JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 30-án
de. 1100 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 10
fő képviselő jelen van. Jászai László, Szilágyi Sándor, Dr. Iványi Tibor, Bana
Gábor távolmaradását jelezte.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére Zsólyominé Gyenes Anikóra,
valamint a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Répási Lajos képviselőre és a
kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására.
Jónás Sándor polgármester:
Mindenki tudja, hiszen a héten volt egy rendkívüli testületi ülésünk. Ma
tulajdonképpen az óvoda, bölcsőde ügyben úgy döntöttünk a legutóbbi testületi
ülésünkön, hogy valamennyi képviselő bizottsági taggá alakul át és ezt megvitatja.
Ez a legfontosabb napirendi pontunk, amit megtárgyalunk, illetve két határozati
javaslatot szeretnék beterjeszteni a képviselőknek és az egyebekben két gondolatot
szeretnék megtenni, aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető,
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét, valamint a napirendi pontok tárgyalását – 10 fő
igen szavazattal (Jászai László, Szilágyi Sándor, Dr. Iványi Tibor, Bana Gábor nem
volt jelen a szavazásnál) elfogadta.
NAPIRENDI PONTOK:
1./

7 foglalkoztatós óvoda és 3 foglalkoztatós bölcsőde építés közbeszerzési
eljárás döntése
Ea.: Jónás Sándor polgármester
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1./

Napirendi pont
7 foglalkoztatós óvoda és 3 foglalkoztatós bölcsőde építés közbeszerzési eljárás döntése
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Mint belekezdtem, mindenki tudja és mi is örülünk neki, hogy hál istennek még
közelebb kerültünk, szeretném a tiszacsegei lakosoknak bemutatni itt van a támogatási
szerződés, óvoda bölcsőde építésére, tehát ez mindenki által aláírt, ez már most
működik, olyannyira, hogy az első előlegi összegünket a jövő héten a bankszámlánkra
utalják át. Emiatt kértem azt a Képviselőktől, hogy ne egy szűk bizottság, hanem
valamennyi képviselő bizottsági tagként a mai ülés előtt értékelje át mindazt az anyagot,
amit beterjesztettek a pályázók hozzánk. Nagyon röviden én csak annyit mondanék el,
és a szakembereknek majd átadom a szót, hogy 6 pályázat volt a második körben, ebből
négy volt érvényes és kettő érvénytelen, ezt most a megkezdődött ülés előtt a bizottság
kiértékelte, ennek az összefoglalására megkérném Nagy Miklós Alpolgármester Urat,
hogy foglalja már össze és akkor mondja el.
Nagy Miklós alpolgármester:
Tisztelt Képviselő-testület! Bizottságunk valóban megtárgyalta a közbeszerzési
eljárással kapcsolatos pályázatokat. 6 pályázó pályázott erre a kivitelezésre, valamennyi
pályázat érvényes volt, de nyilván a pontszámok alapján döntöttük el, hogy kit hozunk
ki győztesként. Itt elsősorban az ajánlati ár, az ami döntött, mindenki tudja nagyon jól,
hogy meghatároztunk egy ajánlati árat, ami fölé nem lehet menni. Ugyanis nyilván egy
keretösszeg, egy adott pénzösszeg áll a rendelkezésünkre, ennek alapján a legjobb
ajánlatot egy Sugo-Bau Kft. adta, ez egy bajai cég, sokat nem tudunk róla, de nyilván a
szerződéskötésig még szeretnénk majd minden információt beszerezni róla, hogy
valóban alkalmas-e a kivitelezési munka elvégzésére, illetve másodikként győztesként
szeretnénk kihozni, ha esetleg az első győztessel, valamilyen oknál fogva meghiúsul a
szerződés aláírása vagy alkalmatlannak tartjuk végül is későbbiekben a kivitelezési
munkára, vagy ő maga esetleg a helyszínt átnézi, eláll a szerződéstől, akkor ne kelljen
újra összeülnünk és újra pályázatot kiírnunk, ezért a második helyezettként aki nyilván
az első helyre fog majd lépni az Arcadom Építőipari Zrt-t jelölte meg a bizottság.
Jónás Sándor polgármester:
Megkérném a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ő is mondja el véleményét.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Tisztelt Testület! Igazából az Alpolgármester Úr részleteiben elmondta, talán annyit,
lehet, hogy szóbotlás volt, négy érvényes volt a hatból, de ezt Polgármester Úr említette
is, természetesen itt a szakemberek elvégezték ezeket a súlyponti számításokat és ennek
alapján jutott arra a döntésre a bizottság, hogy első helyen ezt a Sugo-Bau Kft-t jelöli
meg, illetve úgy döntöttünk, hogy hozzunk egy másik győztest is az Arcadom
személyében. Abból a megfontolásból, erről egy biztos pénzügyi anyagi háttérrel
rendelkező mamutcégről van szó, a másikról nem sokat tudunk, aki az előnyösebb
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ajánlatot tette. Tehát abból az apropóból, mint Alpolgármester Úr is említette, hogy
mindenképp, ha esetleg olyan körülmények merülnek fel, itt talán a pénzügyi oldalon
annyit említenék meg, hogy egy számunkra rendkívül előnyös ajánlatot tett ez a SugoBau Kft, amit nem biztos, hogy majd fog tudni teljesíteni, de ezek az egyeztető tárgyalás
folyamán, majd leülünk velük és akkor meglátjuk, hogy komolyan gondolták-e vagy jól
értelmezték-e a pályázati kiírást. Tehát abból az apropóból, ha esetleg mégis valami
oknál fogva visszalép, akkor ne kelljen újabb döntést hoznunk, tehát mindenképp így
kellene ezt elfogadni a Tisztelt Testületnek.
Jónás Sándor polgármester:
Más képviselőnek van-e véleménye ezzel kapcsolatban? Kiegészíteni szeretnétek-e?
Nem, akkor én is azt mondom, hogy szavazzunk és akkor úgy szavazzunk, ahogy
elhangzott mindkét felvetésben is, hogy természetesen a bíráló bizottság eredményét
elfogadjuk, aki a Sugo-Bau Kft-t hozta ki első helyen, de biztosítsuk be magunkat,
pontosan az idő rövidsége miatt hogy ne kelljen újra egy újabb tárgyalás sorozatot
elkezdeni. Ha ahogy az Alpolgármester Úr is mondta, ha bármilyen ok miatt az első
helyezett részére a szerződés aláírása meghiúsulna, akkor abban az esetben
automatikusan az egyébként is második helyen szereplő Arcadom Építőipari Zrt.-t
hozzuk ki nyertesnek. Aki így ezzel a formában egyetért és így elfogadjátok ebben a
sorrendben, kérném, hogy kézfelnyújtással jelezzétek.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – SUGÓ-BAU Építőipari,
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-vel a kivitelezési szerződés megkötését – 10 fő igen
szavazattal (Jászai László, Szilágyi Sándor, Dr. Iványi Tibor, Bana Gábor nem volt
jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
207/2009.(X. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 7 foglalkoztatós óvoda és 3
foglalkoztatós bölcsőde építése tárgyában benyújtott ajánlatokra vonatkozóan a
Bírálóbizottság előterjesztésével, döntésével egyetért, azzal azonos tartalommal dönt.
Képviselő-testület indítványozza a Bírálóbizottság jegyzőkönyvével azonos tartalmú
eredmény kihirdetését: azaz a jelen közbeszerzési eljárás nyertese a SUGÓ-BAU
Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (6500 Baja, Grassalkovich u. 3.), a
második legkedvezőbb ajánlattevő az Arcadom Zrt. (2051 Biatorbágy, Vasút u. 3.).
Képviselő-testület felhatalmazza Jónás Sándor polgármestert a kivitelezési szerződés
megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Sándor polgármester
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2./

Napirendi pont
Különfélék
a.)

Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.-ben lévő közmű vagyon kivétele
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Jónás Sándor polgármester:
Mondtam, hogy két határozat lenne. A korábbi testületi ülésen már beszéltünk a Vízmű
Zrt-ről, hogy ott hoztunk egy határozatot, itt volt az Ügyvéd Úr is, a testületi ülésünkön
a legutóbbin és az utolsó pillanatban kaptam a Vízmű Zrt-től, hogy felszámolás alá
került a Hajdú megyei Vízmű Zrt. Na most rendkívüli közgyűlést fog november 13-án
tartani a Vízmű Zrt. oda Orbán Sándorral én fogok elmenni, itt arra kérném majd a
Tisztelt Képviselőket, hogy mi miatt keresnek bennünket, illetve mi miatt lesz ez. Az
Ügyvéd Úrral egyeztettem, az amit korábbi testületi ülésünkön határozatot hoztunk, az
marad minden ugyan úgy, azzal nem foglalkozunk, ezt el is fogadta a Vízmű Zrt.
Viszont jelentkeztek már olyanok, mint Ebes község, Létavértes, Nagyhegyes, és a
többiek, hogy ők a közmű vagyonukat szeretnék mindenféleképpen kikérni. Az Ügyvéd
Úr azt javasolta, hogyha én megyek Orbán Sándorral erre a közgyűlésre, akkor
hatalmazzon fel a Képviselő-testület arra vagy nem arra, hogy mi is kikérjük-e a saját
vízmű vagyonunkat úgy, mint a többi vagy pedig mi hagyjuk továbbra is bent, tehát,
hogy ott milyen szavazatot hozzak. Azt szeretném elmondani, hogy a működtetési
vagyon az a miénk most is, tehát ennek a működtetése a vízműé a miénk. Tehát itt van
bent az eszközökből vízmű vagyon, aminek az összege 50 millió Ft, tehát ezt kivennénk
és ez is itt maradna nálunk, és tulajdonképpen mi is ehhez ragaszkodnánk. Ez jobbnak
tűnik abban az esetben, mert ha itt felszámolásra vagy bármire kerülne a sor, akkor
mégis csak mi is csatlakoztunk a többi, illetve nem többi, mert csak négy település
jelezte egyenlőre, de kérdés, hogy most azok megvitatják-e ugyan ezt a napirendi pontot
és ők milyen döntést hoznak. De mondom itt akkor odaadtam az Ügyvéd Úrnak a teljes
anyagot, hogy nézze át és utána ő mondta azt, hogy ilyen formában próbáljon a
képviselő-testület gondolkodni. Ennyit szerettem volna ezzel kapcsolatban elmondani,
de természetesen vitára bocsátom, illetve nem tudom, hogy a bizottságok akarják-e ezt
méltatni vagy nem, vagy hozzá akar-e valaki szólni. Ha nem nagy tolongás van, akkor
én azt mondom, hogy ez ahhoz, hogy elmondtam már, ha felhatalmaztok azzal
bennünket Orbán Sándorral amikor megyünk, hogy korábban hozott határozatainkat
fenntartjuk, azzal kiegészítve, hogy a bent lévő vízmű vagyonunkat mi is szeretnénk
kivenni. Ha ezzel egyetértetek, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezzétek.
Tiszacsege
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
–
Hajdú-Bihari
Önkormányzatok Vízmű Zrt.-ben lévő közmű vagyon kivételét – 10 fő igen szavazattal
(Jászai László, Szilágyi Sándor, Dr. Iványi Tibor, Bana Gábor nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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208/2009.(X. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Hajdú-Bihari
Önkormányzatok Vízmű Zrt-ben lévő közmű vagyonát tőkeleszállítás keretében a
részvénytársaság vagyonából kivonja.
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Vízmű Zrt. értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Sándor polgármester

b.)

Tisza-tavi Sporthorgász, Halászati, Természetvédelmi és Környezetvédelmi
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság telephely módosításához
történő hozzájárulást
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Jónás Sándor polgármester:
Van egy másik ez meg ma jött. A Tisza-tavi Sporthorgász Halászati-,
Természetvédelmi, Környezetvédelmi Közhasznú Non-profit Korlátolt Felelősségű
Társaság, tiszafüredi. A lényege az ennek, hogy nekik Tiszafüreden van egy
telephelyük, amelyet egyik helyről a másikra tesznek át és ehhez a mi képviselőtestületünk is hozzájárul. Itt ennyi a lényeg ebben. Tehát, ha egyetértünk vele, márpedig
én úgy gondolom, hogy miért ne értenénk egyet, akkor én ezt szavazásra bocsátanám,
aki egyetért ezzel, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Hova teszi át a telephelyét.
Jónás Sándor polgármester:
A másik utcára, másik címre.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Miért kell nekünk ebben szavazni?
Jónás Sándor polgármester:
Miért kell, mert kérik tőlünk, mert tagok vagyunk és kérték. Akkor pontosan, mert
kérték, itt van a kimutatás, hogy hány fogadja el és hány nem, tehát 10-en vagyunk,
hány fogadja el, kérem, aki elfogadja, hogy átkerüljön a telephely kézfelnyújtással
jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tisza-tavi Sporthorgász,
Halászati, Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság telephely módosításához történő hozzájárulást – 10 fő igen
szavazattal (Jászai László, Szilágyi Sándor, Dr. Iványi Tibor, Bana Gábor nem volt
jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

5

209/2009.(X. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Tiszatavi Sporthorgász, Halászati, Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által bérelt, 5350 Tiszafüred, Gábor Áron u. 2.
szám alatti irodát a társaság telephelyként a cégjegyzékbe bejegyeztesse és a telephely
létesítésével a társasági szerződést módosítsa.
Képviselő-testület felkéri Jónás Sándor polgármestert, hogy döntéséről a Tisza-tavi
Sporthorgász, Halászati, Természetvédelmi és Környezetvédelmi Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaságot értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Sándor polgármester
c.)

Egyebek

Jónás Sándor polgármester:
Most már nem teljesen hivatalos, de mindenféleképpen, illetve hivatalos minden amit
elmondok, csak nem kerülnek szavazásra a további dolgok. Szeretném Tájékoztatni a
Tisztelt Képviselőket, mivel azért ez testületi ülés, hogy a Délibáb Citerazenekar
megkereste a Kultúrház vezetőjét Szilágyi Antal úr, biztos ismeritek, és sajnálattal
állapítom meg én is és elolvasom a levelet, amit ő beadott:
Önkéntes szerveződés alapján alakult három fiatalember Szemán Sándor, Szemán
Bence, Fülöp Zsolt és vezetőjük Szilágyi Antal révén ez a Délibáb Citerazenekar.
Felkérés alapján léptek fel a tiszacsegei rendezvényeken és a környező településeken.
2009. október 28-án bejelentették, hogy feloszlanak. Indokként a fiatalok
középiskolában való tanulását, illetve a kevés szabadidejüket hozták fel. Én már
korábban is mondtam azt, hogy az ilyen civil szerveződéseket amennyire az
önkormányzat ezt tudja támogatni támogatja meg köszönettel veszi, nem tudunk
belefolyni, ebbe sem akarunk belefolyni. Sajnálattal én legalábbis az én részemről
sajnálattal veszem tudomásul ezt a hírt. Ez nem öröm, mert egy színfoltja volt a
településünknek és nagyon sok felé megmutatták tehetségüket és ügyességüket és ezzel
jó hírét vitték Tiszacsegének. Nem tudok mást tenni innen is és azt hiszem, hogy
nyugodtan mondhatom, hogy a Tisztelt Képviselők nevében is csak nagy-nagy tisztelet
neki és csak köszönetemet szeretném kifejezni az eddigi szolgáltatásukért is és mindazt,
amit önzetlenül a település érdekében, a település javára tettek. Köszönöm szépen nekik,
ha esetleg mégis úgy gondolják és valami szikrányi lehetőség is van, mi örömmel
vennénk és nagyon boldogok lennénk, ha mégis esetleg alkalmanként esetleg rátudnák
szánni magukat és feltudnának egy-egy nagyobb rendezvényen lépni.
Október 23-án a megemlékezés ünnep mellett természetesen a szokásos 24.
Cserkészkupa Birkózó Nemzetközi Bajnokságot is Tiszacsege megrendezte. Köszönet
ezért Zsuzsikának, hiszen a szervezésben maximálisan őrá hárult minden feladat, mint
tudjuk ezt Bodnár Gyuri barátunk indította el, ezelőtt 24 évvel, ezt mi szeretnénk tovább
vinni, most sajnos ő nem tudott részt venni ezen a versenyen. Nemzetközi volt, 12
csapat vett részt rajta, szlovákiából is voltak, illetve hazai versenyzők, összesen 86
versenyző. Nagyon röviden szeretném mindenféleképpen a mi eredményeinket

6

elmondani, mert hál’istennek ez a sport is, mint a labdarugás, úgy látszik, hogy
ténylegesen erőre kap és ez is sikereket hoz nekünk és a településünknek. Első
helyezettek nagyon gyorsan elmondanám, gyermekek 41 kg-ban Balogh Ernő, diák 55
kg, Kiss Péter első hely, Ujj Bence második. Serdülőben 50 kg-ban Réti László, ifiben
Végh Sándor első helyen, felnőttben 84 kg-ban Soltész László első hely, 120 kg-ban
Kiss Sándor első hely. Ezek mind első helyezettek voltak, tehát 7 első helyet szereztünk.
Második helyezettek Hegedűs Soma 75 kg-ban, Kiss Sándor 58 kg-ban, Lőrincz Roland
74 kg-ban, Nagy József 96 kg-ban. Harmadik helyezett 41 kg-ban Kiss László, 54 kgban ifiben Lőrinc Henrik, juniorban 84 kg-ban Sallai Sándor. Negyedik helyezett
gyermekekben 38 kg-ban Nagy Tamás, 41 kg-ban Balogh Richárd, 84 kg-ban felnőttben
Fenyves József, 96 kg-ban Kóti Imre. Hatodik helyezett diák II. 37 kg-ban Nagy Gergő.
Csapatverseny, azt hiszem, hogy kimagaslóan szerepeltek, ezek a felsorolt eredmények
is azt bizonyítják, ebből egyértelművé vált, hogy a csapatversenyt is magas
pontfölénnyel 94 ponttal nyerte Tiszacsege, második Nagyrábé 57 ponttal, Bököny a
harmadik 42 ponttal. Tehát a második és harmadik helynek összesen van annyi pontja,
mint amennyit Csege az első helyen ért el. Mindenféleképpen szeretném azt is
elmondani, hogy két különdíj is gazdára talált az egyiket a verseny legjobb hazai
versenyzőjének Végh Sándornak adta át a verseny elnöke maga Tóth János, illetve a
másik külön kupát én magam adtam át Kiss Péternek, aki nem csak a sportban, hanem a
tanulásban is kiváló eredményeket produkál és példaként állítható mindkét versenyző a
többi birkózó és a fiatalság előtt is, hogy igen is próbálkozzanak jöjjenek sportolni.
Szeretném kifejezni köszönetemet Hajdu Ferencnek a Pikoló Söröző tulajdonosának,
hiszen ő látta vendégül a nemzetközi verseny résztvevőit, illetve az itthoniakat is, ő
biztosította a birkózóknak is és a sportvezetőknek is ezt a rendezvényt.
Ezután még 24-én Gyöngyösön, tehát másnap még egy versenyen részt vettek, ahol
szintén első helyezést ért el Kiss Péter, illetve második helyezést ért el Hegedűs Soma.
Én azt tudom innen mondani, hogy továbbra is csak így további sok sikert kívánunk
nekik és a szervezőnek is Zsuzsikának is még egyszer köszönet érte, hogy ilyen
színvonalasan megtudta ezt a versenyt szervezni és rendezni.
Mára ennyi lett volna, illetve még egy bejelentés, változatlanul csak eltudnám mondani
azt, hogy november 20-án lakossági fórumot tartok a kultúrházban 18 órakor, ahol
természetesen a képviselőket megkérem, hogy vegyenek részt rajta, és tisztelettel és
szeretettel várom a tiszacsegei lakosokat is. Szeretnék az első három évről
mindenféleképpen tartani ott és természetesen a leveleket is, a kérdéseket is várjuk,
ezeket már most a lakosok meg is tehetik, kint az épület előtt ott van a postaláda, tehát
be lehet dobni, írásban is a kérdéseket, megkönnyítve ezzel, hogy ott már csak a
válaszokat kelljen megadni.
Nagy Miklós alpolgármester:
Lenne még egy rövid dolgot szeretnék elmondani, végül is nem nagyon függ össze az
óvodával, de végül is valamilyen szinten összefügg, mert pont egy olyan dolog, amikor
lett volna a településnek lehetősége fejleszteni, de gondolom név nélkül is mindenki
kitalálja, hogy ki volt az, aki ezt megtorpedózta és nem lett belőle fejlesztés. Most meg
ugye én kapom a telefonokat és hívnak ki a helyszínre, hogy próbáljam már megoldani a
problémát Tisza-közi út, tudjuk, hogy SAPARD pályázaton is nyertünk rajta, megvolt a
pénz, de nem lett megcsinálva a Tisza-közi út, elsősorban az ott lévő földtulajdonosok
torpedózták meg ennek az útnak a leaszfaltozását, hogy szilárd út legyen belőle. Igen
ám, de nyilvánvalóan ők úgy gondolják, hogy elég sok mindent megengedhetnek
maguknak a településen, elég, ha csak végigmegyünk a városban, mindenhol 20-30 cm
vastagon áll az aszfaltúton a sár, traktorokkal hordják fel, ha kell, ha nem. Nyilván az
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erdészet utcáját is 25-30 cm vastag latyak és sár borítja. Hát nem tudom, hogyha nem
volt jó nekik az aszfaltút és ők akkor a helyszínen megtorpedózták, hogy nekik erre
semmi szükség, akkor miért nem járnak a levegőbe, vagy a föld felett 50 cm-vel. Sajnos
ott járnak, ahol járnak, és az ott élőkkel megmondom őszintén elég kellemetlen
beszélgetésem volt, hogy ezt a problémát a képviselő-testület oldja meg, az az út nem
lehet sáros, mert egész egyszerűen ők semmilyen közlekedési eszközzel nem tudnak ott
közlekedni. Egyenlőre harckocsit vagy lánctalpast nem vettek maguknak, 500 lóerős
Jonh Deer-juk sincs, csak egyszerű kerékpárral vagy személyautóval tudnak közlekedni,
de az úttest közlekedésre alkalmatlan, mert olyan nagymértékű a sárfelhordás, illetve
nyilván más járművek is járnak ott. Én is láttam, hogy közterületen faanyag tárolása is
folyik, azt nem tudom, hogy miért van ez így, hogy ott valamelyik vállalkozó
közterületen faanyagot tárol, illetve letakarítottuk mi azt az utat, és ott oldalt a padkánál
a földcsomókat ott hagytuk, nem tudom, hogy hetek, hónapokkal ezelőtt volt ez
elvégezve, de még azóta sem lettek ezek a földcsomók elszállítva, tehát ez nyilván a mi
sarunk. Nincs vízelvezető árok sem, tehát nincs ahová lefolyjon a víz, meg a trutyi, ott
marad az úttesten és mondom az ott élők folyamatosan panaszbejelentéssel élnek
irányomba. Én úgy gondolom, hogy mindenki gondolkozzon el ezen, nyilván Aljegyző
Asszonynak is kellemetlensége lesz ebből, hogy mit lehet itt tenni. Állítólag azt a
földrészt az egyeki út felől is meg lehet közelíteni, annak idején lehetett ezt látni a
terven is, hogy az a dülő út oda jön ki az egyeki útra, hogy esetleg nem-e kellene az
úttesten járművek közlekedését akadályozó korlátozó táblát kihelyezni, mivel megtiltjuk
a tehergépkocsik és a mezőgazdasági járműveknek a közlekedését. Végül is fel volt
ajánlva, lehetett volna szilárd útburkolat, az ottani földtulajdonosoknak nem kellett, ők
nem kérték, megvolt a SAPARD pályázat, meg is nyerte a város a pénzt, nem kellett
nekik, jó akkor úgy menjenek az útra, ahogy akarnak. Nekem nincs jobb ötletem, de ha
valakinek van valami ésszerű javaslata, hogy ezt hogy lehetne megoldani, tegye meg.
Egyszerűen nekem nincs erre semmilyen javaslatom, hogy az ott élők problémáját hogy
oldjam meg hogy nem tudnak közlekedni. Annyira nagy a sárfelhordás arra az
útszakaszra, amúgy is teljesen tönkre ment az az út, nyilván, hisz állandóan latyakban,
fagyban vízben áll télen. De ilyenkor aztán, alig tudtam megfordulni én is, még
szerencse, hogy terepjáróval voltam, csak nem akartam persze viccelődni az úrral, mert
nyilván az ő problémája olyan, hogy olyankor az embernek nem szabad viccekkel élnie,
mert azt akartam neki mondani, hogy látja én azért vettem terepjárót, mert tudom, hogy
Tiszacsegén mással nem lehet közlekedni. Csak nem akartam már ott ezt a viccet
elsütni, nyilván most itt a testületi ülésen másképp esik. Megmondom őszintén, én is
egy kicsit kritikus vagyok ebben a dologban. Én megértem a mezőgazdasági
vállalkozókat, nekik is vannak gondjaik, problémáik, nyilván segítő szándék bennem is
bennem van, de én úgy érzem, hogy őket egyáltalán nem érdekli, hogy hány köbméter
sarat hordanak fel az útra, nem foglalkoznak vele. De ez nem csak tiszacsegei probléma,
nehogy valaki azt higgye, én a helyi vállalkozókat akarom ezzel minősíteni. Ez az egész
országban ilyen szinten van, hogy a mezőgazdasági vállalkozók egész egyszerűen úgy
gondolják, hogy a traktor az mindenen keresztül megy ugye, ettől kezdve nem
foglalkoznak a közlekedésbiztonsággal. Csak jelzem még egy gondolat erejéig, hogy a
rendőrségnek én úgy tudom, hogy ez közút veszélyeztetése, ez annak minősül a
sárfelhordás a kresz szabályok szerint is, nem értem, hogy a rendőrség miért nem
foglalkozik ezzel az üggyel sohasem. Ennyi lett volna csak.
Jónás Sándor polgármester:
Ezt csak megerősíteni tudom, én is tudok erről az eseményről, nálam is panasszal éltek.
Én a műszaki osztály felé jeleztem is, hogy menjenek ki, kint is voltak, felmérték a
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helyet. Most azt kell megvizsgálni, hogy mit tudunk, milyen eszközeink vannak, amit
tudunk ennek érdekében tenni, hogy rendeződjön az ott lakók és a mezőgazdasági
munkások között a probléma. Elmondtad te is, meg lett volna az aszfaltút, nem kellett,
nehéz így bármit tenni.
Nagy Miklós alpolgármester:
A pénz is meg volt rá.
Jónás Sándor polgármester:
A pénz is meg volt rá, igen.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Tisztelt Testület! Megbízott a Testület, igaz nincs itt a másik két bizottsági tagunk, a
papírgyáros a Ketten Trans Kft-nek a dolgainak az intézésével. Tájékoztatnám a Tisztelt
Testületet, hogy pont a testületi ülés előtt hívott a vezetőjük, mi lényegében egy olyan
ajánlatot tettünk felé, hogy az elmaradott szennyvíz 70%-át amely elég jelentős összeg
megfizeti. Ő négy év alatt tudná megfizetni, hát nem tudom, hogy a Tisztelt Testület,
ebben biztos kell testületi határozat hogy folytassuk tovább a tárgyalásokat, illetve
vitatja azt a mennyiséget, amit Orbán Úr ott számításban alátámasztott. Hivatkozik rá,
hogy ő is mérte és a kibocsátott vízmennyiség nem annyi, amit a mi műszereink mértek.
Mindenképp itt az volna, hogy a 70% részéről elfogadásra kerül, illetve itt akkor a
mennyiségnél kérdéses, illetve ez az idő, ez a ciklus, hogy mennyi idő alatt fizesse ezt
meg, ebben kellene majd a testületnek további álláspontokat, mert szerintem a 4 év picit
hosszú idő.
Jónás Sándor polgármester:
Én erre azt javaslom a Tisztelt Képviselőknek, mivel a bizottság másik két tagja nincs
most itt, elképzelhető, hogy lesz még a következő hónapban is soron kívüli ülésünk, ha
nem akkor a soros ülés, addig most mindannyian ismeritek a bizottság eddigi
munkájának az eredményét, ennek függvényében átgondolni. A lényeges dolog, hogy az
összeg kifizetésére kér négy évet és foglaljon majd állást a legközelebbi testületi ülésre,
hogy hogyan döntsünk és akkor évvégéig ezt mindenféleképpen le kell rendeznünk,
vagy így, vagy úgy, de ezt tovább nem húzhatjuk. Én ennyivel szerettem volna.
Nagy Miklós alpolgármester:
Ehhez csak annyit szeretnék én mondani, hogy én úgy gondolom, úgy érzem, hogy a
legutóbbi testületi ülésen is azt mondtuk, hogy felesleges itt 12-13 képviselőnek
vitatkozni, és nem jutni álláspontra, illetve döntésre az ügyben, hogy ez a bizottság
szíveskedjen már egy kész, egy teljesen kész döntési javaslattal előállni. Tehát az a négy
év meg mit vitat, meg hogy nem vitatja, ez minket nem érdekel. Meg kellene próbálni
egy kész döntéssel ideállni,
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Jó,
Nagy Miklós alpolgármester:
azt mi vagy elfogadjuk vagy nem. Hogy ne vitatkozzunk már itt azon, mert akkor is egy
fél óráig, egy óráig itt vitatkoztunk, hogy tud fizetni, nem tud fizetni, tehát teljes
mértékben én úgy gondolom, hogy ezt az ügyet ki kellene meríteni, mennyit fizet,
milyen időn belül fizeti, milyen részlettel, mint vitatkozik, mint nem vitatkozik, ez ott a
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bizottsági ülésen dőljön el, elénk egy kész döntés legyen és majd mi vagy igent
mondunk rá vagy nemet.
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
Répási Lajos
jkv. hitelesítő
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