
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-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. Bana Gábor, Illés János távolmaradását jelezte. Dr. Iványi 
Tibor később érkezik.  
 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére Zsólyominé Gyenes Anikóra, 
valamint a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Derzsényi János képviselőre és a 
kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására. 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Napirendi pontokra szeretnék javaslatot tenni, ha van valakinek? 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Majd a különfélékben. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Szilágyi képviselő jelezte. Aki ilyen formában elfogadja, kérem, hogy 

kézfelnyújtással jelezze.  
 
 
 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető, 

jegyzőkönyv-hitelesítők személyét, valamint a napirendi pontok tárgyalását – 11 fő 
igen szavazattal (Bana Gábor, Dr. Iványi Tibor, Illés János nem volt jelen a 
szavazásnál) elfogadta.  

 
NAPIRENDI PONTOK: 

 
1./ A Képviselő-testület 2010. évi I. félévi munkatervének elfogadása 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 
2./ ÁMK Fekete István Általános Iskolájában az idegen nyelv oktatásának 

reformja 
 Ea.: Tóth Imre ÁMK. igazgatója 
 
3./ Védőnői szolgálatra vonatkozó vállalkozási szerződés-tervezet elfogadása 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
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4./ Polgármesteri jelentés 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 
5./ Különfélék. 
 
 

 
1./ Napirendi pont 
 
 

A Képviselő-testület 2010. évi I. félévi munkatervének elfogadása 
Ea.: Jónás Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
Jónás Sándor polgármester:  
 Minden Tisztelt Képviselő megkapta a 2010. I. félévi munkatervét. Kérdezem a 

bizottságokat, hogy átnézték-e, mi a véleményük, elfogadhatónak találják vagy van más 
javaslat?  

 
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök: 
 Átnéztük, elfogadtuk, de menet közben is minden beérkező javaslatot örömmel 

fogadunk.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ez nem egy szent írás, ez egy tervezet, természetesen bárkinek van ehhez lehetősége 

bármikor javaslattal élni. Más egyéb? Ha nincs, akkor szavazásra bocsátom, aki 
elfogadja az első napirendi pontunkat a 2010. I. félévi munkatervéről, kérem, hogy 
kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Képviselő-testület 2010. évi I. 
félévi munkatervét – 11 fő igen szavazattal (Bana Gábor, Dr. Iványi Tibor, Illés János 
nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
 

245/2009.(XII. 16.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2010. I. félévére vonatkozóan 
munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

Január 27. (szerda) 
 

- A 2009. évben önkormányzati támogatásban részesített szervezetek beszámolója a 
támogatás felhasználásáról 
Előterjesztő: PTKIB.  
Előzetesen véleményezi: PTKIB.  
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- A 2010/2011. tanévben indítható óvodai csoportok, iskolai osztályok és napközis 
csoportok számának meghatározása 
Előterjesztő: polgármester 
Előzetesen véleményezi: ÜOMSB.  
 

- Előterjesztés a 2010. évi önkormányzati kitüntetésekről és díjakról 
Előterjesztő: ÜOMSB.  
Előzetesen véleményezi: ÜOMSB. 
  

- Az önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletének elfogadása 
 
- Polgármesteri jelentés 

Előterjesztő: polgármester 
 

Február 24. (szerda) 
 

- Az ÁMK intézményegységeinek beszámolója a 2009. évi tevékenységükről 
Előterjesztő: intézményvezető, intézményegység vezetők 
Előzetesen véleményezi: ÜOMSB. 
 

- A 2009. évi rendezvények értékelése 
Előterjesztő: ÜOMSB. elnök 
Előzetesen véleményezi: ÜOMSB.  
 

- 2010. évi rendezvénynaptár 
Előterjesztő: ÜOMSB. elnök 
Előzetesen véleményezi: ÜOMSB.  

 
- Tájékoztatás az Óvoda és Bölcsőde beruházás állásáról 

Előterjesztő: Településfejlesztési és Műszaki Iroda 
 

- Polgármesteri jelentés 
Előterjesztő: polgármester 
 

Március 31. (szerda) 
 
- Az önkormányzat 2010. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása 

Előterjesztő: polgármester 
Előzetesen véleményezi: valamennyi bizottság 
 

- Az éves ellenőrzési jelentés megtárgyalása 
Előterjesztő: polgármester 
Előzetesen véleményezi: PTKIB. 

 
- A 2010. évi közbeszerzési terv elfogadása 

Előterjesztő: polgármester 
Előzetesen véleményezi: PTKIB. 
 

- Tiszacsege 10 évvel ezelőtt kapott városi rangot – az ünnepség ütemterve 
Előterjesztő: ÜOMSB. 
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- Polgármesteri jelentés 

Előterjesztő: polgármester 
 

Április 28. (szerda) 
 
- A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009. évben végzett munkájukról 

Előterjesztő: Balmazújvárosi Rendőrkapitányság 
Előzetesen véleményezi: valamennyi bizottság 
 

- Az önkormányzat 2009. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó 
értékelése 
Előterjesztő: Balmazújváros Kistérség Többcélú Társulás Intézményének vezetője 
Előzetesen véleményezi: SZEIB. 
 

- Beszámoló a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás keretében 2009. évben 
ellátott munkáról 
Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke 
Előzetesen véleményezi: valamennyi bizottság 
 

- Tájékoztatás az országgyűlési képviselők választásának eredményéről, a helyi 
tapasztalatokról 
Előterjesztő: aljegyző 
 

- Polgármesteri jelentés 
Előterjesztő: polgármester 

 
Május 26. (szerda) 

 
- A Kommunális Szolgáltató Szervezet beszámolója 
 Előterjesztő: intézményvezető 
 Előzetesen véleményezi: PTKIB.  
 
- Polgármesteri jelentés 

Előterjesztő: polgármester 
 

Június 30. (szerda) 
 

- A Képviselő-testület 2010. év II. félévi munkatervének elfogadása 
Előterjesztő: polgármester 
Előzetesen véleményezi: ÜOMSB. 
 

- A Polgármesteri Hivatal beszámolója a 2009. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: aljegyző 
Előzetesen véleményezi: valamennyi bizottság 
 

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

 
 
 
2./ Napirendi pont 
 
  

ÁMK Fekete István Általános Iskolájában az idegen nyelv oktatásának reformja 
Ea.: Tóth Imre ÁMK. igazgatója 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Megkérem az Igazgató Urat, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg.  
 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Köztudott, hogy az általános iskolában minden diáknak 

legalább egy idegen nyelvet tanulnia kell, iskolánkban az angol és a német van. 
Negyedik évfolyamban kapcsolódnak be a gyerekek az idegen nyelv oktatásba, heti 
három órában. Az oktatás színvonalát szeretnénk erősíteni, emelni, ezért javasoljuk és 
kérjük, hogy a testület járuljon hozzá, hogy egy évfolyammal korábban, tehát már 
harmadik osztályban bekapcsolódjanak a gyerekek az idegen nyelv oktatásba. Két út 
van, az egyik út lehetne az, hogy a negyedik évfolyamtól a heti három óra helyett 
esetleg négy vagy öt óra lenne, viszont akkor az más tantárgyaknak az óraszámára lenne 
kihatással és kötött az, hogy egy héten hány órát látogathatnak a gyerekek. Ezért mi 
javasoljuk, hogy a harmadik, úgy tudjuk emelni a színvonalat, hogyha a harmadik 
évfolyamon kezdjük el az oktatás bevezetését. Ez anyagiakban egyáltalán nem terheli az 
önkormányzatot, új pedagógust nem kell alkalmaznunk, tehát kivitelezhető. Nyílván ez 
majd a 2010/2011-es tanévben fog bevezetésre kerülni, akkor majd a Pedagógiai 
Programba lefektetjük, és azt a testületnek úgy is jóvá kell hagynia. Ha kérdés van, 
akkor válaszolok.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Kérdezem a képviselőket, hogy kérdést óhajtanak-e feltenni? Nem, akkor szavazásra 

bocsátom, aki az Igazgató Úr által beterjesztett napirendi pontot elfogadja, kérem, hogy 
kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete –  az ÁMK Fekete István 
Általános Iskolájában az idegen nyelv oktatás reformját – 11 fő igen szavazattal (Bana 
Gábor, Dr. Iványi Tibor, Illés János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:  
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246/2009.(XII. 16.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a tiszacsegei Általános 
Művelődési Központ Fekete István Általános Iskolájának az idegen nyelv oktatásának 
reformjára vonatkozó előterjesztés elfogadja. 
 
Képviselő-testület felkéri Tóth Imrét az ÁMK. igazgatóját, hogy a 2010/2011-es 
tanévben bevezetésre kerülő módosított Pedagógiai Program helyi tanterv részébe építse 
be és terjessze a képviselő-testület elé.   
 
Határidő: folyamatos 
Végrehajtásért felelős: Tóth Imre ÁMK. igazgató 

 
 

3./ Napirendi pont 
 
 

Védőnői szolgálatra vonatkozó vállalkozási szerződés-tervezet elfogadása 
Ea.: Jónás Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 A 2009. november 30-ai ülésen olyan határozatot hozott a Tisztelt Képviselő-testület, 

hogy az Egyek Zöldkereszt Bt-vel kívánja működtetni a védőnői szolgálatot 2010. 
február 01-jétől. A vállalkozóval az önkormányzat felvette a kapcsolatot. Erdődi Anitát 
különösképpen nem kell bemutatni, hiszen ő innen ment el, majd most visszatért és 
vállalkozóként óhajtja a védőnői hálózatot ellátni vállalkozásba. A szerződés mindenki 
előtt ott van, ezzel kapcsolatban kérdezem a bizottságot, hogy tárgyalták-e? 

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Tárgyalta a Szociális Bizottság, javasoljuk elfogadásra.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Képviselők? Nincs kérdés, akkor szavazásra bocsátom és február 01-jével szolgálatba 

lépő Egyek Zöldkereszt Bt. működtetésének, aki megadja a lehetőséget, kérem, hogy 
kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Védőnői szolgálatra vonatkozó 
vállalkozási szerződés-tervezetet – 11 fő igen szavazattal (Bana Gábor, Dr. Iványi Tibor, 
Illés János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
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247/2009.(XII. 16.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
 
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete a védőnő szolgálat vállalkozói 
szerződését az alábbiak szerint fogadja el: 
 

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS 
 
Mely létrejött egyrészről  Tiszacsege Város Önkormányzata - 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. - 
/képviseli: Jónás Sándor polgármester/, továbbiakban: megbízó 
másrészről: 
Egyeki Zöldkereszt Védőnői és Szolgáltató Betéti Társaság között, cégbíróság száma: Jásznagykun- 
Szolnok Megyei Bíróság Cg.1606-005412/1997.08.27./, melynek képviselője Erdődi Anita 
/Tiszafüred, kamilla u.4./ továbbiakban: vállalkozó,  
a területi ellátási kötelezettséggel járó védőnői feladatok ellátása tárgyában. 
 
1./ Vállalkozó adatai: 
 Név: Erdődi Anita 
 Eü. Főisk. védőnői szak kelte: 32-E/2004. 
2./  a megbízó kötelezi a vállalkozót arra, hogy a területi kötelezettséggel a terület- ………. – 

védőnői ellátását biztosítja, az önkormányzat által jelenleg érvényben lévő működési 
szabályzat szerint. 

3./  Titoktartási kötelezettség a vállalkozó és alkalmazottai részére is kötelező. 
4./  A vállalkozó a helyettesítésről maga gondoskodik, a mindenkori hatályos jogszabálynak 

megfelelően. Rendkívüli esetben az önkormányzat, a vállalkozás terhére. 
5./  a vállalkozó köteles saját maga és alkalmazottai továbbképzéséről, szakmai ismeretének 

bővítéséről gondoskodni. 
6./  A tulajdonos a vállalkozó ingyenes használatába adja az ……. helységeit a csatolt leltárban 

szereplő berendezési és felszerelési tárgyakkal együtt. 
7./  A vállalkozó kötelessége a használatba kapott helységekkel kapcsolatban a belső karbantartás, 

tisztántartás 
A vállalkozó köteles a gépek, eszközök szakszerű karbantartásáról, javításáról gondoskodni. 

8./  A vállalkozó köteles: 
A csatorna, víz, villany, gáz, telefon továbbá a kommunális és veszélyes hulladék elszállítási 
kötelezettségeit fizetni. 

9./  A vállalkozó, a védőnői szolgálat működéséhez szükséges nyomtatványok, kötszerek 
gyógyszerek, fertőtlenítő szerek, tisztító szerek és az 100.000 Ft érték alatti műszerek 
berendezések beszerzéséről, javításáról a higiénia betartásáról önmaga gondoskodik. 
A 100.000 Ft érték feletti műszerek, berendezések vásárlása, javítása esetén az önkormányzat 
szükség szerint biztosítja  az anyagi segítséget, a folyamatos működés érdekében. 

10./  A vállalkozó vállalja , hogy a használatba adott Tanácsadó helyiséget az abban lévő leltárilag 
átvett berendezési és felszerelési tárgyakat rendeltetésszerűen használja. A Tanácsadó 
állagában, a felszerelésében a működésnek felróható ok miatt bekövetkező károkért, 
meghibásodásokért a vállalkozó felel. 

11./  A tulajdonos jogosult az ingatlan és ingóságok rendeltetésszerű használatát ellenőrizni. A 
vállalkozó által saját költségére vásárolt, a tanácsadó alapfelszereléséhez tartózó eszközök 
felszerelések vonatkozásában a vállalkozás megszűnése esetén a tulajdonost elővásárlási jog 
illeti meg. 

12./  A tulajdonos joga, hogy az átadott feladat elvégzését ellenőriztesse. Szakmai hiányosság, hiba 
esetén az ÁNTSZ felé jelentést tegyen, etikai ügyben a Védőnői Szakmai Kollégium 
állásfoglalását kérje. 
Tulajdonosi érdekeket sértő esetben/pl.: szándékos rongálás/ jogi úton szerezzen érdekeinek 
érvényt. 
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13./  A vállalkozó az ingyenes használat fennállásának időtartama alatt köteles a rendes 
gazdálkodás szabályai szerint eljárni. 
A szerződés megszűnésekor a vállalkozó az általa használt helyiségeket, azok berendezési, 
felszerelési tárgyait, rendeltetésszerű használtara alkalmas állapotban kell a tulajdonosnak 
visszaadni. 

14./  Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben a társadalombiztosítás forrásai oly 
mértékben csökkennének, hogy a folyamatos működés fenntartása veszélybe kerül, ezt a tényt 
a vállalkozó a tulajdonosnak írásban haladéktalanul jelzi. 

15./  A szerződést bármelyik fél 3 hónap határidővel írásban felmondhatja, megfelelő indok 
alapján. 

16./  A szerződés azonnali hatállyal megszűnik. 
 a szerződés megszűnése esetén, ideértve ha a vállalkozó a folyamatos karbantartási 

kötelezettségeit felszólítás ellenére sem teljesíti 

 amennyiben súlyos etikai vétség miatt foglalkozásától eltiltják 

 szakmai gyakorlattól eltiltó jogerős bírói határozat, vagy ítélet esetén. 

17./  A szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a vállalkozó és a tulajdonos kijelölt 
képviselője közötti elszámolásnak van helye. 

18./  Ezen szerződés nem szabályozott kérdéseiben a Ptk. vonatkozó rendelkezésit, valamint 
hatályos jogszabályokat kell alkalmazni. 

19./  Vita esetén a szerződő felek megállapodnak a debreceni Városi Bíróság kizárólagos 
illetékességében, 

20./  A szerződés a vállalkozóval a feladatvállalás megszűnésével szűnik meg. 
 
Kelt: ………………………… 
 
 
  Megbízó      megbízott 
 
 
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére és aláírására. 
 
Határidő: 2009. december 31. 
Felelős: Jónás Sándor polgármester 
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4./ Napirendi pont 
 
  

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

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ezzel kapcsolatban mindenki előtt ott van, három, most nem volt olyan sok. Ezzel 

kapcsolatban kérdezem kérdés van-e? Ha nincs, akkor szavazásra bocsátom, aki egyetért 
vele, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a polgármesteri jelentést – 11 
fő igen szavazattal (Bana Gábor, Dr. Iványi Tibor, Illés János nem volt jelen a 
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

 
248/2009.(XII. 16.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
 

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

 
 
 
6./ Napirendi pont 
 
 

Különfélék 
 

a.) ÉÁRFT-LEKI 2009 kódszámú projekt Balmazújvárosi Kistérség Szociális 
Szolgáltató Központ tiszacsegei telephelyének eszközfejlesztése tárgyában 
benyújtott ajánlatok elbírálása 

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

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Szeretném Tájékoztatni a Tisztelt Képviselőket, hogy közben a testületi ülés 

megkezdése előtt a bizottság, amibe valamennyi képviselő értendő, megtárgyalta a 
pályázatra kiírt lehetőséget és megkérem a Bizottság elnökét, hogy most nyilvános 
televízióadásban ismertesse a bizottsági ülés állásfoglalását.  
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Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Tisztelt Képviselő-testület! A bizottság, mint tudjuk a testületi ülés előtt ülésezett és ez a 

projekt, ami nem is tartozik a közbeszerzés alá, eszközbeszerzésre kiírt pályázata a 
Balmazújvárosi Kistérségnek. Három meghívásos pályázat lett meghirdetve, három 
cégnek lett kiküldve, ebből kettő tett érvényes ajánlatot. Az RMH Kereskedőház Kft., ez 
egy hernádnémeti bejegyzett cég, a Konyhatündér Kft. ez egy debreceni cég, és egy 
tiszacsegei vállalkozó Remenyik Imre. Három ajánlat ment ki, ebből kettő volt érvényes, 
a harmadik a Konyhatündéré az nem. A bizottság a Remenyik Imre ajánlatát találta 
alkalmasnak, ez volt a legkedvezőbb anyagilag, belül van a rendelkezésünkre álló 
kereten és javasoljuk ennek az elfogadását.  

 
Hajdu Bálint főtanácsadó: 
 Annyi helyesbítést tennék, hogy egy érvényes ajánlat volt, a Remenyik Imréé.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Akkor köszönöm szépen, aki így elfogadja és kihirdetjük győztesnek a bizottság által 

javasolt Remenyik Imrét, az kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – eszközfejlesztés tárgyában 
benyújtott ajánlatok elbírálása során tett javaslatot – 11 fő igen szavazattal (Bana 
Gábor, Dr. Iványi Tibor, Illés János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:  
 

 
249/2009.(XII. 16.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete szállítási szerződés ÉÁRFT-LEKI 
2009 kódszámú projekt Balmazújvárosi Kistérség Szociális Szolgáltató Központ 
tiszacsegei telephelyének eszközfejlesztése 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 beszerzési eljárás nyertese a REMENYIK IMRE 
(4066 Tiszacsege, Kinizsi u. 7.). 

 
 Képviselő-testület felhatalmazza Jónás Sándor polgármestert a szerződés megkötésére.  
 
 Határidő: azonnal 
 Felelős: Jónás Sándor polgármester 
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b.)  Csatorna díj emelés a napi 100 m3-t meghaladó előtisztított szennyvizet 
bebocsátók részére 

 Ea.: Orbán Sándor int. vezető 
 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 A különféléken belül van egy előterjesztés. Bana Gábor a mai testületi ülésen nem vesz 

részt, engem úgy tájékoztatott, hogy az Ügyvédnővel ő tartja a kapcsolatot a 
papírgyárral kapcsolatban, amit kezdeményezett a testület. Nincs még ez az ügy lezárva, 
kérte, hogy a képviselő-testület ezen részével ne foglalkozzon. Viszont azt kérte, hogy 
2010. január 01-jétől a javasolt, tehát tételezzük fel, hogy megegyezésre kerül a 
papírgyár és az önkormányzat között, akkor arra az esetre 2010. január 01-jétől milyen 
javaslatok vannak. Minden képviselő megkapta, ott van előtte, az előtisztított szennyvíz 
díja 115 Ft/m3 + áfa, a vízterhelési díj pedig 9 Ft/m3 + áfa. Ezzel kapcsolatban a 
bizottságot kérdezem, illetve a képviselőket.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Hogy érted a megegyezést a Ketten Trans-szal? Tehát gondolom, hogy több információ 

van a részedre. Hogy érted ezt a megegyezést?  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Én nem mondtam ilyet. 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Nem? 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Nem, akkor félreértettél valamit, én ilyet nem mondtam, hogy megegyezés történt, 

hanem azt mondtam, hogy míg az Ügyvédnő a vizsgálatot le nem zárja, azt kérte Bana 
Gábor, hogy ne foglalkozzunk az elmúlt résszel, én ennyit kértem. Most viszont a jövő 
évvel, feltételezve azt, én így mondtam, hogy megegyezésre kerül sor valamilyen 
formában, a 2010. a várható eseményeket vegyük.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Akkor elértettem, köszönöm. Tehát, én nem értem most, hogyha nincs itt Bana Gábor, 

írja le, mert ez annál már, azért konkrétabb dolgok is vannak. A bizottságot, hogy most a 
Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelően állapítottátok meg, vagy nem, mert 
van egy-két dologban kételye a Jegyzőnőnek, de majd arra még majd visszafogok térni. 
Mert azt tudni kell, hogy először a Jegyzőnő, mert többször összeültünk. Tegnapelőtt a 
Komisznak az irodájában és Bana Gábor úgy tájékoztatott, hogy az Ügyvédnő, bár a 
2008-as 13.450 ezer Ft-ot szinte elveszettnek tekintette, hogy arra hidegvizet ihatunk. 
Akkor kértem Bana Gábort, hogy ezt az Ügyvédnőt kérje, írja le, hogy hogy értette, 
hogy hallottuk, ott telefonbeszélgetést folytatott újra vele Gábor, tehát én eleve jobban 
szerettem volna, az előző testületi ülésen ahogy azt a Bana Gábor, ha már megkapta, az 
anyagot elküldte az Ügyvédnőnek, hogy az írásban válaszolna rá. Mert megint ott 
fogunk majd vitatkozni, hogy hogy értettük, hogy van. Az a probléma Sándor, hogy én 
is, nekem is az a meglátásom, hogy a 2008-as szennyvízdíja, ahogy a bizottság tagjaként 
részt vettem több megnyilvánulása a Ketten Trans vezetője úgy érzem, hogy kihasznál 
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bennünket, azt a szolgáltatást, amit igénybe vett nem kívánja kifizetni, mert hivatkozik, 
hogy nem adtunk számlát, nincs olyan szerződésünk, ami alapján, több dologban 
kötözködött. Én azt kértem, az idő rövidsége miatt, mert most a 2009-es évet is megint 
lefogjuk zárni, az Ügyvédnő, ha nem ír, nem kapunk ebben a hónapban levelet, ebben az 
évben is a számlakibocsátásunkkal is probléma van, hogy ez már nem tűr halasztást. 
Amúgy te mondtad ezt, hogy mert én kértem, hogy az Ügyvédnővel is másképp 
tárgyaljunk, mégis telik az idő. Én úgy érzem, hogy hátrányos helyzetbe kerülünk 
óráról, órára és a 31 millió Ft-nak már a felét sem hiszem, hogy lassan betudjuk hajtani, 
ezen a Kft-n, a papírgyárról van szó. Én arra kérlek téged, hogy gyorsítsd fel ezt a 
folyamatot. Én a Képviselő-testületre is ezt kérem, hogy döntsünk abban, egy büntető 
eljárást meg kell indítani ez ellen az illető ellen. Hát 31 millió Ft, azért nem gondolja 
azt, hogy egyszerűen ő igénybe vesz egy szolgáltatást és nem hajlandó kifizetni. Nagyon 
sajnálom a leveleit itt nem akarom a lakosokat is, meg a képviselő társaimat is untatni, 
de hát ahogy visszaküldi a levelet és ahogy válaszol, egyáltalán nincs szándékában 
kifizetni, ezt a 31 millió Ft-ot, amit én megítélésem szerint igénybe vette ezt a 
szolgáltatást. Viszont tudomásul kell vennünk, hogy mi is elég sok, azt mondom szinte, 
hogy hanyag kezelést állapíthatnánk meg ebben, akár a testülettel, akár még a Jegyzőnő 
vonatkozásában is. Mert én behoztam a Jegyzőnő vonatkozásában, hogy a Jegyzőnőnek 
folyamatosan vizsgálni kellene az ilyeneket, az önkormányzat által működtetett 
intézményeket és nagyon sajnálom, hogy ez jelen pillanatban sem teljesen szabályosan 
ment. 2008-as évről beszélek, ezért mondom Sándor ezt, hogy ezt komolyabban kellene 
szerintem venni és fel kellene gyorsítani. A víznek a díjával, tehát ettől, ha 
elfüggetlenítjük, ez az előtisztított szennyvíz, tehát egyértelműen a csatornadíj emelés, 
tehát a lakosokat ez a díj nem érinti. Tehát nehogy valaki véletlenül arra gondoljon. Ez 
csak kimondottan az ipari vonatkozásában érinti azokat a fogyasztókat.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Van még más?  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Nincs más, köszönöm szépen.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Mert ezt senki nem téveszti össze, ezt nem tudom, hogy miért kell ide behozni, a 

papírgyárról beszélünk, nem a lakosokról. Senkinek nem áll módjában ezt 
megtéveszteni, egyébként most azt hiszem, hogy elég bőségesen elmondtad. Én 
felgyorsítani ezt az eseményt azért nem tudom, mert erre létrejött ez a bizottság. Engem 
Bana Gábor úgy tájékoztatott, hogy az Ügyvédnővel a kapcsolat folyik, tartják, de addig 
ne hozzunk már. De természetesen, ha most a képviselő-testület, a Szilágyi képviselőt, 
majd megkérem, hogy milyen javaslattal jön és határozza meg, hogy mire szavaztassuk 
meg a képviselőket, én megszavaztatom. Tehát megpróbálom megkérni Szilágyi 
Sándort, hogy röviden foglalja össze, hogy mire kéri azt, hogy a testület hozzon döntést.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Először is arra Sándor, hogy a bizottság, amit feltárt hiányosságot, azokat én már az 

előző ülésnél is elmondtam neked, hogy tereljük jó útra. Az, hogy most Bana Gábor 
telefonkapcsolatban van, ne haragudjál eltelt megint 20 nap, és sehol nincs itt egy anyag, 
mert Bana Gábor nem jött ide.  
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Jónás Sándor polgármester: 
 Na most ezt úgy mondod, mintha én lennék a bizottsági tag, hát nem én nekem kell ezt 

megcsinálni, neked, neked kell megcsinálni, nem én nekem.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Én bizottsági tag vagyok, még csak nem is elnöke a bizottságnak.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Hát akkor?  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Azért és mint ottani bizottsági tag észrevételezem, mint képviselő, akkor így teszem 

hozzá, mint képviselő, hogy ez a folyamat, ahogy ez a bizottság elkezdte a munkáját, 
lassú Sándor, fel kell gyorsítani, mert fogadd el nekem, hogy a 2008-as szennyvízdíjat 
nem fogjuk tudni behajtani az illetőn.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Sanyi, már mosolyognak a képviselők rajtad. Sanyi, ne csináljál már hülyeséget, hát te 

vagy a bizottságban, te tudod felgyorsítani, én nem tudom felgyorsítani.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Hát azért kérem, most  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 De én nem ezt mondtam, hogy ne gyorsítsunk, hanem mond azt, hogy mire akarod a 

képviselőket megkérni, hogy mire szavazzanak, terjesszél be egy határozatot és a 
képviselők vagy meg szavazzák vagy nem. El lett mondva az én részem is, el lett a tiéd 
is, tedd fel, hogy te mire kéred azt, hogy szavazzanak.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Az, hogy kérjük meg először is az Ügyvédnőt, hogy ezt 48 órán belül tegye meg a 

javaslatát. Sándor, ezen lehet nevetni, mert nem tudjuk addig, eltelt egy hónap. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Hát ezt mondom.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Az a kérésem, hogy gyorsítsuk meg a feladatot, kérjük meg az Ügyvédnőt, hogy 48 órán 

belül írásban válaszoljon és utána a jogi lépéseket tegye meg az Ügyvédnő.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jó, aki egyetért ezzel, kézfelnyújtással jelezze. Akkor az elnök is mondja el a 

véleményét.  
 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Én nem vettem részt az Ügyvédnővel történő megbeszélésen.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Én sem. 

 13



 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 De Gabival nem értettünk egyet, én sehogy sem értettem azt, hogy az Ügyvédnő miért 

akarja kihozni azt, hogy nem követelhetünk a 2008-as év után szolgáltatási díjat. Hát 
követelhetünk, szerződés van vele, aláírt szerződés a részéről. Itt érthetetlen a dolog, 
hogy az Ügyvédnő miért akarja ezt nullásnak venni, egyszerűen nincs jogunk követelni. 
Milyen alapon nincs? Nem nehéz bizonyítani, hogy ő dolgozott, tehát, hogy igénybe 
vette a szolgáltatást. Itt az a kérdés, hogy milyen összegben tudunk, mert itt ez a kérdés. 
Tehát a múltkor is elmondtuk és nem is kell ezt, jogi úton kártérítési igényt kell neki 
benyújtani az önkormányzat részéről, nem kell itt húzni az időt. Az, hogy mennyit 
fogunk tudni kihozni, itt ez a kérdés, nem az, hogy jogilag megáll ez a dolog, mert 
aláírta a szerződést, igénybe vette, dolgozott, tehát nincs tovább, az, hogy mekkora az 
összeg, itt most csak az a kérdés, tehát itt az Ügyvédnő szerepe az volna, hogy ezt 
intézze, tehát nem kell variálni tovább. Az, hogy ő azt mondja, hogy ő úgy látja, hogy 
ebből nekünk nem lesz semmi, hát sajnos úgy látjuk, mert nem fog fizetni, én is azt 
mondom, a mai napig is azt mondom, de meg kell próbálni, és azt kell mondani, hogy itt 
a bírósági döntést, ennyit kell fizetni, utána majd lesz valahogy, ennyi az egész.  

 
Vincze László PTKIB. tag: 
 Nekem az a véleményem az egészről, hogy az ügyvéd úgy dolgozik, ahogy én kérem. 

Ha kérem tőle, hogy hajtsa végre, mondhatja nekem, hogy ebből nem lesz semmi, majd 
eldönti a bíróság, ha meg úgy látom, hogy nem véd meg rendesen, akkor elállok tőle és 
keresek egy másikat, ez a lényege az egésznek.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Én kértem az Ügyvédnőt, Bana Gábort is, hogy Gábor, írásban a mai napra legyen itt, 

hogy mit mond az Ügyvédnő. Ő felkészült, indokolja meg, hogy a 2008-as évre számlát 
sem bocsátottunk ki, Lajos ez a probléma. Hogy ezekkel kapcsolatban írja meg az 
Ügyvédnő ezeket a problémákat, és abban a pillanatban 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 A telefont megkérem a képviselőt, hogy kapcsolja már ki.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Köszönöm Polgármester Úr 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Légy szíves, mert ez ugye tiltva van a szabályzatban is,  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Ne erre figyeljél, hanem amit mondok,  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jó, te meg a telefonodra.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Tehát 2008-ban még számlát sem bocsátottunk ki. Ebbe a te felelősséged, meg ezt is 

vizsgálni kell, mert ezt már nem lehet csinálni, amit itt csináltok, és akkor most 
egyszerűen nincs itt az asztalon, mert valami oknál fogva vagy Gabi volt beteg először, 
vagy nem. Neki adtad ki, nem a bizottságnak, Bana Gábornak, hogy vegye fel a 
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kapcsolatot az Ügyvédnővel, hogy ez lassú. Azonnal írásban közölni kell az 
Ügyvédnővel, hogy az összes anyagot Gabi szerint megkapta, azonnal írásban 
válaszoljon és tegyük meg a megfelelő lépéseket. Ezt nem kell húzni.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Nem húzunk semmit sem, én azt hiszem, hogy ez a képviselő-testület, ami 2006-ban 

felállt, ez tárta fel ezeket a rengeteg hiányosságokat, amit a korábbi testület,  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Sándor ne haragudj már, mi a bizottság, 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Hagy fejezzem már be. A papírgyárral kapcsolatban ennek a testületnek még nem volt, 

amikor észleltük az első alkalommal és a feltárások mentek, mert sok óvintézkedés 
történt a településen, illetve átfogó vizsgálatok, annak érdekében, hogy hatékonyan, és 
gazdaságosan tudjon működni a település. Ez is közben akkor bukott ki, hogy a korábbi 
képviselő-testület ezt is elfelejtette szépen leírni, hogy kinek mi a kötelessége és kinek 
mi a feladata. Mi tettük ezt rendbe, és 2008-ban, amikor rendbe tettük, akkor mi 
kedvezménnyel közelítettünk, mivel éreztük azt, hogy egy kicsit a vállalkozó is meg lett 
vezetve ebben az ügyben, éreztük valahol a korábbi testületnek a hibáját, ezért adtunk 
egy olyan kedvezményt, hogy csökkentett díjat fizessen. Itt állt, és innentől kezdve 
zajlik ez a vita. Innentől kezdve szeretnénk rendbe tenni, hogy erre mikorra kerül sor, 
amikor természetesen a végkifejlete az lett, hogy egy bizottságot kellett létrehozni, ami 
jelenleg is működik, tehát ne próbáljál te ezzel engem is besározni, mert mostanában ez 
lett a hepped, hogy mindenben engem próbálsz, holott én tisztességgel. Neked 
módodban áll, menjél el a bíróságra, tegyél feljelentést ellenem, hogy mit csináltam, mit 
követtem el, majd ott válaszolok. Tessék Alpolgármester Úr.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Hagy válaszoljak már akkor Sándor rá. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Hát már egész nap te válaszolsz.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Azért nem igaz, amit mondol Sándor, mert 2007-ben felkértem Sándor, hogy tetessetek 

fel vízmérő órát és blombáztassátok le, meg lehet keresni és nem csináltátok meg.  
  
Jónás Sándor polgármester: 
 Majd a bíróságon mutasd be.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Igen meg fogom mutatni.  
  
Jónás Sándor polgármester: 
 Jó. 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Itt van a 2009. márciusi 31-ei önkormányzati ülésen megkérdeztem tőled, hogy a 13 

millió Ft-tal mi lesz. Majd arra visszatérünk és kidolgozzuk, azóta sem dolgoztál ki, meg 
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dolgoztattál ki semmit, se a 2008-as évet, és a 2008-as évvel kapcsolatban is, amikor 
5.300 ezer Ft volt még csak a tartozása, már kértelek, hogy figyeljetek oda. Megbízattad, 
hogy mint polgármestert bízzunk meg, lerendezed, semmit nem rendeztél le Sándor, 
érdemben, semmit Sándor és ez a te felelősséged.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Elmondtam,  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Tedd le, amit lerendeztél.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Elmondtam, hogy ezt  
  
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Majd, elmondtad, 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 hol add elő,  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Semmit nem csináltál Sándor 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Hallgassál már meg! 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Semmit. Még be sem fejeztem.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Add elő ott a bíróságnál ahol akarod, a képviselő-testületnek, meg a lakosoknak a 

könyökén jön ki a felesleges rágalmad. Alpolgármester Úr! 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Jó, minden a könyökünkön jön ki.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jó,  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Az iskola is.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jó, fejezd már be,  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Fejezd be, hát 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Fejezd be.  Tessék Alpolgármester Úr! 
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Nagy Miklós alpolgármester: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Kicsit parázs lett itt a hangulat, de mi már ezt megszoktuk, 

hozzászoktunk, hogy minden probléma előkerül. Nem akarnám én sem elismételgetni, 
hogy ez az egész vízügyi probléma hogy jött elő, olyan sokat beszéltünk már róla. A 
kezemben van itt egy papír, amit megmondom őszintén, hogy én nem nagyon vagyok 
elégedett, mert nem tudom, hogy mi ez a nagy kedvezmény a 100 Ft/m3-enként az 
előtisztított szennyvízre, de legyen 100 Ft és 9 Ft köbméterenként a vízterhelési díj. 
Kettő kérdésem van, illetve kettő javaslatom van. Az egyik az, hogy 2009. szeptember 
25-től milyen mennyiség ez, amit ki kellene számlázni és ki mérte ezt és hol? Mert ez 
nincs itt. Mikor lesz ez a számla kiutalva, elkészítve és átadva a Ketten Trans 
tulajdonosának? Külön kérném az önkormányzatot, illetve az intézményvezetőt, hogy 
erről készüljön el a számla készpénzes és azonnal fizesse be ennek a cégnek a 
tulajdonosa. Mert, ha nem, akkor azonnal intézkedést kérek az intézményvezetőtől és az 
Aljegyző Asszonytól arra vonatkozóan, hogy a szennyvízszolgáltatást azonnal 
szüntessük meg és indítsuk el az üzemnek a környezetvédelmi felszámolását. Mert úgy 
érzem, úgy gondolom, hogy betelt a pohár, nálam legalábbis betelt. Én nem akarom 
most azt, hogy milyen ügyek vannak az Ügyvédnővel, milyen útra lesz az terelve, lesz 
abból valami. De azt látom, hogy 2009. szeptember 25-től, amennyiben elismeri ez az 
ember ki lehet számlázni a szennyvízdíjat, és ezt azonnal készpénzzel fizesse meg, ha 
nem, azonnal intézkedni és a szennyvizet elzárni, nem játszani tovább, mert ez már 
unalmas szerintem, hogy dobáljuk itt a labdát egymásnak, a képviselők joggal vagy nem 
joggal felelősségre vonnak itt akár településvezetőket, vagy intézményvezetőket, hogy 
meddig szolgáljuk még ki ezt az embert. Nem, nem szolgáljuk ki tovább, semmi 
probléma. Utána majd ennek is a következményeit aztán majd nem kell ránk hárítani, 
nem kell majd azt mondani, hogy Nagy Miklós elérte, hogy bezárjanak egy céget 
Tiszacsegén. Mert nem erről van szó, felhívom a figyelmet nem erről van szó. Arról van 
szó, hogy mindenkinek fizetni kell, a lakosoktól elvárjuk, hogy fizessenek, akkor 
elvárjuk a Ketten Transtól is, hogy fizessen. Nem képzelheti, meg nem gondolhatja azt, 
hogy majd mi éveken, vagy évtizedeken keresztül ingyen adunk neki egy szolgáltatást, 
csupán csak azért, mert ő esetleg egy kisebb létszámú munkahelyet üzemeltet 
Tiszacsegén. Kérdezném tőled Intézményvezető Úr, hogy tudod-e, hogy hány köbméter 
az az előtisztított szennyvíz, amire a számlát most jogszerűen kiállíthatjuk, 2009. 
szeptember 25-től mondjuk 2009. 12. 15-ig?  

 
Orbán Sándor Kom. Szolg. Szerv. vezető:  
 Megtudjuk határozni mindenféleképpen, mert az elmúlt időszakban nem üzemelt a 

papírüzem, akkor meg van, hogy a város mennyi mennyiségű szennyvizet bocsátott be, 
mikor újra kezdett üzemelni, annak a különbsége lesz a Ketten Transnak a felénk 
bebocsátott mennyiség. Tehát, így megtudjuk pontosan.  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Ennek az alapját, mint számlázás alapját elfogadja a Ketten Trans Kft.?  
 
Vincze László PTKIB. tag: 
 Nem.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Elfogadja?  
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Orbán Sándor Kom. Szolg. Szerv. vezető:  
 Azt nem tudom, majd kiderül, mert én a számlát mindenféleképpen megfogom csinálni.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Állj, nem, most én is azt mondom, hogy álljon meg az imádságos menet, egy picit 

beszéljünk erről Sanyi, mert utána nehogy utána menjünk és vád érjen. Akkor azt kérem 
tőled, hogy ma van 2009. december 16-a, holnap 17-e lesz. 2009. december 17-től 
konkrét és határozott számlázási alapot kérek erre, ha nincs feltéve szennyvízmérő óra, 
akkor szennyvízszolgáltatás szünetel, azonnal lezárni és a Ketten Trans költségére 
szennyvízmérő órát felszerelni. Amíg nincs felszerelve, addig egy gramm szennyvizet 
nem fogadunk be tőlük. Én úgy gondolom, hogy most már éppen itt az ideje, hogy egy 
picit kemények legyünk és a településsel szemben is nekünk van egy kis 
elkötelezettségünk, nem lehet ezt itt húzni, halasztani. Vagy legalább javaslatot 
tegyetek. Mert én úgy érzem most is egy picit, megmondom őszintén, hogy szeptember 
25-től nekünk vitatható a számlázás alapja, ő ezen el kezd vitatkozni, megint nem fog 
fizetni és megint ott fogunk tartani, egy hónap, két hónap, vitatkozunk, még mindig nem 
fizet, még tíz év múlva is azon vitatkozunk, hogy már 15 éve nem fizet, de még mindig 
vitatkozunk azon, hogy mennyit fizessen. Szeretném tudni, hogy mikor lesz az a nap, 
amikor azt mondom a Ketten Trans Kft-nek, hogyha most nem fizet, akkor vége. Erre 
szeretnék egy határozott választ kapni.  

 
Orbán Sándor Kom. Szolg. Szerv. vezető:  
 A TIKTVF úgy engedélyezte az előtisztító művének a kivitelezését, elkészítését, aminek 

az átadása 2009. szeptember 25-én megtörtént, azért szerepel ez az előterjesztésben, 
tehát attól kezdve előtisztított szennyvizet enged felénk, tehát ezt elfogadjuk, hogy 
előtisztított szennyvizet bocsát a városi szennyvízhálózatba. Illetve az előtisztító művére 
szennyvízmérő órát kellett felszerelni, ami fel is van szerelve. A bizottsággal is, amikor 
kimentünk a helyszínre, megtekintettük, rajta van az előtisztító művén a 
szennyvízmérésre alkalmas vízóra. A Polgármester Úr által is említett szolgáltatási 
szerződés, ami él, mert aláírta, elismerte, abban egy pontban rögzítve van, hogy minden 
hónap 5. köteles jelezni az általa a városi szennyvízhálózatba engedett szennyvíznek a 
mennyiségét. Ezt a mai napig eltekintett ettől, tehát nem csinálta, nem jelezte.  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Akkor holnaptól kérem bezárni és erre kérek egy szavazást, hogy holnaptól a képviselő-

testület nem engedi a Ketten Trans Kft-nek, hogy szennyvizet vegyen át tőle a városi 
szennyvíztelep, kérném ezt megszavaztatni. Ezt kérném, legyen szíves Polgármester Úr, 
hogy ezt kérném megszavaztatni.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Egy pillanat, azért beszéljünk még róla.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Jó, beszélhetünk Sanyi, de mondjad tovább.  
 
Orbán Sándor Kom. Szolg. Szerv. vezető:  
 Végül is ez lenne az alapja a számlázásnak, amiben a mennyiség szerepel, mert ez a 

legfontosabb.  
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Nagy Miklós alpolgármester: 
 És a kommunális szennyvíz? Vannak ott emberek, gondolom használják a mosdót, azért 

ki fizet és mit fizet? 
 
Orbán Sándor Kom. Szolg. Szerv. vezető:  
 Azt mi mérjük, mert ivóvíz mérő óra van felszerelve. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Azt külön fizeti? 
 
Orbán Sándor Kom. Szolg. Szerv. vezető:  
 Azt külön fizeti, de ő összetéveszti a szezont a fazonnal,  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Szándékosan. 
 
Orbán Sándor Kom. Szolg. Szerv. vezető:  

már bocsánat a hasonlatért, mert ő azt mondja, hogy ő tulajdonképpen a papír 
újrafeldolgozásához szükséges vizet annyi mennyiséget használ el, amit a mi ivóvíz 
mérőóránk mér, hát ez kimondottan nem igaz. Azért mert az olyan kis mennyiség, 
tudjuk, hogy a papírgyártáshoz óriás mennyiségű víz kell, napi 200 m3-t enged még 
most is a városi szennyvízhálózatba és ezt pedig nem tudom pontosan, hogy havi 200 
m3 a kommunális szennyvíz, illetve az ivóvízmérő órán vételezett víz, az havi 200 m3, 
nem pedig napi 200 m3, tehát valahogy nem passzolnak a számok.  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 De a városi vízműről, az ivóvízhálózatról vesz ivóvizet, az ivóvízdíjat és a 

szennyvízdíjat kifizette?  
 

Orbán Sándor Kom. Szolg. Szerv. vezető:  
 Sajnos nem fizette ki, mert még most is tartozik az utolsó számlával hétszáz akármennyi 

ezer forinttal, illetve most készül megint egy számla. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 És mikor fogja kifizetni, 
  
Orbán Sándor Kom. Szolg. Szerv. vezető:  
 Azt nem tudom, a felszólítás kiment felé, átvette tértivevénnyel, tudjuk bizonyítani, 

hogy megkapta. Visszatérve az Ügyvédnőre ott voltam, mikor Gabi beszélt vele, hát 
amit nekem Gabi elmondott. A lényeg az, az Ügyvédnő utána felhívta Gábort, mikor 
Sanyi már nem volt ott és azt mondta, hogy végül is lehet a 2008. évi felénk bocsátott 
szennyvízről is kereskedni, csak bizonyítani kell a mennyiséget, tehát nincs el veszve az 
sem.  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Megmondom őszintén, hogy nincs elveszve. De nekem már nem az a problémám, hogy 

mi volt, az a problémám, hogy a továbbiakban ne hagyjuk, hogy adósságot halmozzon 
fel. Tehát én azt szeretném elérni most testületi ülésen, hogy a testület eltudja-e magát 
arra szánni, hogy a Ketten Trans Kft. felé jelezze, hogy most már betelt a pohár. Eltudja-
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e erre szánni magát a Képviselő-testület vagy nem, mert ha nem tudja magát elszánni, 
akkor feleslegesen vitatkoztunk eddig.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 

Egyértelmű.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Itt csak annyit szeretnék hozzátenni a párbeszédhez, hogy való igaz, hogy elhúztuk az 

időt, de nem azért húztuk el, mert nekünk jó dolgunkban ezt kellett csinálni. Hanem 
azért, mert több embernek munkalehetőséget biztosítottunk.  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Így van. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Amellett tisztában kellett lenni, hogy ő bevállalta, itt nyilvános testületi ülésen, hogy azt 

a tisztítóüzemét megépíti, ezt megépítette, az, hogy utána is vannak, így én is azt 
mondom, hogy nem. Tehát én támogatom az Alpolgármester Úrnak a beadványát, 
amiben ő azt mondja, hogy most akkor azonnal döntsünk és zárassuk le és tisztázza saját 
magát és az eddigi elmaradt összegeket fizesse ki, akkor tudjuk újra indítani. Ugye, 
valahogy ilyen formában?  

 
 Nagy Miklós alpolgármester: 
 Így van. 
 
Vincze László PTKIB. tag: 
 Én szeretném megkérdezni Orbán Úrtól, hogy mi az, hogy ő adja be a mérőállást, hogy 

mennyi a szennyvíz? Nektek is van emberetek és akkor meggyőződni, hogy helyesen 
van felszerelve az óra, hozzá van piszkálva? Mert ott azt is lehet feltételezni szerintem, 
azt is vizsgálni kell. Ha kimentek leolvasni a hálózati vizet, hogy mennyi a mennyisége 
a fogyasztásnak, akkor a te emberednek át kell menni a másik helyre is, és azt is 
leolvasom, hogy működik, vagy nem működik, meg kell nézni. Ez nem így működik.  

 
Dr. Iványi Tibor megérkezett.      Jelen van: 12 fő  
  
Orbán Sándor Kom. Szolg. Szerv. vezető:  
 Igen, ezt én végrehajtattam, odáig jutottunk végül, hogy ennek a szennyvízmérőnek a 

leolvasását megtagadta mondta az én emberem, hogy ne mászkáljon az üzemben. 
Viszont nincs lebombázva. Annak idején, mikor a bizottság helyszíni szemlét tartott, ezt 
jeleztük neki, hogy igen is előttünk le kell blombáztatni, hogy azt ne lehessen 
cserélgetni, megforgatni meg minden.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Nem a szennyvíz, a kútról beszélsz. 
 
Orbán Sándor Kom. Szolg. Szerv. vezető:  
 A szennyvízmérő óráról, mert tudod az sem volt leblombázva. A kút az egy más dolog, 

azon van egy olyan óra, ami nem működik. Én most nem akarok gyanúsítani senkit, de 
mivel nem működik az a kút, nem látszik, 
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Jónás Sándor polgármester: 
 Sanyi ne ragozzuk szerintem.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Hozzá szeretnék szólni. 
 
Vincze László PTKIB. tag: 
 Hagy folytassam akkor tovább, mert akkor én azonnal megszüntetem, ha én ilyet 

tapasztalok az első hónapban, akkor azonnal állj.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Laci erre fogunk most majd határozatot hozni, Szilágyi képviselőt hallgassuk meg, hogy 

mit akar. 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Hogy azt tisztán lássátok, hogy a szennyvíznek a mérése nem túl egyszerű ebben a 

helyzetben. Csak, amit másfél évvel ezelőtt zárt ülésen elmondtam Laci, itt ültetek, hogy 
a kútból feljövő vizet, mert, ha vizet ő nem tud nyerni valahonnan, tehát arról már 
tudunk szennyvizet tölteni. Másfél évvel ezelőtt azt kértem a Polgármester Úrtól is, 
hogy az órát blombáztassuk le, ami nem történt meg, innentől kezdve most már ő 
mosakodik, hogy az ivóvíznek a  80%-át, ő fizet szennyvízdíjat és viszont látásra, de a 
rengeteg salakanyagot, amit ő kiengedett a szennyvízrendszerünkbe, nézzétek meg, 
másfél évvel ezelőtt is ugyan ezt mondtam, meg előtte is folyamatosan sajnos az előző 
testületnek is, hogy nincs ez rendezve. Végre most megcsinálta a tisztítót és azért lesz 
100 Ft, nem tudom, hogy nézted-e. Higgyétek el, hogy olyan lényeges tisztított vizet tud 
kiadni most már a szennyvizünkbe, hogy elképesztő, ha működik hozzáteszem, ha 
működik Miklós, amikor működik, ez egy 90%-os teljesítménnyel nagyon tisztává tudja 
tenni azt a vizet, amit idáig kiengedett. Másfél évig nekünk kiengedte a szennyező 
anyagát is, amit mi kihordtunk a homokbányába. Én azért kértem másfél évvel ezelőtt, 
hogy nem tudjuk a mért szennyvizit, de a kútból feljövő vizet, ami a Jegyzőnőnek a 
hatásköre lett volna, másfél év óta nem intézkedtünk rá Laci, tehát innentől kezdve 
ihatunk rá hidegvizet, mert ő azt fogja mondani, hogy hát én azt hittem, hogy csak a 
80%-át kell a kommunális szennyvíznek, mint a lakosok. Tehát nagyon nehéz most már 
az elmúlt időszakot a mi hanyagságunk miatt bizonyítani.   

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jó, köszönöm szépen, a kampánybeszédet nem most kell megtartani. Szavazzunk arra, 

amit az Alpolgármester Úr beterjesztett, mert annak van értelme, ennek nincs, Miklós 
légy szíves röviden akkor még egyszer foglald össze és akkor szavazásra fogom 
bocsátani.  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Nekem az volt a javaslatom, hogy a Képviselő-testület szavazzon arról, hogy jelezni kell 

a Ketten Trans Kft tulajdonosának, hogy elfogadja-e azt a szolgáltatási díjat és azt a 
szolgáltatói mennyiséget, amit ő javasolt a 100 Ft-ot, elfogadja-e a mennyiséget, amit 
Orbán Sándor intézménye a Tiszakomisz jelezni fog felé és hajlandó-e kifizetni 5 
munkanapon belül, mert ha nem, akkor az önkormányzat tiltsa meg, hogy a 
Tiszakomisz, mint intézmény szennyvíz befogadói szolgáltatást nyújtson a Ketten Trans 
Kft-nek.  
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 És az órát azonnal leblombázni. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Nyilvánvalóan voltak itt egyéb nyitott kérdések, én úgy gondolom, hogy a Képviselő-

testületnek ez nem feltétlenül hatásköre. Az más kérdés, hogy kutat fúrni nem lehet, 
csak engedéllyel, erre vízjogi engedély kell. Nagyon érdekesnek tartom, hogy a 
TIKTVF engedélyt adott az üzemelésre úgy ennek a Ketten Trans Kft-nek, hogy ezt a 
fúrt kútnak a dolgait nem rendezte, ugyan is környezethasználati engedélyt csak akkor 
kaphat a Ketten Trans Kft. Nem értem ezt a TIKTVF-et, valahogy, hogyha ez a kút 
nyilvánvalóan rendelkezik engedéllyel, onnan tudom, hogy a szomszédban én 
rendelkezem ezzel az engedéllyel, érdekes, hogy tőlem kérték, nem tudom, hogy 10 
méterrel arrébb miért volt egy másik jogszabály, ami alapján nem kérték. Nekem 500 
m3-t lehet kivenni évente és még azt is meghatározták, hogy milyen kutat kell 
felszerelnem a vízkivételi helyre. Tehát nem tudom, hogy 10 méterrel arrébb ugyan ezt 
miért nem tudták előírni, ugyanis előírja, hogy milyen hidrofom szivattyút lehet  letenni, 
milyen kapacitású lehet, óránként mennyi vizet vehet ki a vízkészletből. Hát a vízkészlet 
az közkincs, nem az övé, hiába van alatta, ezt azért tisztázzuk, ha nincs 
bányajogosultsága, akkor nem veheti ki a vizet, a vízkivételre engedély kell, és órával 
kell felszerelni, nekem 500 m3-t lehet évente kivenni.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Itt akkor a végső az Miklós és pontosítsuk azt, hogy mikor van Orbán Sándornak 

lehetősége, hogy elzárja és nem engedi a szennyvizet be, milyen időpont? 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Ha a vízóra le lesz blombázva, utána 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 5 munkanapon belül. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 5 munkanapon belül, aki egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Csatorna díj emelést a napi 
100 m3-t meghaladó előtisztított szennyvizet bebocsátók részére – 11 fő igen, 1 fő nem 
szavazattal (Bana Gábor, Illés János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:  
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250/2009.(XII. 16.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Ketten Trans Kft. 
- mint a napi 100 m3-t meghaladó előtisztított szennyvizet bebocsátó – részére 2009. 
szeptember 25. napjától - a Kft-vel folytatott előzetes egyeztető tárgyalások 
figyelembevételével - :  
- az előtisztított szennyvízdíjat  100 Ft/m3 + áfa,  
- a vízterhelési díjat        9 Ft/m3 + áfa  
összegben határozza meg.  
 
Képviselő-testület felkéri Orbán Sándort a Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató Szervezet 
vezetőjét, hogy 2009. december 17. napján a Szervezet által meghatározott előtisztított 
szennyvízdíj mennyisége* alapján a fenti összegek figyelembevételével 2009. szeptember 
25. napjától bocsássa ki a számlát a Ketten Trans Kft. részére. 
 
* Az előtisztított szennyvíz meghatározott mennyisége a város által bebocsátott napi 190 

m3, illetve a tisztítómű által kibocsátott összköbméter különbsége.  
 
Képviselő-testület felkéri továbbá Orbán Sándor intézményvezetőt, hogy a 
számlakibocsátással egyidejűleg a Ketten Trans Kft. ügyvezetőjét nyilatkoztassa meg, 
arra vonatkozóan, hogy 5 munkanapon belül a számla ellenértéke megfizetésre kerül-e.  
 
Képviselő-testület úgy határoz továbbá, hogy amennyiben a Kommunális Szolgáltató 
Szervezet által 2009. december 17. napján kibocsátott számla ellenértéke 5 munkanapon 
belül nem kerül a Kft. részéről megfizetésre, úgy az önkormányzat a Kommunális 
Szolgáltató Szervezet részére megtiltja, hogy szennyvíz befogadói szolgáltatást nyújtson 
a Ketten Trans Kft-nek.  
 
Képviselő-testület felkéri Orbán Sándor intézményvezetőt, hogy a határozatban foglaltak 
szerint járjon el.  
 
Határidő: azonnal, illetőleg 2009. december 23. 
Végrehajtásért felelős: Orbán Sándor Kom. Szolg. Szerv. intézményvezető 
 
 
 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Aki a rendelet módosítást elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen. 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az önkormányzati tulajdonú 
közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az önkormányzati tulajdonú 
közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 23/2004.(V. 3.) rendelet 
módosításáról – 12 fő igen szavazattal (Bana Gábor, Illés János nem volt jelen a 
szavazásnál) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:  
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú közüzemi 
vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű 
használatáért fizetendő díjakról szóló 23/2004.(V. 3.) Rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) 
az alábbiak szerint módosítja:  
 

1.§ 
 
A Rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbi d.) ponttal egészül ki: 
 

„d.)  A napi 100 m3-t meghaladó előtisztított szennyvizet bebocsátók részére  
 
 az előtisztított szennyvízdíj: 115 Ft/m3 + áfa 
 vízterhelési díj:       9 Ft/m3 + áfa” 
 

 
2.§ 

 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és a kihirdetést követő 5. napon hatályát veszti. 
A d.) pontban meghatározott díjakat 2010. január 01. napjától kell alkalmazni.   
 
 
Tiszacsege, 2009. december 16. 
 
 
 
    Jónás Sándor sk.                  Füzesiné Nagy Zita sk. 
                polgármester         jegyző 
 
 
 



 
Vincze László PTKIB. tag: 
 Kap felszólítást most, hogy rendezze? 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 5 munkanapon belül a lehetőséget megkapja, hogy rendezze az eddigieket, amennyiben 

nem, ez az intézményvezetőnek a kötelessége, hogy ellenőrizze, amennyiben nem az 5 
nap leteltével köteles leblombázni a vízórát. 

 
Vincze László PTKIB. tag: 
 És ha nem engedi be? 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Hogyhogy nem engedi be, nincs ilyen. 
 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Különben ez érdekes dolog, mert ő változatlanul keverni akarja a kommunális 

szennyvizet az ő szennyvizével az iparival.  
  
Jónás Sándor polgármester: 
 Ezen legyünk túl, utána lehet a többit megítélésem szerint.  
 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Mindig azzal jön, hogy ezt kifizeti, de azt sem fizeti. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jó, akkor ezzel az előterjesztéssel itt megállunk én azt mondom, ezt rendesen 

kitárgyaltuk.  
 
 
 

c.) Egyebek 
 
 
- Jónás Sándor polgármester: 
 De, ha már a víznél vagyunk, az egyebekben akartam elmondani, csak az előző testületi 

ülésen megszólított a Tisztelt Képviselő Úr, amikor itt döntést hoztunk a településünk, 
hogy mennyi lesz 2010-ben az ivóvíz és a szennyvízdíjnak a költsége, megint programot 
csinált nekem, hogy utazzak el Egyekre, meg mit tudom én hova, nézzem meg az árakat. 
Megfogadtam, elmentem. Akkor tájékoztatom a Tisztelt Képviselőt és a lakosokat is, 
hogy mélységesen a megyei ár alatt van jelenleg is a 2010. január 01-jétől vízdíjunk és 
szennyvizünk. Jelenleg 2009-ben, tehát 2009-ben Egyeken az ivóvízdíj 306,10 Ft/m3, 
nálunk jövőre lesz 209, tehát itt már 16,10 Ft-tal több az egyeki, akik még a 2010-est 
nem is hozták. Plusz emellett 270 Ft/hó költséget fizetnek. A csatornadíj, 230 Ft-ot 
állapítottunk meg jövőre január 01-jétől a tiszacsegei embereknek, jelenleg 2009-ben 
Egyeken 239,60 Ft plusz 220 Ft/hó, tehát még ott nincs 2010, ez a 2009-es. Az állandó 
költségek, nálunk köbméterenként a terhelési díj 9 Ft/nap/fogy.hely, Egyeken 30,30 
Ft/m3. Tehát ennyit csak erről, amit a képviselő programként tűzött ki nekem. Én 
megtettem, csak azért tájékoztattam a lakosokat, hogy nem mindig kell ezeket a 
szélsőségeket elfogadni, amit a képviselő beterjeszt.  
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Akkor légy szíves hagy válaszoljak. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Erre? Erre mit akarsz válaszolni?  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Elmondom, amit kértem. Tehát én azt mondtam Sándor, meg nézd meg, én azt kértem te 

tőled, hogy a kútból feljövő víz Tiszacsegén 40%-át fizetjük, Egyeken több, mint 60%-
ot. Tehát a különbséget nézd meg, hogy hova megy a rengeteg víz, és akkor nem azt 
nézzük, hogy mennyit kell Egyeken emelni, meg Debrecenben, hanem meg kell nézni 
Tiszacsege adottságait, nem biztos, hogy kellene emelni. Azt a különbözetet, azt a 20%-
ot, ahova nem tudjuk, hogy hova megy el, na arról kellene, azt kellett volna még 
megkérdezned, mert én ezt kértem Te tőled Sándor.  

 
Orbán Sándor Kom. Szolg. Szerv. vezető:  
 Elnézést kérek, erre csak azt tudom mondani, magunkat az intézményt akarom igazolni. 

Országosan Ányos József Úr újságban közölte, hogy 20% a vízveszteség és azon felül 
van. Nem tudom, hogy olvastuk-e ezt mindenki? A vízveszteség nálunk ki volt mutatva 
a Képviselő Úr kérésére, Aljegyző Asszonynak leadtam, 23%, figyelembe kell venni, 
hogy Egyeken például nincs fürdő. Tehát mi bizonyos ivóvizet más célra is használunk 
azért, ami végül is megtérül más díjakban. Tehát nincs itt elpocsékolva a víz, végül is én 
azt akarom mondani, nem mondom, hogy nem lehet finomítani a dolgokon, azon 
vagyunk, hogy tehát meg 20% alá csökkentsük mi is a veszteséget. Ez ki van mutatva 
alá van támasztva.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Köszönöm szépen, akkor a vizet itt zárjuk le most már tájékoztatva lettek a lakosok is.  
 
- Jónás Sándor polgármester: 
 A következő, mindenki előtt ott van, minden képviselő megkapta a vagyonnyilatkozat 

kitöltése segédletet, ez ott van. Csak szeretném a Tisztelt Képviselők figyelmét felhívni, 
hogy a vagyonnyilatkozatot 2010. január 31-ig a bizottság elnökének le kell adni.  

 
 

d.) Ügyeleti szolgálatban résztvevő asszisztensek illetve sofőrök bérrendezése 
Ea.: Jónás Sándor polgármester 
/Szóbeli előterjesztés alapján./ 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Határozati javaslatot szeretnék tenni a Tiszacsege Város Önkormányzat testületét, illetve 

engem megkerestek a központi orvosi ügyelet szolgálatban részt vevő asszisztensek, 
illetve sofőrök. A hétvégi munkaszüneti és ünnepnapi díjukat kérték, hogy emeljük már 
fel 200 Ft/órával. Én ezt végigtárgyaltam az egyeki Polgármester Úrral, az 
újszentmargitai Polgármester Úrral, és arra jutottunk, hogy ezt megadjuk nekik, tehát mi 
javaslatot teszünk a képviselők felé. Természetesen, ha itt a képviselők azt mondják, 
hogy nem, akkor nem, de a többiek hozzájárultak ehhez. Az asszisztensek, illetve 
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sofőrök hétvégi illetve munkaszüneti, és ünnepi ügyeleti óradíja 2009. december 01. 
napjától 200 Ft/órával emelkedik. Átadom a szót.  

 
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag: 
 Egy rendőr sokkal többet kap egy hétvégi szolgálatban.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Na, de hát az keményebb szolgálat. 
 
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető: 
 Ez 1.100 ezer Ft-os többletkiadást jelent az önkormányzatnak, hozzá kell tenni, hogy 

2006 óta nem emelkedett az ápolók és a gépkocsivezetők óradíja, úgy lettek vállalkozók, 
hogy a régi óradíjukat vitték. Lényegében ez 3.300 ezer Ft megtakarítást jelentett 2009-
ben az önkormányzatnak, a járulék megtakarítás, és akkor szinte ennek a felét 
engedményezzük, ha ezt elfogadja a Képviselő-testület. 1.100 ezer Ft maximum a 
többletkiadás.  

 
Jászai László PTKIB. tag: 
 Ez összesen, mind a három településre vonatkozóan? 
 
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető: 
 Összességében, mert az 52 hétvége, meg 6 ünnepnap.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Értsem úgy Zsuzsa, hogy 600 Ft helyett kap 800 Ft-ot, 700 

Ft helyett 900 Ft-ot és ezután mi semmilyen járulékot nem fizetünk? 
 
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető: 
 Nem fizetünk.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 

Tehát mi odaadjuk neki óradíjban és ezután ő fizeti a tb, a személyi jövedelemadót, és 
mindent úgy intéz, ahogy ő akar.  

 
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető: 
 Igen. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jó, akkor szavazásra bocsátom. Aki egyetért és elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással 

jelezze.  
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – ügyeleti szolgálatban résztvevő 
asszisztensek illetve sofőrök bérrendezését – 11 fő igen szavazattal (Bana Gábor, Illés 
János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
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251/2009.(XII. 16.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a központi 
orvosi ügyeleti szolgálatban résztvevő asszisztensek illetve sofőrök hétvégi illetve 
munkaszüneti és ünnepi ügyeleti óradíja 2009. december 01. napjától 200 Ft/óra-
val emelkedik. 
 
Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a hatályban lévő vállalkozási 
szerződéseket ennek megfelelően módosítsa. 
 
Határidő: 2009. december 31. 
Felelős: Jónás Sándor polgármester 
 
 
 
e.)  Két ülés között eltelt fontosabb események 

 
 
- Jónás Sándor polgármester: 
 Nagyon gyorsan szeretnék átszaladni a két ülés között eltelt fontosabb eseményekre. 

2009. 12. 01-jén köztudott, arról már beszéltünk Hortobágyon temetésen voltam a Titi 
Éva Polgármester Asszony temetésén. 2009. 12. 02-án szintén Hortobágyon voltam a 
Leader eredményhirdetésen. 2009. 12. 03-án Balmazújvárosban Társulási ülésen vettem 
részt. 2009. 12. 04-én rendkívüli ülést tartottunk. 2009. 12.04-én még ezen a napon a 
kultúrházban Mikulás ünnepséget rendeztünk, a kicsiknek és az alsósoknak.  
2009. 12. 06-án vendégünk volt a Kodály Kórus és a református templomban 
felejthetetlen hangversenyt biztosított azoknak, akik ott voltak. Szeretnék köszönetet 
mondani a szervezőknek a tiszacsegei Református Egyházközösség gyülekezetének Dr. 
Fábián Ildikó lelkészasszonynak, továbbá Csernikné Nagy Krisztinának, Ládi 
Jánosnénak, Szilágyi Jánosnénak, Kobza Miklósnénak, illetve én külön szeretném 
megköszönni még, hiszen több órát fagyoskodtak, mert ennek előkészítési munkái is 
voltak, akkor volt az első ilyen szélsőséges időjárás, akik a technikát ehhez biztosították, 
Bohács Jánosnak, Simon Albertnek és segédjének Soltész Attilának.  

 2009. 12. 07-én adventi játszóház volt a Bölcsődében megtartva, részt vettem ezen is, 
örömmel tapasztaltam, hogy a gyermek Doktornő is ott volt, és végig tudtuk nézni az 
előadást. 2009. 12. 08-án a Vízmű Zrt. ülésén voltam, mint korábban tájékoztattam már 
a Képviselő-testületet, itt alapszabály módosítás elfogadásáról döntött a közgyűlés, tehát 
még a kezdet kezdetén vagyunk, ez ismertetve lett, hogy egy új felállás jött létre a 
Vízmű Zrt-nél. 2009. 12. 10-én Tiszaszőlősön vettem részt Tisza-tavi Társulási ülésen a 
szúnyogirtással kapcsolatban volt ez. Itt szeretném megragadni és gondolkozni, darazsat 
szeretnék minden képviselőnek a fejébe tenni, azzal kapcsolatban ott hangzott el, hogy 
állítólag létezik olyan kis gép, amelynek 200-1.000 ezer Ft között van a beszerzési ára, 
amit 4 hektáros földterületen például ködösíteni lehet és ezt akár nekünk. Mivel nálunk 
elég sűrűn vannak a rendezvények, lehet, hogy talán el kellene ezen gondolkozni és 
pontosabb szakmai felvilágosítást kellene kérni, hogy melyik kategória az, amelyik 
nekünk ezt biztosítani tudná. Amikor a rendezvényünk van, függetlenül a társuláson 
keresztül szervezett szúnyogirtástól, mi külön magunknak ezt még megtudnánk oldani. 
Ezt csak azért mondom, hogy ezen majd gondolkozzunk már el, és erre, meg a 
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költségvetésnél is beszéljünk már erről, hogy a Képviselő-testületnek megéri-e egy ilyen 
gépet beszerezni, ezt fix platós teherautón lehet szállítani és ezt eltudja bárki végezni, 
tehát nem egy ördöngős dolog. 

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Csak a vegyszer nagyon drága.  
 
 
 

f.)  Erdődi Anita bemutatkozása 
 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Közben megérkezett Erdődi Anita a védőnő. Megkérnélek Anita, hogy gyere már légy 

szíves ide, soron kívül, mert jelezte felém, hogy sok dolga van. A határozat megtörtént, 
szeretnélek tájékoztatni arról, hogy még nem voltál itt, a Képviselő-testület meghozta a 
döntését, amiben felhatalmazott arra bennünket, hogy 2010. február 01-jével megkössük 
a szerződést és te ezt a feladatot itt Tiszacsegén ellásd. Az lenne a kérésem, hogy egy 
pár rövid gondolatot, ha esetleg még a képviselők felé tennél, illetve ha a képviselőknek 
van valami kérdésük, akkor arra megkérnélek, hogy arra válaszolj.  

 
Erdődi Anita védőnő: 
 Tiszacsegén két védőnői körzet működik, és szeretném mind a kettőt betölteni, az 

egyiket egy itteni már dolgozó védőnővel Sajgó Edina személyében. A másik körzetet a 
nyugdíjas kolléganő helyére pedig Hortobágyról hoznék egy fiatal pályakezdő 
kolléganőt, és ők ketten próbálnák átvenni ezt a védőnői szolgálat működését. Tehát én, 
úgymond csak mint közbenjáró szeretnék ebben az ügyben részt venni, de úgy 
gondolom, hogy mindenképpen Tiszacsege hasznára fog válni, hogy két fiatal kolléganő 
nekilát a munkának, és reméljük, hogy ez látszani is fog, hogy mindent megtesznek 
azért, hogy ez működjön. Talán csak ennyi. Nem tudom, hogy van-e valakinek kérdése 
ezzel kapcsolatban?  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Képviselőket kérdezem, hogy van-e valami kérdésük vagy észrevételük?  
 
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag: 
 Kérdésem nincs, mert ismerem Anitát nagyon jó munkaerő. Amikor beszéltünk róla a 

véleményemet elmondtam, csak felsőfokban tudok nyilatkozni. 
 
Erdődi Anita védőnő: 
 Köszönöm szépen.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Köszönöm szépen Anita, a szerződést pedig majd aláfogjuk írni.  
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g.)  Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programoknak a támogatására 

történő pályázat benyújtása 
 Ea.: Budai Jánosné TVCKÖ. Képviselő 
 /Szóbeli előterjesztés alapján./ 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Beiktattuk közben a Kisebbségnek lenne egy beterjesztése, amihez az önkormányzat 

támogatását kéri, de én megadnám Rozikának a szót és ismertesse már a képviselőkkel 
és a lakosokkal is, hogy miről van szó.  

 
Budai Jánosné TVCKÖ. képviselő: 
 A tiszacsegei Kisebbségi Önkormányzat egy pályázatot szeretne benyújtani, TÁMOP-os 

pályázat 6.1.2.A pályázata, egészségre nevelő és szemléletformáló életmód 
programoknak a támogatására. Ez egy kötelező együttműködés lenne az önkormányzat, 
melyhez kérnénk a testület döntését, hogy fogadja el. Ez egy minimum 1 millió Ft, 
maximum 10 millió Ft-ig lehet pályázni, ezt 2010. január 08-ig kell, hogy benyújtsuk. A 
projektmenedzsment Farkasné Klárika néni lenne, aki, ha úgy dönt a testület, hogy 
elfogadja, akkor ő vállalná is ezt az egészet, egy pénzügyes és egy könyvelő kellene 
még nekünk ehhez. A célcsoport a tiszacsegei lakosok lennének, főleg hátrányos 
helyzetű, de roma származásúak, a 6 éves kortól az 50 éves korig, illetve a gyerekeket a 
szülővel együtt vonnánk be. A lényege ez lenne.  

 
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető: 
 Csak szeretném elmondani, hogy a TÁMOP-os pályázatok úgy működnek, tehát nem 

tudom, hogy milyen összegről lesz szó, tehát 1-10 millió Ft-ig adhatja be a pályázatot. A 
Cigány Kisebbségi Önkormányzat nem önálló jogi személy, tehát valamilyen formában 
szerintem a települési önkormányzat kell, hogy a pályázat címzettje legyen. A 
gyakorlatban ez úgy valósul meg, hogy külön elkülönített számlája van, most akár 
kisebbségi önkormányzat, akár települési önkormányzat. Erre a pályázatra ha 100%-os 
támogatású, akkor is előleget utalnak le arra az elkülönített számlára. Az előleg az 
folyamatosan a projekt megvalósítás időpontjában folyamatosan felhasználódik, 
igényelhető, de az elnyert pályázat 20%-át a végén, addig míg a pályázat elszámolásra 
nem kerül, meg kell előlegezni, ez 10 millió Ft-nál esetleg 2 millió Ft-ot is jelenthet. 
Tehát van egy projektmendzser, aki szakmailag levezényli ezt a pályázatot, viszont a 
pénzügyi elszámolásért a hivatal a felelős, a kötelezettségvállalója, ha a kisebbségi 
önkormányzatról van szó és úgy állapítják meg, akkor lehet a kisebbségi önkormányzat 
elnöke, de alapból a polgármester, ellenjegyzéssel bárki az utalványozó, 
kötelezettségvállaló a jegyző, a pénzügyért a felelős a pénzügyi irodában kijelölt 
személy, ez regisztrált mérlegképes könyvelő kell, hogy legyen, tehát szakmailag ez így 
állna fel és elképzelhető, ha nem is az idén, vagy a beinduláskor, de a végén a települési 
önkormányzatnak, mivel a kisebbségi önkormányzatnak nincs erre anyagi fedezete, a 
települési önkormányzatnak majd valamilyen összeget meg kell előlegezni. Ez így volt 
azt hiszem az alapítvány esetében is, amikor a Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány 
pályázott, a 10 millió Ft évekig tolódott, mire ez a pályázat elszámolásra került. Lehet, 
hogy millióval kell megelőlegezni a végén, de előre nem utalnak le semmit, az utolsó 
rész az a 20%, az a pályázat nagyságától függ, azt biztos, hogy meg kell előlegezni. 
Lehet, hogy három hónap, lehet hogy 6, de ha hiánypótlás van, akkor mindig hárommal 
vagy hat hónappal mindig megnövekszik az elszámolás határideje, ez a gyakorlatban.   
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Budai Jánosné TVCKÖ. képviselő: 
 Még annyit szeretnék ehhez hozzátenni, hogy előlegbe a 35%-át kikapjuk. Mi az 

Autonómia Alapítványnál tavaly pályáztunk, akik egy éven keresztül segítenek 
bennünket pályázatokhoz jutni. Most egy két hete voltunk egy két napos képzésen ezzel 
kapcsolatban, és ők mindenről tájékoztattak, az önkormányzatnak anyagi részt nem kell 
fedeznie semmit.  

 
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető: 
 A gyakorlatban ez nem így működik, van egy elkülönített számla és a Cigány 

Kisebbségi Önkormányzat a bankszámláját ott vezeti, ahol a települési önkormányzat és 
a kisebbségi önkormányzat számláját a pénzügyi bonyolítást azt a Polgármesteri 
Hivatalon keresztül végzi. Tehát nem önállóan, hogy azt a bankszámlát más könyveli, 
vagy más kezeli, innentől kezdve az ellenjegyzés az a jegyző, az utalványozás a 
kisebbségi önkormányzat elnöke vagy polgármester, de azt mondom a felelősség 
innentől az ellenjegyző és az érvényesítőből áll. A projektmenedzser szakmai teljesítést 
igazolhat a számlán. Viszont az elszámolás, mivel a nettó finanszírozási körbe tartozik a 
kisebbségi önkormányzat is a polgármesteri hivatalon keresztül, minden egyes 
tiszteletdíj kifizetés bejátszik az önkormányzat állami támogatás kiutalásába, mert mi 
annyival kevesebb állami támogatást fogunk tudni. Tehát ez akkor lényeges, ha nagyobb 
összegű lesz a pályázat, 1 millió Ft-nál nem, de azért 10 millió Ft-nál be is kavarhat.  

 
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag: 
 Mennyire pályáznátok? 
 
Budai Jánosné TVCKÖ. képviselő: 
 A maximum 10 millió Ft-ra. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Annyira is megy a pályázat? 
 
Budai Jánosné TVCKÖ. képviselő: 
 Igen.  
 
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag: 
 Ezt a kezdeményezést azt hiszem, hogy mindenképpen támogatni kellene, csak 

szeretném kérdezni az egészségügyi célkitűzésekről, a szakmai tartalomról egy pár szót, 
mondatot.  

 
Budai Jánosné TVCKÖ. képviselő: 
 Egy hat hónap az egész lefutási idő.  
 
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag: 
 Egészségterv, egészséggel kapcsolatos.  
 
Budai Jánosné TVCKÖ. képviselő: 
 Így van, az első három hónapban egy egészségtervet kell készítenünk, amelybe 

bevonjuk a háziorvost, védőnőt, gyermekjóléti szolgálatot, intézményeket, több 
mindenkit ebbe be kell vonni. Három hónap az, amibe egészségnevelő programra 
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tanítanánk a gyerekeket, kirándulással, egészségügyi oktatással, felvilágosító 
programokkal vonnánk össze.  

 
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag: 
 Van egy „Egészséges városokért” projekt Magyarországon, ami pénzzel, anyaggal 

szakmai irányítással fut, Pécsen van a központja. A mi városunk is felvette velük a 
kapcsolatot, ő ehhez pénzt nem tesz, de szakmai támogatást tudnának adni, 
programszervezésben segítenek. Tehát lehet ezen az úton járni, sőt jó is, és van hozzá 
segítség is, és van pénz is.  

 
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök: 
 Azt szeretném kérdezni, hogy mennyit kap a projektmenedzser?  
 
Budai Jánosné TVCKÖ. képviselő: 
 1.200 ezer Ft. 
 
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök: 
 Az nem kevés. 
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Én mindenképpen azt szeretném kérni, hogyha 2010. január 08-ig lehet benyújtani a 

pályázatot, akkor részletesebb kidolgozást kérünk erre, meg szakmai állásfoglalást, mert 
amennyiben ténylegesen úgy működik, ahogy a Pénzügyi Irodavezető Asszony 
elmondta, az önkormányzatunk nem tud felvállalni még átmenetileg sem nagyobb 
összegeket megelőlegezni. Esetleg több évre, tehát én ezt nem tudom ellenjegyezni majd 
annak idején felelősen. Valahogy ezt részletesebben kellene kidolgozni.  

 
Budai Jánosné TVCKÖ. képviselő: 
 Akkor ez ügyben mit tegyünk?  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Dolgozzátok ki részletesen.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Akkor ez ügyben az lenne a kérése az önkormányzatnak, illetve Aljegyző Asszonynak, 

hogy ezt részletesebben ki kell dolgozni, utána kell nézni, hogy a Pénzügyi Irodavezető 
által felvetett dolog az megalapozott ennél a pályázatnál is, és ha az önkormányzatnak 
be kell szállni finanszírozással, akkor az milyen összeggel, mikor hogy jelentkezik, és 
úgy 08-ig, ha más nem 04-én az első munkanapon hozunk egy rendkívüli testületi ülést, 
és akár akkor is, tehát van idő arra, hogy ezt jól körbejárják és akkor megtudják, hogy 
milyen költségvonzata van az önkormányzat részéről.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Én azt mondom, hogy szavazzuk ezt meg. Ha nagyon hátrányos ránk nézve,  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Mi, ha hátrányos, mit jelent az?  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Amit most, amit mondtál, hogy vizsgáljuk meg, hogy nincs-e finanszírozás, meg egyéb. 
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Jónás Sándor polgármester: 
 Majd 04-én megcsináljuk, addig begyűjti, újra tárgyaljuk és akkor megcsináljuk. Írásban 

természetesen. 
 
 

h.) Kártérítési igény iránti kérelem megtárgyalása 
Ea.: Jónás Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Kaptunk egy levelet, egy beadványt Bozsó Gyula Úr részéről. Sokat kaptunk, de sajnos 

muszáj most tájékoztatnom a Képviselőket, mert a címzetteket megszólította. Neki 
tudomására jutott több lakostól megint dolog, csak akkor nem tudom, hogy miért azon 
az úton közlekedik, ha már tudta korábban, hogy ez az út rossz és több lakostól is 
hallotta, ő ezt írja a levelében.  

 „Tudomásom szerint több bejelentést tettek a lakosok, hogy az Erzsébet út - benzinkút 
közötti önkormányzati úton rendkívül sok és mély kátyú alakult ki. A Tisztelt Hivatal 
hónapok alatt sem intézkedett azok elhárítása érdekében és táblával sem jelezte a 
veszélyt!” A táblák ki vannak téve. „A 47. héten (Erzsébet napon) a polgári telepemről 
szállítottam hordókban, Tiszacsegére a cefrét. Elég lassan mentem, mert láttam a sok 
szinte kikerülhetetlen kátyút. A kanyarban viszont a lámpa nem biztosíthat ugyanolyan 
megvilágítást, mint egyenes szakaszon. Ezért a sötétben előbukkanó és éppen a 
felezővonalnál lévő nagy gödröt még éppen a szélét érintve elkerültem a vontató 
járművemmel, de a jóval szélesebb nyomtávú, XCF 567 frsz. utánfutóm baloldali kereke 
már a (talán a legmélyebb, legnagyobb) kátyúba esett és nagyot durrant. Mire 
szemerkélő esőben éjszaka sikerült kicserélnem a kereket már olyan késő lett, hogy nem 
tudtam a főzőbe vinni. A GMY 094 fsz. gépkocsim pedig reggel édesanyám udvarán már 
nem indult be. Az azóta ott áll. Nem volt időm még a hiba okát feltárni. Busszal kellett 
átmenni Polgárra és a Mercedes kisteherautóval kijönnöm vissza Tiszacsegére. Végül a 
teherautóval tudtam az előre beütemezett időre 22.-én kivinni a cefrét a főzőbe. 

 Később a helyszínre visszatérve a kidurrant kereket egy tanú segítségével a kátyúba 
helyezve lefényképeztem. (A tönkrement kerék megtekinthető a Tiszacsege, Fő u. 50. 
szám alatt.)” Tehát, ha a képviselők úgy gondolják, átsétálhatunk és megtekinthetjük, 
ezt az áldozatul esett kereket. „A járulékos költségeket nem kérem megtéríteni, csak a 
tényleges acélkerék felni és gumiköpeny kárt, ami a polgári Vámosi Gumicentrum Kft. 
vezetője szerint (használt felni és 165/16 C) és új teher gumiköpeny + munkadíj összesen 
23.000 Ft-ot, amennyiben ezt az összeget ezen levél kézhezvételétől számított 8 napon 
belül átutalják a cégem számlaszámára. Bozsó Gyula” 

 Annyit szeretnék elmondani, hogy a műszaki osztály kivizsgálta az esetet, előterjesztést 
szeretnék erre tenni, illetve az előterjesztést is elmondom, utána véleményt lehet 
mondani.  
„Bozsó Gyula, a Helio-Sprint Bt. törvényes képviselője (3580 Tiszaújváros, Árpád u. 10. 3/3. 
szám alatti lakos) kártérítési igényt nyújtott be a Polgármesteri Hivatalhoz. 
Kérelmében előadta, hogy 2009. november 19-én Polgárról szállított cefrét a tiszacsegei 
szeszfőzdébe, amikor az Erzsébet úton belehajtott egy kátyúba és az utánfutó baloldali kereke 
megsérült. 
Az okozott kár értéke 23.000.-Ft. Kéri az önkormányzatot, hogy az összeget 8 napon belül utalja 
a számlaszámára. 
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A kártérítési igény jogosságának megállapításához bekértem a forgalmi engedély másolatát, 
valamint tájékoztatást kértem a szeszfőzde üzemeltetőjétől, hogy hány liter cefrét szállított a 
főzdébe a károsult személy. 
A becsatolt forgalmi engedély másolat alapján megállapítható volt, hogy az utánfutó teherbírása 
150 kg. A szállított cefre mennyisége 2009. november 19-én 500 liter volt, ami kb. 500 kg-nak 
felel meg, és ez által megállapítható, hogy jóval túl lépte az utánfutó maximális teherbírásának 
határát, ezért Bozsó Gyula, a Helio-Sprint Bt. képviselője (3580 Tiszaújváros, Árpád u. 10. 3/3. 
szám alatti lakos) által benyújtott 23.000.-Ft kártérítési igénye nem indokolt. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek ismeretében kárigény megtérítésére 
benyújtott kérelmet megtárgyalni szíveskedjen.” 
Ennyi röviden és akkor kérem a Képviselők véleményét, hozzászólását.  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Nagyon szépen köszönöm a szót. Rám szokták mondani, hogy nagy mesemondó 

vagyok, de szerintem ez a levél jobb volt, mint bármelyik Andersen mese, nagyon 
kiválóan élveztem a mondanivalóját. Én úgy gondolom, hogy ez az úr jogtalanul kér 
tőlünk kártérítést és a tények birtokában kérném a testületet, hogy tegye meg a jogi 
intézkedést, ugyanis túlterhelte az utánfutót, aminek úgy gondolom, hogy vonzatai 
vannak. Mind emellett, enyhén szólva is, ez az eljárás véleményem szerint jogtalan, 
magyarán mondva úgy érzem, hogy feltételezhető, hogy beakarja csapni az 
önkormányzatot. Ugyanis egy túlterhelt utánfutóval közlekedik egy olyan utcán, amit 
egyébként minden helybeli, és ő mint a helybeli dolgok kiváló ismerője tudhatja, hogy 
ott lyuk van,  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 és tájékoztatatást is kapott.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 a kerülő út csak jelzem kitűnően fel van újítva, tehát mehetett volna a jobbik úton, én 

mindig azt választom egyébként, tehát ha mehetek egy jó úton, nem szoktam menni a 
rossz úton. Ráadásul, én mint idegen nem nagyon ismerem Tiszacsegét, de azt tudom, 
hogy az Erzsébet utca az nem jó, de nyilván Bozsó Úr, mivel tudjuk, hogy Tiszacsege 
szülöttje és nagyon ismeri Tiszacsegét, ő nyilván megfeledkezett arról, hogy ez az 
Erzsébet utca ilyen rossz, akkor most felhívjuk rá a figyelmét, hogy legközelebb a Fő 
utcát és a Kossuth utcát vegye már igénybe, mert az kiválóan autózható, nincs rajta egy 
kátyú sem. Jelzem a követelése az nyilván nem jogos, mert nem tudom, hogy számlával, 
vagy mivel támasztotta ő ezt alá, nem tudom, hogy ki ez a tanú, nevét, lakcímét 
szerettem volna tudni, aki állítólag látta ezt az esetet és a jelenlétében elkészült ez a fotó. 
Nem tudom, hol van a fotó, azt sem látom, ezt a fotót sem és egy csomó talány és 
felkiáltó jel van bennem.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Ettől az ügytől a konkrét esetet nem ismerem, de azt viszont tudomásul kell venni, hogy 

nagyon rossz ott az Erzsébet utca állapota, ha azt a kanyart mondja.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Tudjuk. 
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Ez amit ő leír Bozsó Úr, sajnos ott egy nagyon mély gödör tényleg található, én azért 

arra kérlek, hogyha valamilyen szinten ebben tudsz intézkedni, ezeket a 
veszélyforrásokat legalább szüntessük már meg, ha ebben tudsz segíteni, ez a kérésem. 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Tudjuk ismerjük nagyon jól ezt az utcát, hiszen erre pályázat útján tavasszal kerül 

megvalósításra sor, addig viszont rendszeresen figyelemmel kísérjük, az a legnagyobb 
probléma, hogy szinte hetente belehordtunk nem tudom én mennyi zúzalékot, a 
hengerrel belehengereljük, de a nagy teherautó kiveri. Na most minden órában és 
minden percben nem tudunk ott lenni, a csegei emberek is nagyon jól tudják, emellett 
megépült egy nagyon jó útvonal, ahol ezt az utat meg lehet tenni úgy, hogy kizárjuk és 
kiiktassuk ezt. Én visszatérnék a határozati javaslatra, amit elmondtam és ha a 
képviselők egyetértenek, akkor szavazásra fogom bocsátani. 
„Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Bozsó Gyula, a Helio-Sprint Bt. képviselője (3580 
Tiszaújváros, Árpád u. 10. 3/3. szám alatti lakos) által benyújtott 23.000.-Ft kártérítési igényét 
nem fogadja el, mivel a forgalmi engedély alapján a megengedett 150 kg helyett az utánfutón 
500 l cefre, - ami kb. 500 kg-nak felel meg - volt szállítva. 
Képviselő-testület felhatalmazza Jónás Sándor polgármestert döntéséről értesítse a 
kérelmezőt.” 

 Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Helio-Sprint Bt. kártérítési 
igényét nem fogadja el – 10 fő igen szavazattal, 1 fő nem szavazott (Bana Gábor, Illés 
János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
 

252/2009.(XII. 16.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Bozsó Gyula, 
a Helio-Sprint Bt. képviselője (3580 Tiszaújváros, Árpád u. 10. 3/3. szám alatti lakos) 
által benyújtott 23.000 Ft kártérítési igényét  
 

nem fogadja el, 
 
mivel a forgalmi engedély alapján a megengedett 150 kg helyett az utánfutón 500 l 
cefre, - ami kb. 500 kg-nak felel meg – volt szállítva. 
 
Képviselő-testület felhatalmazza Jónás Sándor polgármester döntéséről értesítse a 
kérelemzőt. 

 
 Határidő: 2010. január 15.  
 Felelős: Jónás Sándor polgármester 
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i.) Tájékoztatás  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ez is kapcsolatos elnézést Bozsó Gyulával, de úgy látszik, hogy ilyen napokat élünk. 

Tessék figyelni kérem Tisztelt Képviselők. A Bozsó Gyula korábban bejelentést tett a 
megyei főügyészségnél, hogy az Aljegyző Asszony lakása törvénytelenül volt az 
önkormányzat részéről elidegenítve. Szeretném tájékoztatni és a Tisztelt Képviselőket 
megvédeni az ilyen rágalmaktól és alaptalan dolgoktól, az ügyészség meghozta a 
döntését, ismertetem, szó szerint fogom felolvasni.  

 „Jónás Sándor polgármester részére 
 Tisztelt Polgármester Úr! Köszönettel visszaküldöm a Tiszacsege, Fő út 11. szám alatti 

ingatlan eladás tárgyában keletkezett önkormányzati iratokat. Tájékoztatom, hogy a 
megküldött iratok alapján ügyészi intézkedés megtételére alapot nem találtam, a fenti 
ingatlan elidegenítése tárgyában 2009. szeptember 18. napján megkötött adás-vételi 
szerződéssel kapcsolatban. 2009. december 02. Tisztelettel Dr. Balkányi Ilona 
csoportvezető ügyész” 

 Tehát itt megint, ezzel kapcsolatban észrevétel van?  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Nekem annyi lenne az észrevételem, hogy mivel itt le lett járatva az önkormányzat 

képviselő-testülete, én kérném Kedves Polgármester Úr, hogy légy szíves szavaztasd 
meg a Képviselő-testülettel, hogy Bozsó Gyula és társai ellen a képviselő-testület adjon 
be az ügyészségre hamis vád és rágalmazás miatt eljárást.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Én azért nem ajánlom ezt meghurcolni ezt a dolgot, de majd megszavazza a testület, 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Te ne ajánljál semmit. 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Mert azért ez csak áron alul lett értékesítve ez a lakás, egyéb gondokkal azon kívül még 

amit ez felrejt. Én azért inkább, ha már ez így alakult, én akkor is megmondtam 
Aljegyző Asszonynak, hogy nekem sem tetszik, amiért pontosan ő ezt azért érték alatt 
megvásárolta, de ha így történt, a nyilvántartási értéke akkor 8.300 ezer Ft volt, de ér is 
az a lakás annyit. De nem akarok ebbe belemenni. Én azt mondom inkább azt tudomásul 
kell venni a Csoportvezető Ügyész asszonynak a nyilatkozatát, én nem lépnék benne, de 
megszavazzuk.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Köszönöm szépen, akkor tehát ezt ismertettem, erre természetesen szavazni nem kell. 

Viszont az Alpolgármester Úr által beterjesztett, hogy kérjünk-e a Képviselő-testület 
becsülete és tisztasága megvédése érdekében ügyészségi vizsgálatot, aki egyetért ezzel, 
kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – alpolgármester beterjesztését – 
3 fő igen, 8 fő nem szavazott (Bana Gábor, Illés János nem volt jelen a szavazásnál) 
nem fogadta el.  
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j.) Bozsó kérésére válaszadás 
 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Még mindig Bozsó Gyula úr van, ez nem az én okom és higgyék el és elnézést kérek, 

nem is tiszacsegei lakos és mégis ennyi sok problémát okoz nekünk, de itt már 
harmadszor, vagy negyedszer szólította meg az Aljegyző Asszonyt. Az Aljegyző 
Asszony a rá illetékes kérésére válaszolt, a többi rám lett szignálva, nekem kell 
megtenni a választ, de szeretném tájékoztatni a Képviselőket és a televízión keresztül a 
lakosokat is. A kérése az én felém: 

 „Kértem a lakossági fórumra írásban beadott, minden egyes fő és alkérdés írásos 
válaszukat.” A lakossági fórumon is elmondtam, hogy ez feltehetően az ő kérése, azóta 
is minden nap, most testületi ülés előtt is megnéztem a postaládát, ezek az ő kérdései, 
ezekre én nem óhajtok válaszolni, ezt már többször elmondtam, majd, ha a lakos bárki, 
névtelenül is beteszi a kérdést, akkor arra fogok válaszolni. 

 Következő kérdése: „2009. 11. 20-ai lakossági fórum felvételének a másolatát vagy 
másolat készítés lehetőségét kéri. „ Szeretném tájékoztatni Tisztelt Bozsó Urat, hogy ez 
nem közvetített kábeltévés dolog volt, erre én privátból kértem meg Bohács Jánost, hogy 
vegye fel, ez az enyém, én ezt nem biztosítom az ő számára.  

 A következő kérése az, hogy „2009. 03. 31.-ei Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 
a 106-125. oldal kivonatát kéri a hivataltól.” Na most itt valami zavarok történhetnek a 
Bozsó Úrnál, hiszen minden testületi ülésünk fent van az interneten, bárki, bármikor 
hozzáférhet, ha most ezt írásban akarja megtenni, akkor ha már anyagiakban nem tudja a 
települést támogatni, akkor kár ne érje, mi nem fogunk papírra másolgatni, ezt most 
üzenem neki, hanem nézze meg az interneten, fent van. Ha ő nyomtatva akarja, 
nyomtassa ki magának, de az önkormányzatnál szigorú rendelkezést hoztunk még a 
fénymásolatokra és papír ügyben is. Tehát én Bozsó Úrnak egyetlen kérését nem tudom 
teljesíteni.  

 
 

k.) Egyebek 
 
 

Jónás Sándor polgármester: 
 Még egy dolgot szeretnék elmondani a Remondis-szal kapcsolatban is hoztunk a 

legutóbbi testületi ülésen döntést, és csak tájékoztatásképp szeretném a Tisztelt 
Képviselők és a Lakosság figyelmét felhívni, hogy a környékünk településén, Egyeket 
kivéve, mert Egyek szintén a Remondisz-hoz tartozik. Ebbe sem állunk rosszul, mert a 
környék településein sokkal magasabbak az árak, hogy mennyi, akkor most elmondom. 
Újszentmargitán is és a többi településen is, egy darab 120 l-es edény ürítési díja 2140 
Ft/hó + áfa. Tehát ennyit szerettem volna.  

 A bírkózók hál’ istennek megint sikeresen szerepeltek. 2009. november 28-án részt 
vettek a Diák Szabadfogású Birkózó Magyar Bajnokságon. 37 csapat részvételéből 159 
versenyző volt jelen. Tiszacsegét két birkózó képviselte, a Diák I. 55 kg, Kiss Péter 
ötödik, 68 kg-ba Újj Bence harmadik helyezettet ért el. Szabad és kötöttfogásban három 
rangverseny is volt, a Bajnai bajnokságban, ezt azon belül rendezték, egy rendezvényi 
rangsor kimaradt a csegeiek részéről, mert nem tudtak elmenni. De így is Kiss Péter és 
Újj Bence országos ranglista 3.-4. helyét szerezte meg. Ez biztosította részükre azt, hogy 
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ezután a szép siker után december hónapban meghívást kaptak a magyar válogatottba. 
Tehát a nemzeti válogatott edzőtáborába. 2009. december 05-én Mikulás Kupa, 2009. 
meghívásos szabadfogású Birkózó versenyen sárrétudvaron 10 csapat 102 versenyző 
részvételével, Diák I. 55 kg-ban Kiss Péter második helyezett, 75 kg-ban Újj Bence első 
helyezett, 75 kg-ban Hegedűs Soma első helyezést ért el. 

 2009. 12.13-án néhány birkózó részt vett Tiszaújvárosban megtartott PE Test magyar 
bajnokságon, ez 5 versenyszámból tevődik össze, különböző erőgyakorlatok ezek, 
dicséretet érdemel két 13 éves birkózónk, Kiss Péter és Ujj Bence, akik a 15 és 16 
évesek között versenyeztek, tehát magasabb korosztályban szerepeltek. Ennek ellenére a 
serdülő magyar bajnok Kiss Sándor lett, második helyezett Kiss Péter lett, harmadik 
helyezett Ujj Bence lett. Ifjúsági magyar bajnok Lőrincz Roland, Junior magyar bajnok, 
Végh Sándor és felnőtt magyar bajnok pedig Soltész László lett. A csapatversenyt ebből 
érthetően első helyen zárta Tiszacsege, csak gratulálni lehet nekik ezekhez az 
eredményekhez. Köszönöm szépen részemről az egyebekben ennyi volt. 

  
 

l.)  Tájékoztatás a termálfürdő területén lévő bérlemények vizsgálatáról  
 Ea.: Szilágyi Sándor SZEIB. tag 
 /Szóbeli előterjesztés alapján./ 
 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jelzést kaptam Szilágyi képviselőtől, hogy ő akar még, megadom a szót, tessék.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Megtisztelsz Polgármester Úr, akkor hallgasd végig türelemmel, meg megkérek minden 

kedves képviselő társamat, hogy tárgyilagosan és én is iparkodok gyorsan befejezni és 
ezért a jegyzőkönyvet felolvasom és az utána Aljegyző Asszonynak írt levelet és a rá 
kapott választ is felolvasom, hogy haladjunk. 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Milyen jegyzőkönyv ez, mert nem tudjuk? 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Mindent megtudsz, tehát ne zavarjál, az a kérésem, ne szóljál addig bele,  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Bele zavarodtál?  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Beléd igen.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Folytassad,  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 2009. december 03-án csütörtökön a termálfürdő területén jegyzőkönyvet készítettünk 

és a tapasztalatokat írnám le. Oláh Lajos intézményvezető helyettes, Csernikné Nagy 
Krisztina fürdővezető, Szilágyi Sándor önkormányzati képviselő, Derzsényi János 
önkormányzati képviselő vett ezen részt. A tapasztalatokat olvasom, a bérleti díjakat 
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szerettük volna megnézni a villany és vízórák tekintetében. Gacsó Antalné büféje zárva 
volt, a bizottság itt nem tudott bejutni, bár a fürdővezető asszonytól azt a tájékoztatást 
kaptuk, hogy rendezettek a dolgok. A fürdő parkolóját is megnéztük, két éve a Kürtpark 
Kft. üzemelteti, akivel szerződéskötésre nem került sor, így bérleti díj fizetés sincsen. 
Kérem az Aljegyző Asszonynak a vizsgálat elrendelését. Szép Antal kemping büféje a 
főmérő mellett az erre a célra kiépített villanyóra szekrényben megtalálható a villanyóra, 
az E-onnal a szerződés meg van kötve, áramdíj fizetve van, víz fizetve van, a bérleti díj 
rendezett. Rádó Ferencné büféje zárva volt, semmilyen információnk nincs róla, Rádó 
Ferencné területi bérletet tudomásunk szerint nem fizet, kérem az ügyben a vizsgálat 
elrendelését. Jónás Sándor kemping büféjében az erre a célra főmérő mellett kiépített 
villanyóra dobozban nincs villanyóra. Érthetetlen a büfé falán kívülről villanyóra 
található, amiről nem tudni, hogy az E-on vagy az önkormányzat fizeti, ezt nem lehet 
megállapítani, nem tudtuk, erre kérem Aljegyző segítségét. A büfében a vízhálózat ki 
van építve, fogyasztásmérő órát nem találtunk, vízfogyasztás van, de nincs fizetve, 
bérleti díjak rendezetlenek, kérem az ügy kivizsgálását. Hajdu Ferenc, Fidó büfé, a 
villanyóra az általunk kiépített főmérő melletti dobozban megtalálható. Ezt három évvel 
ezelőtt Vincze Úr kérésére építették ki ezt a rendszert, ahova minden büfétulajdonos 
felszólítást kapott, hogy csak onnan vételezheti az áramot, ez nem lett megcsinálva. 
Hajdu Ferenc, az E-onnal a szerződés megkötve, a számla fizetve van, a víz kiszámlázva 
és fizetve van, bérleti díj rendezett. Jónás Sándor Kék büfé, az önkormányzat által 
kiépített villanyóra dobozban villanyóra nem található, elképzelhető, hogy a büfén belül 
van óra, de ezt az önkormányzat az elmúlt két évben nem olvassa le, így számla sem 
készült, vízfogyasztás van, de ez nincs fizetve. Bérleti díjak rendezetlenek, kérem az 
ügyben a vizsgálat elrendelését. Sipos Jánosné bérleménye, szerződés fizetve van, 
Kocsis Ferenc lángossütője ami leégett a terület bérleti díj fizetve van, ennyit tudtunk 
megállapítani, Szilágyi Sándor, Derzsényi János és Oláh Lajos aláírta ezt a felvett 
jegyzőkönyvet.  

 Ezzel a jegyzőkönyvvel Vámosi Margit aljegyzőnek írtam egy levelet. 
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Annak van egy előtagja. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Doktor, csak előbb a szemüveged tedd fel, ott van.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Doktor?   
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Igen. 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Ne haragudjatok azt nem szokták mostanában, de igen Vámosi Margit doktor 

aljegyzőnek, aljegyző doktornak egy tájékoztatást, és kértem ebben a doktor aljegyző 
asszonyt, hogy december 03-án a termálfürdő területén vizsgálatot végeztünk és a 
területdíj fizetése tárgyában megállapításokat elküldtem. Kérem a Tisztelt Aljegyző 
Asszonyt, hogy a jegyzőkönyvben említett hiányosságról vizsgálatot lefolytatni 
szíveskedjen. Kérem továbbá, hogy a vizsgálat eredményéről a bizottság tagjai 
Derzsényi János, Bana Gábor, Szilágyi Sándor önkormányzati képviselők részére is 
írásbeli tájékoztatást nyújtani szíveskedjen. Az üggyel kapcsolatban bármilyen kérdése 
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merülne fel, szívesen állunk rendelkezésére. Én, mint önkormányzati képviselő tettem 
meg, mert ezt a bizottságot Doktor jegyző asszony, ezért nem tudom. Kaptam egy 
levelet a doktor jegyző asszonytól, erre a beadványomra.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 A cinikus megjegyzéseket mellőzze már a képviselő. 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Ne szólj már bele Sándor, 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 De szólok bele, mert ezt nem engedhetem meg, a cinikus megmozdulásokat nem, ezt 

visszautasítom.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Sándor, 8. osztállyal  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Te ennyi tisztelettel tartozol a város jegyzőjének,  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Tisztelt Képviselő Úr!  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Úgyhogy szeretnélek erre figyelmeztetni.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 De Sándor te meg azzal foglalkozzál,  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 A bizottság elnökét kérem, hogy erre majd  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 

hogy a villanyt, meg a vizet, meg a bérleti díjat fizesd ki Sándor, 
 
Jónás Sándor polgármester: 

valami büntetés lehetőséget szabjunk ki,  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Ne szólj bele,  
 
Jónás Sándor polgármester: 

mert ezt nem engedhetjük meg,  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Ne szólj bele, hagy folytassam, 
 
Jónás Sándor polgármester: 

hogy egy képviselő ilyen megnyilvánulásokat  
 

 40



Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Ne szólj bele,  
 
Jónás Sándor polgármester: 

tegyen a testületi ülésen. 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Sándor, te meg fizesd be a villanyt, meg a bérletet, mert több millió Sándor.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ne gyanúsítgass! 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 De, igen,  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Olvassad csak sorba, 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Tisztelt Képviselő Úr!  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Olvassad. 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Köszönettel vettem 2009. december 07-e napján kelt levelét és annak mellékletéhez 

csatolt jegyzőkönyvet. A 2010. évi belső ellenőrzési ütemterven szerepel a bérleti 
szerződések vizsgálata 2010-ben. Az ön által benyújtott jegyzőkönyvet a vizsgálathoz 
rendelkezésükre fogom bocsátani. Tájékoztatom továbbá, hogy amennyiben az Ön által 
megjelölt bizottságot a Képviselő-testület a Szervezeti és Működési Szabályzatban 
foglaltaknak megfelelően létrehozza, úgy annak megállapítását is átadom a belső 
ellenőrzés számára. Ezt a bizottságot két testületi üléssel ezelőtt hoztuk létre, ha nem a 
Szervezeti Működési Szabályzatnak megfelelően, akkor a Dr. Vámosi Margit 
aljegyzőnek a 73. §. c.) pontjában felolvasom, hogy azt írják, hogy folyamatosan 
tájékozódik az önkormányzat intézmények munkájáról, biztosítja a tevékenységük 
összhangját. Tehát ezeket az elmaradt dolgokra, azért úgy érzem kellett volna a 
jegyzőkönyv vagy a Jegyző Asszonynak valamilyen komolyabb idáig is ellenőrzést 
végezni, hogy ezek azért ne alakuljanak ki. A másik pedig, hogyha a Jegyző Asszony 
bármi törvénytelenséget észlel, akkor kellett volna szólni, hogy azt a bizottságot, amit 
megalakítottunk, az nem a Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelően lett, de 
attól függetlenül a gyengébbek kedvéért úgy írtam, hogy Szilágyi Sándor képviselő és 
Derzsényi János és Bana Gábor, mint képviselőt odaírtam, mint önkormányzati 
képviselőt, hogy ez a jegyző asszonyt ne zavarja. Tehát visszatérve az előző 
megállapításokra. Én most már itt kezdem érteni, hogy nem hajtjuk bele fele a másfél 
éve kértem a Polgármestert a szennyvíz 31 milliójának is az órafelszerelésére, hogy 
ilyen ingerült vagy, amikor így látom, hogy a saját büféddel kapcsolatban sem fizetitek a 
bérleti díjat. Villanyt nem fizettek, vagy a villanyt a vizet is kérlek szépen én most 
pontosítok, hogy megértsd, hogy melyik büféről van szó, a Kék büfé néven a te 
tulajdonodban van,. Ebben a vizet nagyon régóta nem fizeted. Ami még nekem fáj, mert 
most vitára ad okot a villanyóra is, hogy azt akkor helyesen Vincze László kérésére, 
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mert mivel felmerült ott más villanyáram lopás, villanylopás, ezért kértük ennek az 
egységes kihelyezését. Ami nekem még rosszul esett amit jegyzőkönyvbe nem írtam be, 
de szóban el kell, hogy mondjam, amikor megkérdeztem a fürdővezetőt Csernikné Nagy 
Krisztina asszonyt, ő azt mondta, hogy minden óra itt van a dobozban. Hát sajnos, 
amikor én azt mondtam, hogy rendben van, de nézzük meg nem találtuk ott, csak a 
Jónás Sándor tulajdonában lévő büfének az órája nem volt ott. Az egyik órát a kinti 
kemping büfével kapcsolatban nem tudjuk, de a belső bentit azt tudjuk, hogy azt az 
önkormányzat számlájára legalább be kellett volna fizetni, ezek nem kis összegek. A víz 
is több százezer forint, itt több éve nincs fizetve. A villanyszámlát csak megközelítőleg, 
kisebb büfé, 380 ezer Ft-os villanyszámlát fizet Hajdu Ferike ebben az évben. A másik 
büfében a Kék büfében innen mentek hétvégenként a diszkók, a zenegépek, minden és 
ennek sajnos a villany és a vízszámlája rendezetlen. Én azért kérném, hogy ezeket a 
szerződéseket, nem csak az ellenőrzést, higgyetek nekem, ezek tények.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Hiszünk. 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Tanuljunk belőle, nagyon sok hiányosságot követtünk el az utolsó két-három évben, de 

még mást is tudnék mondani, de nem akarok. Nagyon súlyos hiányosságok vannak a 
hivatal és az önkormányzat és a mi részünkről is. Hogy lehetett ez, én nem ismerek rád 
Laci? Amikor felvetetted, hogy te erről nem győződtél meg, hogy nem lett végrehajtva, 
ennél alaposabban szoktad, a kezdet is az volt, mert teljesen igazad van ebben és 
kihelyeztük a villanyórát és sajnos a másik kettőt, az ellenőrzés lemaradt. Amikor én 
tényleg, nekem is nagyon kellemetlen és nehogy félreértsen valaki, mint bérlő, nekem a 
többivel kapcsolatban is nincsenek problémáim, de a Kék büfével kapcsolatban a víz, 
villanyt tudjuk fizetni a másik kék büfében is. Vagy egyszerűen nem készítünk a fürdő 
parkolójával szerződést és nem is tudom, hogy egyáltalán majd megint pereskednünk 
kell, mert egyszerűen csak elmulasztotta valaki. Higgyetek nekem, akár a Pénzügyi 
Bizottság elnöke, mert Lajos gondolom azért ennek te is érzel felelősségének súlyát. 
Vagy ki kell dolgozni jobban, mint Pénzügyi Bizottság az ellenőrzésnek a 
rendszerességét, mert ennél azért még több is van itt. Más is amit még nem akarok 
elmondani, higgyetek nekem, hogy nagyon sok milliókat elveszítettünk ezzel 
kapcsolatban. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Arra kérem a Jegyző Asszonyt, hogy 
nekem, mint képviselőnek kérésére, ezekkel kapcsolatban, hogy pontosan megtudjuk, 
hogy ki tulajdonában van a villanyóra, a vízórát nem kell, mert azt sajnos leolvasták és 
nem fizetett Sanyi évek óta, a másik szűnjön az meg, hogy a bérlővel kötünk szerződést. 
Ott van egy tulajdon. Be van jelentve konkrétan, mert sajnos a másiknak a 
tulajdonviszonya még rendezetlen, de akinek be van jelentve a tulajdona az az állandó 
bérleti díjat azt fizesse be. Nehogy már mi szóljunk bele, hogy saját maga üzemelteti, 
kiadja vagy nem. Erre is hozzunk egy határozatot, hogy ezeket a kiskapukat, amiket már 
régen meg kellett volna szüntetni, ezt azonnali hatállyal szüntessük meg és arra kérem a 
Jegyző Asszonyt, hogy a januári testületi ülésre dolgoztassa ki és a tulajdonosok 
fizessék be a bérleti díjat. Mert takaríthatok én meg milliókat, ha itt pedig a másik 
oldalról pedig sajnos. Hát itt ezt az áram dolgokat is vagy a víz, ez most teljesen 
mindegy hogy nevezem Sándor, vízlopás is lehet, de úgy nevezed, ahogy te akarod. 
Fizesd be arra kérlek Sándor a hátralékaidat.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Befejezted?  
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Köszönöm szépen.   
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Na akkor én nagyon röviden megpróbálom ezt a förtelmes rágalmakat visszautasítani, 

amit a Tisztelt Képviselő személyem ellen hozott. Először szeretném a Testülethez 
visszakanyarodva, tehát pontosítani és nem kibújni akarok semmiféleképpen. Az 
ideiglenes bizottságok létrehozására az SZMSZ 54. §. 1. pontja azt írja elő, az ideiglenes 
bizottságot meghatározott időre egy feladat elvégzésére hozhat létre a képviselő-testület. 
A feladat elvégzésével az ideiglenes bizottság megbizatása megszűnik. Az ideiglenes 
bizottságra az állandó bizottságra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. 
Itt köztudott, hogy a korábbi testületi ülésen, amikor erről beszéltünk megegyeztünk, 
hogy ki lesz a három fő, de majd Szilágyi képviselőnek is vissza kell majd nézni a 
hozzászólásában, hogy igen, akkor a legközelebbi testületen bízzuk meg ezt a 
bizottságot és végezzék el ezt a vizsgálatot. Ők felgyorsították az eseményt, de most már 
érthető, hogy miért kezdeményezte Szilágyi képviselő, mert én ellenem irányul az egész. 
Én máris válaszolni óhajtok ezekre a feltett és alaptalan rágalmakra, amit itt rám 
fröcskölt, én visszautasítom és az embereknek nem magukból kell kiindulni minden 
esetben, hanem azért más is él ezen a földön, és más lehet, hogy tisztességesen, 
becsületesen. Két büfém van az önkormányzat telephelyén a fürdőben. Mindkettőt én 
annak idején, mikor megvásároltam, én soha nem üzemeltettem, akkor is az 
önkormányzat megkeresett, hogy nincs gazdája, valaki csinálja. Én megvettem, kiadtam 
vállalkozónak, aki ezt csinálta. Nem volt ezzel soha sem probléma, az új vállalkozó ott 
van, annyit kell tudni. Kék büfét emleget itt Szilágyi képviselő, a kék büfé az a kemping 
és a strand közötti lévő. Szeretném tájékoztatni a Tisztelt Képviselőt arról, hogy semmi 
köze az önkormányzatnak ahhoz, az a sajátom és saját villanyórám van és minden 
hónapban általányt 870 Ft-ot fizetek, ezt csekkel tudok igazolni, 780 vagy 870, behozom 
a csekket a szükséges vizsgálathoz, majd ezeket természetesen mindent amit én most 
mondok prezentálok. Tehát a saját órám, én szereltettem fel, az E-onnal és az E-onnak 
azért fizetek csak ilyen keveset, mert nincs kiadva és ez csak a készenléti díj. Tehát 
nincs kiadva, ebből következik a második válasz, amivel a képviselő rágalmazott, hogy 
lopom a vizet, nem lopom a vizet, mert ott vízhasználat sincs, hiszen az ki sincs nyitva, 
tehát érthetetlen módon ilyen alaptalan rágalmakat és vádakat próbál rám vetni a 
lakosok és a képviselők előtt. A másik büfé, amiről szó van, az ki van adva 
vállalkozónak, azzal korábbi években is és most is, egy hagyományos szerződést 
kötöttem, amiben le van fektetve a szerződésben, hogy a vállalkozóval kell kötni minden 
szolgáltatónak szerződést. Ennyit tudok hozzá, tehát én alaptalan vagyok és teljesen 
visszautasítom ezeket a bődületes rágalmakat, és gondolkozom azon, hogy milyen 
feljelentést fogok eszközölni,  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Ezt tedd meg Sándor. 
 
Jónás Sándor polgármester: 

hogy a nagynyilvánosság előtt,  
 

Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
Tedd meg.  
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Jónás Sándor polgármester: 
engem megpróbál lejáratni alaptalanul, ez mind lyuk volt megint, lyukra futottál. De 
majd a hivatalos vizsgálat eredményét várjuk, a bizottságtól, hogyha a Képviselő-
testület megszavazza és felállítja a három fős bizottságot, hogy ezt a feladatot végezze 
el.  

 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő Úr! A válaszban megírtam az én 

álláspontomat, illetőleg azt, hogy nekem, mint jegyzőnek mi a feladatom. Ezt a 
Képviselő Úrnak tudni kellene ennyi idő után. Egyrészt van egy intézményünk a hivatal, 
én a hivatalnak a vezetője vagyok, másrészt pedig a törvényességet felügyelem a testület 
működésével kapcsolatban. Az intézmények vonatkozásában a szakmai munkába 
szintúgy nem szólhatok bele, a szakmai munka az az ő felelősségük, illetőleg vannak 
speciális jogszabályok, hogy mondjuk az iskolánál is mi a jegyzőnek a dolga a 
törvényességi munkája során. Tehát én nekem azok a kérdések, amik az előbb a 
Tiszakomisz kapcsán is, hogy feladatom, nekem szánta a blombázással kapcsolatban is, 
és ezek is, ezek nem feladataim, mint jegyzőnek. Ezért is kértem, illetőleg dolgoztattuk 
ki ezt a belső ellenőrzési ütemtervet, hogy megnézzük a bérleti szerződéseknek, hogy 
milyen is. Tehát ennyit tudok tenni, mint jegyző, hogy megvizsgáltatom, hogy az 
intézménynél, hogyha szükséges intézkedés azt intézkedési tervben, de ez mind az 
intézményvezetőnek lesz majd a feladata. Tehát ezt azért határolja el a Tisztelt 
Képviselő Úr, hogy nekem nem feladatom valamennyi munkájának a végzése és nem 
vagyok valamennyi intézmény minden egyes résztevékenységéért felelős. Annak idején 
emlékszik a Tisztelt Képviselő-testület úgy kerültek ide ezek a bérleti szerződések, hogy 
maga a szerződés nem volt a Tiszakomisznál tisztába rakva, tehát össze-vissza 
szerződések voltak kötve és akkor úgy vette át a hivatal a szerződések készítését, tehát a 
jogi vonatkozásait vette át a hivatal és valamennyi szerződésbe bekerült az, hogy a bérlő 
külön szerződést köt valamennyi szolgáltatóval, tehát a víz, villany, stb. 
vonatkozásában. A továbbiakban ez akkor már egy bérleti jogviszony, ami a Ptk. hatálya 
alá tartozik, tehát, ha azt elmulasztja az, akivel kötve van a bérleti szerződés, azt 
nyilván, hogy perrel lehet csak érvényesíteni. Még a parkolóval kapcsolatban el kell 
mondanom, hogy a törvény szerint nem kötelező ilyen esetekben írásos szerződés, a 
képviselő-testület döntött, sőt maga a bérlő is fordult kérelemmel a Képviselő-testület 
felé, azzal a döntéssel elfogadtunk egy ajánlatot, tehát létrejött a szerződés, tehát attól, 
hogy nincs az a szerződés írásba foglalva, az szerződés. Ugyan csak azt tudom mondani, 
hogy az polgárjogi úton lehet érvényesíteni, amennyiben nem fizet a bérlő, de érvényes 
szerződésnek kell tekinteni.  

  
Jónás Sándor polgármester: 
 Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy ne vitázzunk és ne ragozzuk, mert először 

hozzuk meg a döntést arra, hogy felállítjuk ezt a három tagú bizottságot és hivatalos 
formában tegyék meg, mert most feleslegesen vitázunk, meg ha meglesz a bizottság, 
akkor ugyan ezt beterjeszti a bizottság, újra kezdjük, tehát értelmetlen dolognak tartom. 
Most én azt javaslom, hogy zárjuk itt le. Illetve Derzsényi János, Szilágyi Sándor, Bana 
Gábor, három 

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 

Ennél hivatalosabban nem lehet Sándor. 
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Jónás Sándor polgármester: 

Tessék már csendben maradni, megkérem a képviselőt. A három képviselőt a bizottság 
felállítására a képviselő-testület erre az egy alkalomra, hogy a strandon a 
szolgáltatásokat rendbe tegyék, illetve megvizsgálják és erről készítsenek egy 
jegyzőkönyvet, és ezt a legközelebbi testületi ülésre terjesszék be. Ezzel, aki egyetért, 
kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Ideiglenes bizottság felállítását 
– 9 fő igen, 2 fő nem szavazott (Bana Gábor, Illés János nem volt jelen a szavazásnál) 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
 

253/2009.(XII. 16.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelembe véve az 

önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 5/2007.(III. 29.) rendelet 
54. §-át – a termálfürdő területén lévő bérlemények vizsgálatára ideiglenes bizottságot 
állít fel.  

 
A bizottság tagjainak 

- Szilágyi Sándor SZEIB. tag, 

- Bana Gábor PTKIB. tag, 

- Derzsényi János SZEIB. tag 

kerül megválasztásra.  
 
Képviselő-testület felkéri az Ideiglenes Bizottságot, hogy a legközelebbi soron 
következő testületi ülésre a vizsgálati jegyzőkönyvet terjesszék be a testület elé. 
 
Határidő: 2009. január 
Felelős: Ideiglenes Bizottság  

 
 
 

m.) Egyebek 
 
 
Vásári-Orosz Andrea ÜOMSB. tag: 
 Ismételni szeretném maga, amit december 11-én elmondtam, a lakosság felé, illetve a 

Tisztelt Képviselő-testület felé, hogy december 22-én du. 16.00 órától meg lehet 
tekinteni a Cantare Kórus műsorát, mindenkit szeretettel várunk.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Én a jegyző asszonynak szerettem volna válaszolni, 
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Jónás Sándor polgármester: 
 De, lezártuk a testületi ülést, tehát én szeretném befejezni, ezzel ne foglalkozzunk most, 

majd alkalom lesz.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 De, hát ha ő elmondta, elmondanám Sándor, 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Nem, majd elmondod akkor, hagyjuk ezt most.  
 
 
Jónás Sándor polgármester:  
 A különfélék keretén belül van-e valakinek hozzászólása, javaslata? 

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

K. m. f. 
 
 

   Jónás Sándor      Dr. Vámosi Margit 
      polgármester                 aljegyző 

 
 

Derzsényi János 
jkv. hitelesítő 

 
 

 
 


