, ha megy a per, akkor nekünk, mint alperesnek jogunk
van perbe hívni, indítványozni a bíróságon, hogy hívják perbe a Társulás elnökét, a
Pintér Erikát, mert ő is felelős ezért az összegért. Én úgy gondolom, hogy nem fogadom
el, nem kell ezt elfogadni, perbe hívjuk a Pintér Erikát, ő is elmondja az álláspontját,
valamit csak mond a bíróságon, hogy ő miért volt ennyire hanyag ezzel a dologgal és
szerintem a bíróság mindenképpen méltányolni fogja, hogy mi nem rendelkeztünk kellő
információval. Nem vagyok jogász, nem vagyok ügyvéd, nem is szeretnék az lenni,
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Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Sőt, szerintem a Társulási ülésekről jegyzőkönyv készül, tehát azokat meg lehet nézni és
be lehet kérni.
Nagy Miklós alpolgármester:
Elég sok anyagot odatudnánk vinni, ha összeszedjük a bíróságra, én nem tartom ezt
annyira elveszett ügynek, hogy egyből rábólintsunk, hogy fizetünk 20 milliót.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Egy gondolat Alpolgármester Úr gondolatát folytatva, valószínű, hogy a többi
önkormányzat sincs anyagilag rózsás helyzetben, ha ezek a perek a nyakukba szakadnak
és ezt érvényesítetik velük, akkor gondolom, hogy nagyon sok önkormányzat a csőd
szélére kerül, sőt becsődöl, tehát azért gondolom, hogy ezt is nézni kell.
Jónás Sándor polgármester:
Akkor szeretném azt kihangsúlyozni, hogy ezt nem azért kezdeményeztük, hogy itt most
mi ezt megszavaztassuk a képviselőkkel, ha ezt nem tettük volna meg, és nem jártunk
volna, és hoznak egy ítéletet, amelyben 40 millióval fizetnünk kell, akkor rögtön a
Tisztelt Képviselő felugrott volna, hogy miért nem lehetett velük egyezkedni, sokkal
jobban meg lehetett volna egyezni és akkor nem kellett volna ennyit fizetni, ez ezért lett
idehozva, az elején elmondtam.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Igen, meg Polgármester Urat kiegészítve, azért, mert ez az egyezség ez Tiszacsege
Város Önkormányzata között jött létre, tehát az önkormányzatnak kell dönteni és ezért
hoztuk most ide, hogy döntsön az önkormányzat.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Egy pillanat, nem is értem, hogy miért lett ilyen ideges,
Jónás Sándor polgármester:
Nem vagyok én ideges,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Majd nézd vissza, de nézd vissza, amit az előbb is csináltál, nem kell itt Sándor,
Jónás Sándor polgármester:
Hallgatni a sok hülyeségeidet,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Ne haragudjál két nappal a bírósági döntés előtt, még jó hogy idehozod Sándor, hogyne
ugranék fel Sándor ilyenekre,
Jónás Sándor polgármester:
Hát akkor örüljél neki, hogy idehoztam, mert ha nem hoztam volna, azért támadtál
volna,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Örülök, hogy két nappal előtte idehoztad Sándor,
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Jónás Sándor polgármester:
Az a bajod, hogy idehoztam,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem örülök, hogy idehoztad, csak nem két nappal kellett volna, mert a többi 14 testület
látod hamarabb megtudta már ezeket
Jónás Sándor polgármester:
Mi próbáltunk addig egyezkedni,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Próbáltál, azokat tedd le papíron, hogy próbáltál Sándor,
Jónás Sándor polgármester:
Megvannak, megvan minden,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Lehet itt hintened az igét és tényleg nagyon ügyes vagy,
Jónás Sándor polgármester:
Na, ugye,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
de tedd le fehéren, feketén Sándor és akkor majd elhisszük,
Jónás Sándor polgármester:
Jó rendben. A zagyvaságokból elég már,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Névszerinti szavazást fogok kérni,
Jónás Sándor polgármester:
Névszerinti szavazást fogok kérni, aki megszavazza azt, hogy a képviselő javaslatát név
szerint szavazzuk tegye fel a kezét.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – névszerinti szavazást – 1 fő
igen szavazattal (Dr. Iványi Tibor, Jászai László nem volt jelen a szavazásnál) nem
fogadta el.
Jónás Sándor polgármester:
Akkor szavazásra bocsátom, akkor először arra, amit Szilágyi képviselő felvetett, hogy
hagyjuk ezt, hanem perben állunk úgyis a Remondisszal, addig megpróbálunk mindent
elkövetni és begyűjteni azokat az adatokat, amik vannak nekünk, és felvenni a
Remondisszal a csatát, jól értem ugye?
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Így van.
Jónás Sándor polgármester:
Akkor annak a következményét természetesen vállaljuk, mert mi hoztuk a döntést.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Mi a másik?
Jónás Sándor polgármester:
A másik, hogy egyezséget kötünk peren kívül a Remondisszal, ami itt van leírva és
akkor 20 milliót fizet az önkormányzat. Jó, tehát ennyi.
Aki akkor a Szilágyi képviselő felvetésével egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással
jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Remondis Tisza Kft-vel
megkötésre kerülő egyezséggel nem ért egyet – 11 fő igen, 1 fő nem szavazattal (Dr.
Iványi Tibor, Jászai László nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
191/2009.(X. 20.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a REMONDIS Tisza Kft.-vel
fennálló peresített jogvita rendezése tárgyában az egyezség megkötésével nem ért egyet,
továbbra is perben áll a Kft-vel.
Határidő:azonnal
Végrehajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester

2./

Napirendi pont
PCP Zöldenergia Zrt. beruházásainak, programjainak ismertetése
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Mindenkinek kiküldtem egy anyagot, ezt tegnap előtt kaptam meg, azt hiszem hétfőn
jött a postával. Ez megint a Remondisszal valahol kapcsolódik, de annyiban különbözik,
hogy ezek építenek oda egy olyan erőművet, amiben a szelektív hulladékban keletkezett
műanyagokat ők hasznosítják és ezzel esetleg még a későbbiekben a szemétdíjnál is
lehet a Remondis felé költségeket kérni, hogy kedvezményeket biztosítson, mert nem
kell a Remondisnak tárolnia, nem kell felvállalni azt, hogy ő erről gondoskodjon, hanem
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ez a cég. Még ma is felhívott telefonon, mondtam neki, hogy ma lesz testületi ülés és
kérte, hogy mind a pesti és a füredi műszaki osztályra a testületi határozatot juttassuk el,
hogy hogy döntünk, és hozzájárulunk-e ahhoz, hogy ők itt ezt megépítsék. Ezzel
kapcsolatban észrevétel, vélemény van-e?
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Tisztelt Testület! Kitűnik ebből az anyagból, hogy ez a jövő útja, amit ők megcéloznak,
illetve ennek a hulladéknak a feldolgozása, csak bennem az a kétség támadt, hogy ennek
a bonyolítója Pintér Erika polgármester Asszony, már most nekem fenntartásaim vannak
vele kapcsolatosan, de úgy gondolom, hogy mindenképp támogatnunk kell ezt a
kezdeményezést és a hozzájáruló nyilatkozatot meg kell, hogy adjuk.
Nagy Miklós alpolgármester:
Tisztelt Képviselő-testület! Nem értem, hogy milyen hozzájárulás kell, semmilyen
hatóság nem vagyunk, mi ennek a beruházónak, sem környezetvédelmi hatóság nem
vagyunk. Neki kell egy hatástanulmányt kérnie, kell egy környezethasználati engedélyt
beszereznie. Nem vagyunk építési hatóság, nem a mi közterületünkön van, nem a mi
közterületünkön lesz felépítve ez az épület, mihez kéri ez a mi hozzájárulásunkat?
Jónás Sándor polgármester:
Mivel 42 település van ebben a Társulásban,
Nagy Miklós alpolgármester:
Ő a Remondis szemetét fogja, a Remondis átveszi tőlem a szemetet tulajdonjoggal, a
Remondisé a szemét, azt a szemetet fogja elégetni ez az erőmű.
Jónás Sándor polgármester:
Félreértés nincs, nekünk nincs plusz költségünk ezzel, ők jó szándékkal kerestek meg
bennünket, hogy beszállunk-e vagy mi támogatjuk-e az ő ötletüket. Ha támogatjuk és
megépítheti, akkor esetleg ők abba betudnak segíteni, hogy kevesebb lesz a
szemétszállítási költségünk, mert egy bizonyos dologról leveszi a vállunkról a terhet. Itt
csak ennyi, persze nem azért kell, hogy mi engedélyt adjunk neki. Ő csak kérdezi, hogy
támogatjuk-e vagy sem, itt csak ennyi az egész.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Az 5. oldalon teljesen egyértelmű, hogy a beruházás teljes költségét a PCP Zöldenergia
Zrt. vállalja az üzemeléskor felmerülő mindennemű költséget ugyancsak a beruházó,
később az üzemeltetőt, azaz a Zrt. terheli minden járulékával együtt. Tehát elég
tisztességesen leírta ezeket a dolgokat. Magát az elképzelést én támogatom, és azt kérem
a Képviselő Társaimtól, mivel helyes volt a meglátásod, túl sokat nem lehet, egy eszmei
támogatásról van itt szó alapvetően, hogy akkor majd ezekkel a dolgokkal őket
támogatjuk vagy nem. Én arra kérem a Polgármester Urat, hogy úgy terjesszük elő, hogy
támogatjuk ezt a beruházást.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Nyilván ez egy profitot fog termelni ez a cég, sehol nem látom azt, hogy esetleg valamit
visszaforgatna a 42 önkormányzatnak.
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Jónás Sándor polgármester:
Ő nem. Ő a Remondisnál tud esetleg, tehát a 42 település fordulhat a Remondishoz
olyan kéréssel, hogy neki ezzel nem lesz a továbbiakban gondja, mert ezt nem kell
tárolni, nem kell raktároznia, nem kell külön megsemmisíteni, hanem ezt ott helyben
átveszi ez a cég és feldolgozza, ez neki jelentkezik pluszként. Ez a Remondis és a 42
település külön dolga, hogy most megtud-e állapodni és ad-e erre kedvezményt a
Remondis vagy nem.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Mert te bízol a Remondisban, hogy ő magától fog lejjebb menni, ezek után?
Jónás Sándor polgármester:
Itt végső soron egy véleményre van csak szükség, tulajdonosi hozzájárulásra, ennyi az
egész, aki egyetért vele, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – PCP Zöldenergia Zrt. hulladék
feldolgozó épület építéséhez történő hozzájárulást – 10 fő igen, 2 fő nem szavazattal
(Dr. Iványi Tibor, Jászai László nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
192/2009.(X. 20.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a PCP
Zöldenergia Zrt beruházásainak, programjainak ismertetését és az alábbiak szerint
határoz:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a PCP Zöldenergia
Zrt. (6500 Baja, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.) részére a Tiszafüred település külterületén, a
0409/11 helyrajzi szám alatti ingatlanon hulladék feldolgozó épület építéséhez.
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a PCP Zöldenergia Zrt.,
valamint Tiszafüred Város Önkormányzatát értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Sándor polgármester
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3./

Napirendi pont
Javaslat a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. közhasznúvá minősítésére
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Az ülésén voltam, a múlt héten volt összehívva az ülés, ez egy rendkívüli ülés volt.
Tulajdonképpen azért vált szükségessé, mert telephely kijelölés is történt, tehát a
telephelye ennek az egységnek a Brasskovits tér 5. szám alatt lesz, nem a Polgármesteri
Hivatalban, ahol eddig volt, ott ahol a polgári rendőrőrs és az OTP van, ott van egy
iroda és ez ott lesz. Ennek a vezetője az egységnek az irányítója volt a Kiss Ilona, ez
összeférhetetlenség, ő a hivatalban is dolgozott, neki dönteni kellett, ő vállalta ezt a
döntést és tulajdonképpen az ő megbizatása lett elfogadva a társulásnál, ehhez hoztuk a
határozatot, amelynek két pontja van. Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009.
szeptember 09-én kelt a Hajdú-Bihar megyei cégbíróság hiánypótló végzésében
megjelölt alapszabály módosítását, valamint az egységes szerkezetbe foglalt
alapszabályt, a másik pedig az, hogy a módosításának a polgármester aláírásával
történik. Az lett írva, hogy Dr. Lyócsa János betegségére való tekintettel nem vállalta a
felügyelő bizottság vezetését és a Dr. Borók Levente látja el a bizottsági feladatokat
helyette, ez polgári orvos. Ha nincs, akkor szavazásra bocsátom, aki elfogadja és
egyetért vele, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a PÉTEGISZ Polgár és
Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
alapszabály módosítására vonatkozó előterjesztést – 11 fő igen szavazattal, 1 fő nem
szavazott (Dr. Iványi Tibor, Jászai László nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
193/2009.(X. 20.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a PÉTEGISZ Polgár
és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
alapszabály módosításával összefüggő előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1. Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja jelen határozat
mellékleteként csatolt PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság alapszabály módosítását, valamint egységes
szerkezetbe foglalt alapszabályát.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alapszabály módosításának
aláírására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Jónás Sándor polgármester
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a PÉTEGISZ Polgár és
Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2009. szeptember 9-i alapszabály módosításával összefüggő előterjesztést – 11 fő igen
szavazattal, 1 fő nem szavazott (Dr. Iványi Tibor, Jászai László nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
194/2009.(X. 20.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a PÉTEGISZ
Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság 2009. szeptember 9-i alapszabály módosításával összefüggő
előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:
1.

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja jelen határozat
mellékleteként csatolt PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ
Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2009. szeptember 9-én kelt és a
Hajdú-Bihar Megyei Cégbíróság hiánypótló végzésében megjelölt alapszabály
módosítását, valamint egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát.

2.

A Képviselő-testület jóváhagyja a 2009. szeptember 9-én kelt alapszabály
módosításának polgármester által történő aláírását.

Határidő: értelemszerűen
Felelős: Jónás Sándor polgármester
4./

Napirendi pont
Különfélék
a.)

A Balmazújvárosi Kistérség szociális
telephelyének eszközfejlesztése
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

szolgáltató

központ

tiszacsegei

Jónás Sándor polgármester:
Az egyebekben Bálintnak átadnám a szót.
Hajdu Bálint főtanácsadó:
Tisztelt Testület! Egy határozat módosításra van szükség. Az Észak-Alföldi Regionális
Fejlesztési Tanácshoz pályázatot nyújtottunk be a szociális szolgáltató központ
Tiszacsegei telephelyének eszközfejlesztésére. A támogatás intenzitás megváltozott,
mert 2.720 ezer Ft-ot kértünk és 2.400 ezer Ft-tal támogatta a tanács a projektet, emiatt a
saját forrást kell megnövelnünk 300 ezer Ft-tal. Ezt szeretném, ha a Képviselő-testület
elfogadná, tehát a kiosztott táblázat szerint módosulna ez a testületi határozat.
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Jónás Sándor polgármester:
Javaslat nincs, ha egyetértenek szavazásra bocsátom, aki elfogadja a beterjesztést,
kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – A Balmazújvárosi Kistérség
szociális szolgáltató központ tiszacsegei telephelyének eszközfejlesztése történő
pályázat benyújtását – 12 fő igen szavazattal (Dr. Iványi Tibor, Jászai László nem volt
jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
195/2009.(X. 20.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ÉszakAlföldi Regionális Fejlesztési Tanács LEKI kiírására pályázatot nyújt be.
A pályázat címe: A Balmazújvárosi Kistérség szociális szolgáltató központ
tiszacsegei telephelyének eszközfejlesztése
A fejlesztés forrásösszetétele:
Megnevezés

Költség Ft-ban

Saját forrás (17%)

463.928

Támogatásból igényelt összeg (83%)

2.400.000

Összesen

2.863.928

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat saját forrás
összegét az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009.(II. 12.) rendelet 3/c.
számú melléklete szerint biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
pályázat benyújtására.
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester
b.)

Egyebek

Jónás Sándor polgármester:
Az egyebekben Szilágyi képviselő jelezte, hogy van valami.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Igen, az elmúlt időszakban egy pár kérdéssel fordultam írásban a Aljegyző Asszonyhoz
és kértem adatokat, ezzel kapcsolatban már annak megfelelően írásban is tájékoztatott,
szóban is, hogy az adatoknak egy része már nálam van. Ezt csak elgondolkodtatónak
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mondom a képviselő társaimnak is, hogy én azt szeretném, hogyha ilyen, mert én úgy
érzem, hogy egyre súlyosabb a helyzet, a 21 millió Ft-ot is azért is örültem neki, hogy
elhalasszuk, hogy hátha lesz megoldás, mert tényleg minden forintra szükségünk van,
mert nagyon rossz helyzetben van sajnos az önkormányzatunk. Egyszer erről azt
mondom nyíltan, tisztességesen, adatokat bekérve beszélni kellene, csak egy-két dolog,
amit azt mondtam, hogy jobban oda kellene figyelni itt az ellenőrzésekre, nagyon sok
olyan dolog üti meg a fülemet, tehát néztem a víznél, a szennyvíznél még ezután tartjuk
hárman, amivel megbíztatok bennünket, hogy hozzuk meg a legközelebbi testületi ülésre
a határozatunkat, a szennyvízzel kapcsolatban. Csak egyetlen egy adatot, ami nagyon
ledöbbentett, én kértem a hullaszállító autónak a megtett kilométerét és csak ezt
szeretném elgondolkodtatónak minden képviselő társamnak, hogy gondolkodjon el rajta.
2008-ban 12.455 km-t ment az a kis autó és 61 volt az elhunytaknak a száma, tehát 204
kilométert ment a kocsi halottanként. 2009-ben idáig már nem volt elég ez a kilométer,
már 14.117 kilométert ment 09.30-ig ez a kocsi és 56 halottja van Tiszacsegének, ebből
kettő volt csak távoli, a többi Debrecen és helyben haltak meg. 252 km jut egy halottnak
az elszállítatására, egyebekben, ezt most én szétosztottam, azért ez nagyon
elgondolkodtató. Ez egy apró dolog, ezt ha kiszámoljuk, azért nem egy iszonyatos
összeg, csak az elv, hogy meddig lehet még ilyeneket ennél a Tisztelt önkormányzatnál
megcsinálni. Mikor, vagy a Pénzügyi Bizottság, vagy gondolkozzunk el rajta
legközelebbi testületi ülésen, higgyétek el jóindulatból mondom, de nagyon sok ilyen
kisebb dolgokból is rakódnak össze, nem annyira kis dolog ez, mert azért ha csak itt egy
6-7 ezer kilométernek csak az üzemanyag költsége, és nem számolom a kocsi futását,
amortizációt, ez is tetemes összeg és higgyék el, hogy feleslegesen is ment nagy részét.
A vízzel kapcsolatban is vannak meglátásaim, én azt kérném a legközelebbi testületi
ülésre, addigra több anyagom is lesz, én majd akkor is elfogom mondani ezeket
összegezve és azt kérném, hogy gondolkozzatok rajta, mert én azt látnám a legjobbnak,
hogy tényleg békességben, tisztességesen egy három fő elindulna ezekben a dolgokban,
ezeknek gátat kell szabni. Nyíltan ki kell mondani a jót is, a rosszat is, ilyeneket, sok
ilyen dolog van. Nézzük körbe a településünknek azokat a részeit, ahol még az
elkövetkezendő részben lehetne pénzeket takarítani. Lesz konkrét elképzelésem a
legközelebbi testületi ülésre, arra kérem minden képviselő társamat, hogy a saját, az
iskolánál, egyebeknél és minden képviselő gondoljuk át a téli üzemeltetés dolgait is, hol
lehetne ezen, a fűtésen is el kellene gondolkodni, hogy hol lehetne megtakarítani egy-két
forintot, mert a fűtésszámlát is nézzétek meg, hogy nagyon magasak, ezen is lehetne én
úgy érzem pozitív irányba változtatni. Legközelebbi testületi ülésen folytatom.
Jónás Sándor polgármester:
Köszönöm szépen, én azt hiszem, hogy ez a felvetés nagyon hasznos volt, én egyetértek
vele, hogy ezeket meg kell vizsgálni. Sőt én azt mondom, hogy Szilágyi Képviselő, mert
ő ér rá a legjobban a képviselők között, aki ezután utána tud menni és ezzel tud
foglalkozni, segítenek természetesen az egységvezetők. Mert a halottaskocsinak is van
vezetője, menetlevél rendelkezésre áll. Mi is örülünk neki, ha a Tisztelt Képviselő
besegít és ténylegesen a feladatát látja el és feltár ilyen hiányosságokat és azok az
önkormányzatnak plusz pénzeket hoznak. Ezt nagyon jó javaslatnak tartom, bár
hamarabb jött volna elő ezzel, úgyhogy én erre meg is kérlek, hogy ezt vállald fel és ha
úgy gondolod, hogy segítségre van szükség, kérjél még a képviselők közül valakit. Ki
van még aki besegít Szilágyi képviselőnek ebben.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Három fő.
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Jónás Sándor polgármester:
Ki van még aki besegít Szilágyi képviselőnek ebben?
Bana Gábor PTKIB. tag:
Besegítek.
Jónás Sándor polgármester:
Derzsényi János és Gabi, besegítenek, ezeket is meg kell mind vizsgálni, ez kétségtelen,
hogy ez könnyebb lesz, mert ott meg kell lenni a menetleveleknek mindenhol, ezeket
nagyon szépen meg lehet vizsgálni.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Szerintem egy kört határoljunk be, azért amire kiterjed a vizsgálat tárgya. Gondolom
nem egy átfogó vizsgálatot óhajt a három tagú bizottság.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Az üzemeltetésre vonatkozóan. Gépjármű, fűtéseket, meg mindenkinek lehet ötlettel
jönni higgyétek el.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Azért ez az ötletbörze így,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Mondok egy olyat, ha van most jelen pillanatban olyan lakás Tiszacsegén, amiben nem
laknak, legalább a vizet engedjük le, csak egy példát mondok, azzal is megtakarítsuk,
hogy nem járunk úgy hogy szét fog fagyni. Ilyenekre odafigyelni, hogy hívjuk fel
egymás figyelmét, mert sok ilyen van.
Jónás Sándor polgármester:
Jó, ezt támogatom, ez nagyon hasznos, támogatom, akkor ebben meg is egyeztünk, a
három bizottsági tag erre is összeáll.
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
Kobza Miklósné
jkv. hitelesítő
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