
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 10-én 

du. 1300 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében – 
megtartott üléséről. 

 
 
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Meghívottak: mellékelt jelenléti ív szerint 
 
 

Jónás Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott 
vendégeket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 12 
fő képviselő jelen van. Vásári-Orosz Andrea később érkezik, Szilágyi Sándor 
távolmaradását nem jelezte, valószínűleg később érkezik.  
 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére Zsólyominé Gyenes Anikóra, 
valamint a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Illés János képviselőre és a kiküldött 
meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására. 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Napirendi pontokra szeretnék szavazatot kérni, a nulladik napirendi pontban két 

hivatalos bejelentést szeretnénk tenni, illetve a testületi ülés végén lenne zárt ülésünk, 
aki ilyen formában és egyéb beadványa nincs, vagy valakinek észrevétele?  

 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Különfélékben. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Különfélékben.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Aki ilyen formában elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető, 
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét, valamint a napirendi pontok tárgyalását – 12 fő igen 
szavazattal (nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta. 
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Napirendi pontok: 

 
 

1./ Ajánlat az önkormányzat Polgármesteri Hivatal és intézményei érintésvédelmi, 
munka-, tűz és környezetvédelmi szaktevékenységi feladatainak ellátására 

 Ea.: Dr. Vámosi Margit aljegyző 
 

2./ A 2009. évben önkormányzati támogatásban részesített szervezetek beszámolója a 
támogatás felhasználásáról 

 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 

3./ Civil szervezetek önkormányzati támogatás iránti pályázatainak elbírálása 
 Ea.: Répási Lajos PTKIB. elnök 
  
4./ Tiszacsege Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet elfogadása 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 
5./ Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott 

köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2003.(X. 
02.) KT. számú rendeletének módosításáról 

 Ea.: Dr. Vámosi Margit aljegyző 
 
6./ Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének az állattartás helyi 

szabályairól szóló 21/2003.(VII. 03.) KT. számú rendeletének módosítása 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 
7./ A 2010. évi közfoglalkoztatási terv elfogadása 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 
8./ Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása alapító okirata módosításának 

jóváhagyása 
 Ea.: Dr. Vámosi Margit aljegyző 
 
9./ A 2010/2011-es nevelési évben, illetőleg tanévben indítható óvodai csoportok, 

iskolai osztályok és napközi csoportok számának meghatározásáról 
 Ea.: Dr. Vámosi Margit aljegyző 
 
10./ Javaslat helyiségbérleti díj meghatározására 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 
11./ Tiszacsege-Egyek-Újszentmargita Központi Orvosi Ügyelet 2009. évi 

működéséről készített beszámoló megvitatása 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 
12./ Polgármesteri jelentés 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 
13./ Különfélék 
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Jónás Sándor polgármester: 
 A nulladik napirendi pontunk első részéhez értünk. Gondolom sokaknak a képviselők 

között is, de Csegén élőknek meg különösképpen meglepetés egy új arc, aki mellettem 
ül, engedjétek meg, hogy bemutassam dr. Józsa Tibor urat, ő háziorvos, szeretném 
elmondani ennek a hátterét. Látom Tisztelt Képviselő, hogy nagyon rám nézett. Vincze 
képviselőre gondolok, igen, szeretném elmondani ennek a történetét, a 2. számú 
körzetünkben Laci megkeresett engem személyesen, hogy sok egyéb dolgai miatt nem 
tudja továbbiakban a háziorvosi teendőket Tiszacsegén ellátni és felvállalni. Laci 
megkereste a Doktor Urat. A Doktor Úr már korábban többször volt idekint 
helyettesítőként ügyeleten, és megtetszett a település és örömmel jön ide hozzánk, és a 
Kolozsvári Laci körzetét a 2-es számú körzetet veszi át. Most röviden ő elfogja mondani 
magáról, amit szükségesnek tart és szerintem az emberek utána mindenki megfogja jól 
ismerni a Doktor Urat, én csak jó véleménnyel vagyok róla. Beszélgettünk, nagyon 
részletes és kimerítő beszélgetést folytattunk, én azt hiszem, hogy a településünk javára 
lesz és az emberek gyógyítására. Engedjétek meg, hogy átadjam a Doktor Úrnak a szót 
és röviden hagy mutatkozzon be.   

 
Dr. Józsa Tibor háziorvos: 
 Józsa Tibor vagyok, Debrecenben lakom. Jó néhány hónappal ezelőtt, amikor első 

ügyeletemet töltöttem itt, akkor tájékozódtam, úgy gondolom érdemes, mindenhová, 
ahová az ember elmegy bármilyen célból és jókat hallottam a településről, az orvosoktól 
is, illetve azoktól is, akikkel beszélgettem, illetve nagyjából ismertem is, mert nem 
ismeretlen idegenforgalom szempontjából Tiszacsege neve senki előtt, szerintem. Aztán 
ügyeltem is néhányat, megtetszett a dolog, aztán Laci felajánlotta ezt nekem, hogy ő 
biztosan elmegy és nem érdekelne-e a körzet, én azt mondtam, hogy beszéljük meg és 
úgy tűnik, hogy sikerült vele egyezségre jutnunk. Most már el is kezdtem helyettesíteni 
őt, biztos, hogy eljutott a híre már önökhöz is. Visszatérve hozzám, én vidéken nőttem 
fel egyébként, aztán Debrecenbe kerültem a gimnáziumba, én a Kossuth Gimnáziumba 
jártam. A debreceni Orvosi Egyetemen 1993-ban végeztem, a Kenézy Kórházban 
kezdtem el dolgozni általános sebészeten, aztán nekem még volt katonaság, el is vittek 
katonának, kb. 1 év múlva, ott pedig baleseti sebészeten dolgoztam közel egy évet, a 
kecskeméti honvéd kórházban. Aztán úgy hozta a sors, hogy onnan kihelyeztek néhány 
hétre mindig, mert hiány volt a laktanyákban orvosokból, kihelyeztek laktanyákba, és 
megkerestek az ottani háziorvosok, hogy nem mennék-e helyettük rendelni, ügyelni, 
aztán azt is csináltam még párhuzamosan mellette, ez még a katonaság alatt volt 
gyakorlatilag. Aztán visszakerültem a munkahelyre, de úgy döntöttem, hogy elsősorban 
háziorvosként fogok dolgozni és ez így is lett, tulajdonképpen helyettesítő 
háziorvosként, meg ügyeletes háziorvosként dolgoztam mintegy szabadúszóként hosszú 
ideig, illetve mellékállásban gyógyszercégeknél is dolgoztam, és a kettő ideálisnak tűnt 
annak idején. Amit az egyik nem nyújtott, azt a másik nyújtotta, itt elsősorban a 
gyógyszercégek az anyagi hátteret teremtették meg. Aztán Debrecenben egy külvárosi 
körzetbe kerültem ez volt 2004 végén, 2005 elején, ez Haláp és Nagycsere volt, aztán 
nem pontosan úgy adták át a körzetet nekem, mint ahogy valójában volt. Biztos kevesen 
tudják, Haláp és Nagycsere Debrecenhez tartozik, viszont nincs vezetékes víz sem, tehát 
eléggé egy ilyen elmaradott városrész, és nem is várható, hogy lesz. Ezt csak azért 
mondom, mert csökkenő volt a népességszám, és 800 kártyából nem lehetett megélni, a 
bevételek folyamatosan stagnáltak, vagy mostanában csökkentek, a kiadások meg nőttek 
ott is, úgyhogy folytattam ezt a szabadúszó életmódot, de hát mindenképpen én úgy 
gondolom, hogy szükség van állandóságra az ember életében és ekkor következett be ez 
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a pillanat, hogy akkor Kolozsvári Doktorral ezt megbeszélem, sikerült megegyeznünk és 
így vagyok itt tulajdonképpen. Ha van kérdésük, akkor szívesen válaszolok.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Felteszem a lehetőséget a Tisztelt Képviselőknek, ha van valami kérdésük feltehetik, én 

azt hiszem, hogy majd menetközben még részletesebben megismerjük a Doktor Urat, és 
bízzunk benne, hogy jól fogja körünkben érezni magát. Kívánom azt, hogy minél 
kevesebb betege legyen, én azt kívánom érezze jól magát. Én azt hiszem, hogy a Doktor 
Urat el is engedhetjük, neki tovább kell mennie intézni a praxisát, aki elfogadja és jónak 
találja a Doktor Urat kérem, hogy kézfelnyújtással erősítsük meg a Doktor Urat.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – egészségügyi ellátási szerződés 
kötéséről történő nyilatkozatot –  12 fő igen szavazattal (Vásári-Orosz Andrea és 
Szilágyi Sándor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
* A határozat száma elszámozás miatt került az alábbiak szerint meghatározásra! 

 
32/2010.(II. 10.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önálló orvosi tevékenységről 
szóló 2000. évi II. törvényben és a 18/2000.(II. 25.) Korm. rendeletben 
meghatározott működtetési jog megszerzése iránti kérelemhez való felhasználás 
érdekében kinyilatkozza, hogy dr. Józsa Tibor háziorvossal egészségügyi ellátási 
szerződést kíván kötni a tiszacsegei 2. számú felnőtt háziorvosi körzet (ÁNTSZ kódja: 
090090225, telephelye: 4066 Tiszacsege, Fő u. 29.) területi ellátási kötelezettséggel 
történő ellátására, azzal a feltétellel, hogy a háziorvosi feladatokat önálló orvosi 
tevékenységként dr. Józsa Tibor látja el.  
 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester 
 

 
 
Dr. Iványi Tibor kiment az ülésről.     Jelen van: 11 fő 
 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Akkor folytatnánk a bemutatást. Lehet, hogy most úgy tűnik mindenkinek, hogy aki 

mellettem ül, az nagyon régi ismerős és miért van itt és miért kerül bemutatásra. Nagy 
titkot nem árulok el, még akkor sem, ha névrokonom. Jónás Jánosnak hívják, 
feltételezem mindenki tudja, nagyon régtől itt él Tiszacsegén, törzsgyökeres tiszacsegei, 
hogy miért van itt az meglepetés. Engedjétek meg, hogy a Kapitány Úrnak átadjam a 
szót és ő felvázolja azt, hogy miért is van most ez az ünnepség itt nálunk és miért 
történik ilyen hivatalos bemutatás. Átadnám a szót Sanyi.   

 
Lakatos Sándor r.őrnagy őrsparancsnok: 
 Köszönöm szépen Polgármester Úr. Tisztelt Képviselő-testület, Hölgyeim, Uraim, 

Tisztelt jelenlévők! Polgármester Urat egy kicsikét helyreigazítanám, jelen pillanatban 
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még nem én vagyok a kapitány, én csak a tiszacsegei rendőrőrsnek a parancsnoka 
vagyok, de köszönöm szépen előre is. Semmi probléma nincs belőle, csak azért, hogy 
nehogy véletlenül esetleg valaki félreértse ezt a dolgot, jelen pillanatban még mint a 
tiszacsegei rendőrörs parancsnoka vagyok itt. Egy örömteli kötelességemnek teszek 
eleget azzal, hogy aki esetleg nem ismerné annak bemutatom Jónás János 
rendőrtörzsőrmester urat, aki Tiszacsege szülöttje, tehát igazándiból lehet, hogy sokak 
számára egy kicsit érdekes ez a dolog. Elfogom mondani, hogy miről is van szó, az időt 
nem szeretném rabolni, néhány mondatot, gondolatot szeretnék Jónás törzsőrmester úr 
körzeti megbízotti kinevezésével kapcsolatban ejteni. Kezdeném először is azzal, hogy 
ez számomra kötelesség. Országos Rendőrfőkapitány Úr előírta, hogy az újonnan 
kinevezett körzeti megbízottakat a Képviselő-testület előtt be kell mutatni. Ezért 
vagyunk most itt, ezért kértük ezt a néhány percet. Tiszacsegén 1998 óta van rendőrőrs, 
előtte körzeti megbízottak dolgoztak itt, illetve járőrök, amióta a rendőrőrs megalakult, 
kettő fő körzeti megbízott dolgozott a rendőrőrsön, Osváth Tamás zászlós úr volt az első 
körzeti megbízottunk, aki évekig betöltötte ezt a beosztást, majd őt követte Lévai 
Vilibald törzsőrmester úr, aki csak néhány hónapig töltötte be ezt a beosztást, mivel 
ezzel egy időben a rendőrőrsön megüresedett az egyik nyomozói státuszunk, 
természetesen ez prioritást élvezett a kapitányság egészének a működése szempontjából. 
Kapitányságvezető Úr úgy döntött, hogy a Lévai törzsőrmester urat átvezényli 
nyomozói beosztásba. Ezt követően ez 2006 áprilisa, üresen állt ez a beosztás és 2009. 
december 16-ig, míg Jónás Úr kinevezésre nem került, addig ez üresen is állt. A körzeti 
megbízotti feladatokat az őrs más dolgozói beosztottjai látták el. Bár én úgy gondolom, 
hogy igyekeztünk megfelelni a követelményeknek. 2009-ben Országos 
Rendőrfőkapitány Úr előírta, hogy az üresen álló körzeti megbízotti státuszokat 
amennyiben arra alkalmas rendőrt találunk, fel kell tölteni. Mi úgy gondoltuk, hogy a 
tiszacsegei rendőrőrs körzeti megbízotti beosztására Jónás törzsőrmester Urat találjuk 
alkalmasnak és én úgy gondolom, hogy ő az elmúlt években itt Tiszacsegén való 
ténykedése ezt igazolja. Én bízom benne, hogy a ráháruló feladatokat megfelelő szinten 
és a lakosság megelégedésére fogja végezni a jövőben is. Lehet, hogy Önök igazándiból 
nagy változást egyébként nem fognak észrevenni, a Jónás Úr, mint ahogy eddig is, ezt 
követően is egyenruhás rendőrként fogja ellátni a feladatát, tehát nem fogja levetni az 
egyenruhát, a feladatai viszont bővülni fognak és természetesen a felelőssége is sokkal 
nagyobb lesz a jövőben. Az eddigi munkavégzése mellett innentől kezdve bűnügyi 
jellegű feladatokat is el kell neki látni. Egyszerűbb megítélésű bűnügyekben nyomozást 
kell neki folytatnia. Közrendvédelmi, illetve igazgatásrendészeti feladatokat, illetve 
intézkedéseket is végre kell hajtania a jövőben. Én arra kérnék mindenkit, amennyiben 
munkája során teheti, úgy segítse Jónás Úr tevékenységét. Én röviden ennyit szerettem 
volna elmondani, és átadnám a szót Jónás János törzsőrmester Úrnak, hogy néhány 
gondolatot ejtsen magáról, illetve eddigi életpályájáról.  

 
 
Dr. Iványi Tibor visszaérkezett.      Jelen van: 12 fő  
 
 
Jónás János rendőrtőrzsőrmester körzeti megbízott: 
 Köszöntök mindenkit. Jónás János tőrzsőrmester vagyok, törzsgyökeres tiszacsegei, itt 

is lakom a képviselő-testületnek köszönhetően mennyasszonyommal, aki Egyek 
nagyközség önkormányzatánál dolgozik. Magamról, elemi iskoláimat Tiszacsegén 
kezdtem, ezt követően Tokajba jártam kereskedelmi szakközépiskolába, ahol érettségit 
és szakmát szereztem, ez időszakban a tiszacsegei ÁFÉSZ-nál is dolgoztam, ezt 
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követően bevonultam katonának, az akkori sorállományos szolgálatot letöltöttem. Ezt 
követően Tiszacsegén a szakmámban kezdtem el dolgozni, itt helyezkedtem el, és 
többek között dolgoztam több helyen, Tiszacsegén a termálstrandon, voltam egyéni 
vállalkozó, dolgoztam Budapesten, ezt követően 2002-2004-ig a miskolci rendészeti 
szakközépiskolában rendőrhallgató voltam és sikeres vizsgákat követően a budapesti 
rendőrfőkapitányság BRFK. XI. kerület kapitányság közrendvédelmi osztályán 
gépkocsizó járőr voltam, ahol 2005. június 15-ig dolgoztam, mikor is családi okok miatt 
hazakényszerültem, illetve haza akkor teljesen nem tudtam jönni, hanem Balmazújváros 
illetékességi területéhez tartozó Egyek Rendőrőrsre tudtam hazakerülni és június 16-tól 
2005. december 15-ig dolgoztam Egyek rendőrőrsön, illetve annak illetékességi 
területén, mikor is itt módomban állt Tiszacsege rendőrőrsre átkerülni, ez 2005. 
december 16-án történt meg, szintén közrendvédelmi osztály beosztottja lettem járőr 
beosztásban. Itt kezdtem meg a munkámat. Sok szolgálati munkát elvégeztem, sok 
beiskolázáson, szaktanfolyamon részt vettem, ezek közül bombakutató lettem, 
képesítésem van rá, mentor lettem, aki a rendőrhallgatókkal foglalkozik, valamint van 
két sebességmérő ellenőrző jogosítványom is, így ezt követően Balmazújváros 
Rendőrkapitányság vezetője elküldött Miskolc Rendészeti Szakközépiskolába, ahol a 
KMB oktatáson részt vettem, melyből már le is vizsgáztam, ebből következik, hogy 
2009. december 16-án Balmazújváros Rendőrkapitányság Vezetője dr. Kántor Péter 
alezredes Úr megbízott Tiszacsege illetékességi területéhez tartozó kmb. 
szakfeladatokkal és ezeket látom el azóta, nagyobb elszántsággal és a munka 
színvonalának kellő odafigyeléssel látom el azóta. Ennyit szerettem volna magamról 
mondani, köszönöm a figyelmüket.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Köszönöm szépen a bemutatkozót. Természetesen felteszem a kérdést a képviselőknek, 

hogy valamilyen kérdés van-e esetleg? Ha nincs, akkor megint csak azt tudom mondani, 
hogy sok sikert kívánok és minél kevesebb munkát.  

 
 
 
Tóth Imre kiment az ülésről.      Jelen van: 11 fő  
 
 
 
1. Napirendi pont 
 

Ajánlat az önkormányzat Polgármesteri Hivatal és intézményei érintésvédelmi, 
munka-, tűz és környezetvédelmi szaktevékenységi feladatainak ellátására 

 Ea.: Dr. Vámosi Margit aljegyző 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 
 
 

Jónás Sándor polgármester: 
 Folytatnánk tovább a testületi ülésünket, illetve a hivatalos napirendi pontokat, most már 

sorrendbe megyünk. Két vállalkozó is jelezte, hogy beadja az anyagát. Német Sándor 
urat látjátok itt mellettem ülni, ő el is jött személyesen. A másik fél nem jelent meg 
személyesen. Én úgy gondolom, hogy ez úgy lenne tisztességes és korrekt, ha már 
Németh Úr eljött, ő bemutatkozik, elmondja magukról és magáról, azt amit tudni 
szeretnénk mi, illetve a kérdéseket a képviselők, ha óhajtják természetesen felteszik. De 
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döntést ezen a napirendi ponton most ne hozzunk, én javaslatot teszek, hogy vagy az 
egyebekben, vagy zárt ülésen tárgyaljuk majd meg, úgy korrekt, a másik fél nincs itt, 
nem helyes dolog lenne, ha most mi itt egyben határozatot is hoznánk. Engedjétek meg, 
hogy Németh Úrnak átadjam a szót.  

 
Németh Sándor SZO-MIL Kft.: 
 Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testületet, a Polgármester Urat, a Jegyző Asszonyt! 

Én SZO-MIL Hugaria Kft. megbízásából vagyok itt jelen. Én Németh Sándor vagyok 
erősáramú villamosmérnök, egyetemi szakmérnök munakvédelmi szakon, tűzvédelmi 
előadó és aki még meghíva lett ugyan ebből az ajánlattevő csoportból, a Szombathelyi 
Pétert szeretném megemlíteni, aki környezetvédelmi mérnök. Mi így ketten teljesen 
letudjuk fedni az EBK-s munka ellátását, ami annyit jelent, hogy egészség, biztonság, 
környezet, amire mi megfelelő szolgáltatást tudunk nyújtani mérnöki színvonalon, 
ennek kiegészítő része a villamos biztonságtechnikai felülvizsgálatok, ami külön 
ajánlatként lett beadva. Ami a munka- és tűz és környezetvédelmi tevékenység ellátására 
vonatkozik, az az ajánlatban szerepel, le van írva, hogy milyen tevékenységeket 
végzünk és végzünk el. Ebből kiemelném munka-, tűz és környezetvédelmi 
kapcsolattartásokat a hatóságokkal, ami nagyon jelentős azért, hogy az önkormányzat 
kezelésében lévő épületek, építmények, szervezetek megfelelően tudjanak működni, 
megfelelő biztonsággal, környezeti munka- és tűzbiztonsággal. Az ajánlatba most nem 
szeretném részletesen felolvasni, hogy mik vannak, ki lett osztva mindenki megkapta. 
Azt kérném, hogy ezzel kapcsolatosan, ha átolvasnánk és kérdés hogyha van, 
megpróbálnám megválaszolni. Az érintésvédelmi és tűzvédelmi szabványossági 
felülvizsgálatok, valamint villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatoknak az ajánlata 
is ott van, a ceruzás kitöltés azért történt, mert hogy konkrétan előző jegyzőkönyv nem 
áll rendelkezésre. Amit én személy szerint eléggé veszélyesnek tartok. Tehát úgy tartom 
veszélyesnek, nem azért hogy költségnövekedés, vagy ilyesmi történhet, mert ott 
átlagolva lettek, direkt éppen ezért, hogy nehogy az ajánlatban megszaladás legyen, mert 
vannak minimál jegyzőkönyv árak, és vannak mérőponti árak, most hogyha azt nézzük 
külön-külön az egységeket, mindenki előtt ott van, akkor jól látszik, hogy átlagolva 
lettek direkt, hogy nehogy az önkormányzat olyan helyzetbe kerüljön, hogy elfogadja a 
munkavégzésre az ajánlatot és közben pedig nem annyira jön ki az összeg, ez így lett, 
mert nem tudtuk pontosan, hogy mennyi mérőpont lesz mondjuk az iskolában, vagy 
ezekben az intézményekben. Ezeket a munkákat az érintésvédelmi, tűzvédelem, és 
villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatokat minden esetben úgy szándékozzuk 
elvégezni, hogy amennyiben nem megfelelőséget tapasztalunk, arra minden esetben 
javaslatot teszünk, hogy annak a megjavítását azt hogyan lehetne megoldani és hogy ne 
kerüljön nagyobb, több költségbe egy újabb felülvizsgálat, miután a megjavítás 
megtörtént, mert akkor újra kellene felülvizsgálni, ezt mi vállaljuk, hogy a 
visszaellenőrzést is elvégezzük, amennyiben felénk jelezve van, hogy el lett hárítva ez a 
hiba. Ennyit a pénzügyi dolgokról. A másik a folyamatos munka-, tűz és 
környezetvédelmi szolgáltatás ellátása. Az önkormányzatnak és az önkormányzat 
kezelésében lévő intézményeknek a munka-, tűz és környezetvédelmi tevékenységére 
szerződést kell kötni és ezt a SZO-MIL Kft. vállalná. Meg is adtuk, hogy milyen árban, 
szerintem ezt majd megbeszélik a zárt ülésen. Ha kérdés van válaszolok is.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Köszönjük szépen a rövid bemutatkozót, természetesen a képviselőknek megadom a 

lehetőséget.  
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Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Elképzelhető-e egy olyan felállás, hogy az érintésvédelmi vizsgálatokat mással 

végeztessük el?  
 
Németh Sándor SZO-MIL Kft.: 
 Külön lehet választani.  
 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Nem függvénye, hogy önök végezzék el?  
 
Németh Sándor SZO-MIL Kft.: 
 Nem. Annyi van, hogyha megnézzük a munka-, tűz és környezetvédelmi ajánlatot, hogy 

ebben benne van az, hogy ezeknek a nyilvántartását, felügyeletét azt is vállaltuk, hogyha 
amennyiben elvégzi egy külső kivitelező és nem mi leszünk, akkor annak a felügyeletét, 
hogy amikor lejár, akkor minden esetben intézkedni rá, hogy ne legyen olyan, hogy az 
önkormányzat alá tartozó intézmények felügyelet nélkül maradjanak. Látjuk az 
ajánlatban, hogy havi 20 óra van megadva, ez elég jelentős szám, úgy kell elképzelni, 
hogy előzetes felmérésünk alapján nagyon sok irat nem áll rendelkezésére az 
önkormányzatnak, aminek kellene, folyamatosan mi ezeket előállítjuk, tehát 
folyamatosan az ellenőrzésekben részt veszünk, ott van az ajánlatban végig leírva. Nem 
akarnám végig olvasgatni. A másik dolog az, hogy ez a 20 órás jelenlét olyan 
biztonságot fog szerintem nyújtani az önkormányzat és szervezeteinek, intézményeinek, 
ami a jelenlétünkkel garancia.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Kérdezem van-e még valakinek esetleg? Ha nincs, akkor megköszönöm a rövid 

bemutatkozót. Mint mondtam erre majd visszatérünk erre a napirendi pontra, akkor 
fogunk szavazni és akkor fogunk döntést is hozni.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – fenti napirend zárt ülésen 
történő tárgyalását – 11 fő igen szavazattal (Tóth Imre, Vásári-Orosz Andrea és 
Szilágyi Sándor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta.  

 
 
 
Tóth Imre visszaérkezett.       Jelen van: 12 fő  
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2. Napirendi pont 
 
 

A 2009. évben önkormányzati támogatásban részesített szervezetek beszámolója a 
támogatás felhasználásáról 

 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 /Előterjesztés írásban mellékelve./ 
 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Kiegészíteni nem kívánom, a bizottságokat kérdezném, hogy tárgyalták-e? 
 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Tisztelt Testület! A beszámolókból látjátok az előterjesztés ott van, mindenki 

maradéktalanul elszámolt ezzel az összeggel. Én nem mondom, hogy ez csekély, mert 
nem biztos, hogy csekély. Sajnos tudjuk a kezünk ez irányba kötve, be vannak szűkülve 
a lehetőségeink, egyre kisebb finanszírozást kapunk a központi költségvetésből, tehát 
ennek arányában tudjuk nyilván mi is ezeket a társadalmi szervezeteket támogatni. 
Igazából talán csak a Tiszacsege Kultúrájáért Alapítvány támogatásában van egy fajta 
pénzmaradvány, ami abból kifolyólag alakult ki, hogy olyan időpontban kapták ezt a 
támogatást, december 30-án, hogy nem volt már alkalmuk felhasználni, tehát ők ezt 
átvitték a következő évre és 2010. évben az ÁMK művészeti oktatására fogják fordítani, 
meg van itt célozva ez a dolog. Tehát mindenki elszámolt ezzel a pénzzel, javaslom 
ilyen formában elfogadásra.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Más észrevétel, javaslat? Én úgy gondolom, hogy tegnap este 6 órakor fejezte be a 

bizottság az ülését, hál’ istennek eléggé részletesen megtárgyalták és én úgy gondolom, 
hogy mindenki ennek megfelelően a támogatással el is számolt, ehhez különösebb 
hozzáfűznivaló nincs megítélésem szerint. Aki elfogadja így és egyetért mindezzel, 
kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – 2009. évben önkormányzati 
támogatásban részesített szervezetek beszámolóját – 12 fő igen szavazattal (Vásári-
Orosz Andrea és Szilágyi Sándor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
7/2010.(II. 10.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2009. évben támogatott 
társadalmi szervezetek beszámolóját elfogadja. 
 
Megállapítja, hogy a társadalmi szervezetek az Önkormányzat által jutatott támogatást 
megfelelően, a támogatott cél megvalósítására fordították.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Jónás Sándor polgármester 

 9



 
3. Napirendi pont 
 
 

Civil szervezetek önkormányzati támogatás iránti pályázatainak elbírálása 
 Ea.: Répási Lajos PTKIB. elnök 
 /Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 

Jónás Sándor polgármester: 
 Szintén megkérdezném a bizottság elnökét Répási Lajos Urat, hogy a bizottság által 

javaslatként beterjesztett dolgokat ossza meg a Tisztelt Képviselőkkel megvitatás 
céljából. Átadnám a szót.  

 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Szintén a pályázati szempontok alapján lettek kiírva, ezek a szervezetek pályázhattak 

ilyen fajta összegre, amit a költségvetésükben megterveztek, illetve úgy gondoltak, hogy 
talán ennyivel tudja az önkormányzat támogatni őket. 11 szervezet nyújtott be 
pályázatot, illetve erről hiányzik a 12. az egyeki Tűzoltó Egyesület. Most ők szerepelnek 
az átadott pénzeszközök táblázatában egy 500 ezer Ft-os támogatással, az 
önkormányzatunk annyival támogatja. Ők olyan igényt nyújtottak be, hogy 
lakosságszám arányosan 200 Ft-ot kérnének támogatásként. Az azt jelenti 5000 lakossal 
számolva 1 millió Ft-os összeget szerettek volna kapni. Bizottságunk úgy gondolta, 
hogy ebből a pályázati pénzből, azt tudni kell, hogy 2 millió Ft-ot különítettünk el erre, 
de igazából a lehetőségeinkhez mérten egy kicsit visszább kellene ezt fogni, tavaly 1 
millió Ft volt ez a keret, tudjátok, most 2 millióra emeltük. Nem igazán vagyunk abban a 
helyzetben, hogy ezeket a kereteket megemeljük. Mint látjátok itt a táblázatban 
megvannak a kért összegek, illetve a bizottság által javasolt összegek. Elég jelentős 
különbség van közöttük most. Sajnos mi is egyre rosszabb anyagi helyzetbe kerülünk. 
Mindenképpen tisztábban kell lenni, hogy ezek az átadott, illetve támogatási összegek 
igazából mindig elszoktam mondani, hogy az önhiki megítélésénél egy bizonyos fokig 
csökkentő tényezőként szerepelnek. Úgyhogy ezt mindig át kell gondolni és sajnos 
egyre több az ilyenfajta igény. Nem beszélve arról talán a jövőre nézve el kellene azon 
gondolkozni, hogy nagyon sok olyan szervezet alakul már itt, amiből van egy másik is, 
harmadik is, igazából jobb volna egyfajta feladatot egy szervezetnek vinni és akkor 
beolvadni a többinek, mert ez így egyre bővül és sajnos egyre kevesebb összeg fog jutni 
ezekre a támogatásokra. Lezárva azzal, hogy az Egyeki tűzoltóságot még ebben a 
táblázatban egy 200 Ft-os összegben támogatjuk, tehát azzal még ez kiegészül. Plusz az 
500 ezer Ft-on felüli. Tehát nem támogatjuk azt a lakosságszám arányos 200 Ft/főt, amit 
ők kikértek, hanem megkapják az 500 ezer Ft-ot, illetve innen a 250 ezer Ft-ot 
javasoljuk, amennyiben a Tisztelt Testület ezt elfogadja. Mindenki látja nem olvasnám 
fel, itt vannak a kértek és a bizottság által javasoltak, ha valakinek van kérdése akkor 
megpróbálunk válaszolni.  

 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Nagyon jól látja Répási képviselő társam, hogy el fog 

aprózódni, egyre több alapítvány, egyesület van. Meg kell, hogy mondjam, hogy van itt 
olyan alapítvány, ami az ifjúságról szól, de megmondom őszintén, hogy az iskolával 
semmilyen kapcsolatban nincs. Nem beszélhetek az óvoda nevében, de gondolom az 
óvodát is elsősorban a Vackor Alapítvány támogatja, mint a csegei iskolát is a csegei 

 10



Csengőszó Alapítvány, arányaiban ahogy nézem, pont attól vettünk el 50-50 ezer Ft-ot, 
ami a két oktatási-nevelési intézménynek úgymond a legfőbb támogatója. Én ezt egy 
kicsit furcsállom, úgyhogy javaslom, hogy ezen gondolkozzunk el.  

 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Melyiket gondolod?  
 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Itt van az óvodavezető, nem tudom, hogy ő hogy látja, az óvodát is a Vackor Alapítvány 

támogatja? 
 
Bárdos Tiborné Óvoda és Bölcsőde intézményvezető:  
 Elsősorban. Én az Alapítványnak alapítója vagyok a Kuratórium elnöke nem tud most itt 

lenni, de tulajdonképpen maga az egész óvoda dolgozói azért dolgoznak, hogy az 
alapítványt fenntartsuk és működtessük, illetve köszönetünket fejezzük ki évente az adó 
1%-ából befolyó összegeknek, és a gyerekeknek az élményszerző kirándulásaikat, 
különböző eszközöket, amit a költségvetésünkből nem tudunk finanszírozni, ezt a 
Vackor Alapítvány finanszírozza.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Más volt a kérdés, a felvetés, Igazgató Úr még egyszer megismétli.  
 
Bárdos Tiborné Óvoda és Bölcsőde intézményvezető:  

Nem láttam a táblázatot.  
 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Elnézést Piroskának most adtam oda, megnézi mindjárt.  
 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Én az iskola nevében mondom el, tehát az iskolát, mint alapítvány a Csegei Csengőszó 

Alapítvány támogatja tudtommal. Más alapítvány nem, és abból lett levéve, 200 ezer Ft 
lett kérve, kapott 150 ezer Ft-ot.  

 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Ez javaslat Imi. 
 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Azért mondom, én meg azt javaslom, hogy maradjon meg a 200 ezer Ft az óvodának is, 

mert tudtommal az óvodánál a Vackor Alapítvány a főtámogatója.  
 
Bárdos Tiborné Óvoda és Bölcsőde intézményvezető:  
 Ezt mondtam, elsősorban.  
 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Azért mondom, hogy ilyen szempontból vizsgáljuk meg. Látom be van írva éves 

működés, mit fedez ez? Én tudom azt, hogy a Csegei Csengőszó Alapítvány mit 
támogat, mert az osztályok kirándulásától kezdve különböző rendezvényeinket ők 
finanszíroznak. Mert másról nem igen tudunk. Én csak ezért, hogy tisztábban lássunk, 
ezért kérdezem.  
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Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Sőt az volna a célszerű, egyfajta sorrendiséget felállítani egy fontosságit, bár ez 

mindenkinek fontos, a maga területe. De nyilván van itt ami az oktatáshoz kapcsolódik, 
meg van ami szórakozáshoz, hát azért ez a kettő nem egy kategória természetesen. 
Nyilván mindenki a sajátját. Imi lehet javasolni. 

 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 A 11-es pontot azt én komolyan meggondolnám.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Összefoglalva jól értem? A 11-es pontból ne adjunk támogatást, hanem az ott kijelölt 

100 ezer Ft-ot a Vackor, illetve a Csengőszó Alapítvány, ezt akartad kifejteni.  
 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Én nem tettem javaslatot a pénzösszegre, én csak azt mondtam, hogy például a 11-es 

alapítvány nem támogatja az iskolát, hiába az ifjúságról szól, de lehet, hogy azon kívül,  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 De mondjuk már ki azt amit ki kell mondani, hogy vagy megvonjuk, vagy a 

képviselőknek még mindig fennáll az a lehetőség, ha úgy gondolják a többi képviselők 
is, hogy oda nem, akkor a megmaradt pénzösszeget a két kimondottan az óvoda és 
iskolával foglalkozó Alapítvány egyforma arányban kapja meg. Vagy így, mert 
beszéljünk nyíltan, mert a burkolt beszédet senki nem fogja megérteni, és akkor nem 
fogjuk tudni, hogy miről beszélünk.  

 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Én azt hiszem, hogy eléggé érthetően elmondtam.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Nyílván sokat lehetne ezen vitatkozni, prioritásokat 

felállítani, az elég nehéz és körülményes, mindenkinek a saját szervezete fontos. Azt 
azért hozzátenném, hogy nyilvánvalóan a szervezetek figyelmét felhívnám arra, hogy 
szervezetet nem az önkormányzati támogatás alapján kell alapítani, és alapozni. Egy 
picit úgy érzem, hogy bizonyos szervezetek külön utaznának az önkormányzati 
támogatásra, illetve éreztetnénk velünk, hogy a településnek, az önkormányzatnak 
kötelességszerűen támogatni kellene, mert ők működnek és léteznek. Nem erről van szó, 
nyilván mi segítünk, segítő kezet nyújtunk, de valamilyen szinten ezek a civil 
szervezetek, ha már a nevében is benne van, hogy civil szervezés, civil szerveződés és 
civil a szervezet, akkor valamilyen módon saját forrásból vagy pedig valamiféle 
támogatók felkutatásával támogatói rendszerben próbálják a működésüket megoldani és 
lehetőség szerint a legszerényebb mértékben vegyék igénybe az önkormányzati 
támogatást, ezt azért kihangsúlyoznám. Az összeg miatt nyilvánvalóan lehet látni, hogy 
van akinek egész jelentősen lejjebb vettük a támogatását, mert a hasonló tevékenységet 
folytató hasonló szervezetnek is nyilvánvalóan az összegéhez megpróbáltunk közelíteni, 
de azt is figyelembe vettük, hogy ő magasabb létszámmal, nyilván itt a Patás Pajtásra és 
a tiszacsegei Hagyományőrzőre gondolok. Visszatérve a Vackor Óvodai Alapítványra és 
annak támogatására, itt ne feledkezzünk meg, ha jól emlékszem, több mint 400 millió 
Ft-os óvodát fog most kapni az óvoda, tehát az, hogy nem támogatnánk az óvodát és az 
óvodai nevelést, ez így ebben a formában nem igaz. Én úgy gondolom, hogy a település 
pontosan ebben az évben igen-igen komoly beruházást valósít meg abban, hogy az 
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óvodai ellátás az gyakorlatilag minél jobban közelítsen az európai szinthez. Ettől 
függetlenül elismerem, hogy ez az alapítvány az óvodai nevelésben jelentős részt vállal. 
Nem zárkózom el a 200 ezer Ft-tól. De a tiszacsegei Ifjúságért Alapítvány amennyire én 
tudom valamiféle oktatási programokat valósít meg és ebbe bevonja a gyerekeket, a 
tanulókat és bevonja a pedagógusokat is, hisz többször pályáztak már különféle 
programokra, és ezekből a pályázati összegekből nyilván ezeknek az oktatásoknak a 
lebonyolításához szükséges eszközöket pályázati úton nyerték meg, hiszen én is 
többször segítettem nekik ezeknek a dolgoknak a megvalósításában, illetve a 
finanszírozásában, nem értem, hogy akkor hogy lehet, hogy te nem találkoztál vele, 
vagy nekem rosszak az információim. Nyilván te, mint iskola igazgató erről sokkal 
többet tudsz. Jobban meg kellene akkor ezt a dolgot nézni, mert azt sem szeretném, 
hogyha az a vád érne bennünket, hogy esetleg ez az Ifjúságért Alapítványnak most 
esetleg vannak valamiféle nagyon jó tervei itt a csegei ifjúsággal kapcsolatosan és azon 
a 100 ezer Ft-on múlna, hogy megtudják-e valósítani vagy nem, és mi ezt innen nem 
tudjuk eldönteni, úgy érzem. Tehát saját magunkat hoznánk kellemetlen helyzetbe. Én 
inkább azt javasolom, hogy mivel 2 millió Ft-ról volt szó és ez 1.310 ezer Ft, 

 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Plusz 250 ezer, az egyekieké, az 1.560 ezer Ft. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Tehát még mindig a 2 millió Ft alatt vagyunk, tehát az ominózus Vackos, illetve a 

Csengőszó Alapítvány 50-50 ezer Ft-ját akkor is oda tudjuk adni, én úgy érzem, hogyha 
a Tiszacsegei Ifjúságért Alapítványtól nem vesszük el az összeget, ez az egyik. A másik 
gondolatom, ami nagyon fontos, hogy minden szervezetnek felhívnám a figyelmét, 
hogyha ma megszavazzuk ezeket az összegeket az nem jelenti azt, hogy holnap fel lehet 
venni, tehát az, hogy ezekhez a pénzekhez mikor tudnak hozzáférni, ezt nyilván a 
Polgármesteri Hivatal pénzügyi helyzete és kerete meghatározzák, a felvétel 
összegében, illetve időpontjában nyilvánvalóan a jegyzővel, illetve a pénzügyi iroda 
vezetőjével kell, hogy egyeztessenek.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Kétségtelen, ami már el is hangzott. Nagyon nehéz igazságosan dönteni és biztos, hogy 

nem is fogunk tudni dönteni, mert valaki mindig sértődött lesz. Na de egy részt örülnünk 
kell, hogy ennyi civil szervezet van, csak amit az Alpolgármester Úr is mondott, valóban 
az van, hogy a civil szervezeteknek saját magukat kellene elsősorban eltartani, és mivel 
regisztrációs szervezetekről van szó, különböző pályázati lehetőségeik is vannak, meg 
aztán itt is támogatókat tudnak maguk mellé állítani. Most egy megszorított 
költségvetésből levett összegeket tudunk biztosítani.  

 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Én csak nagyon röviden, mert utána el kell mennem. Én az elején jeleztem, hogy nem 

ismerem az Alapítvány működését, munkásságát, ez azt jelenti, hogy az iskolával nincs 
szoros kapcsolata. Lehet, hogy pedagógusokat igénybe vesz oktatásra, de az iskolával 
szoros kapcsolatban nincs az az Alapítvány. Magyarul a mi gyerekeinket ilyen 
szempontból nem támogatja.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Mivel jelezte, hogy a Kultúra hete van most és ő a megnyitója, elmegy és majd 

visszajön.  
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Tóth Imre elment az ülésről.      Jelen van: 11 fő  
 
 
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag: 
 A Tiszacsege Ifjúságáért Alapítvány ügyéhez szeretnék hozzászólni. Nehéz az egész 

ügy, mert nem tudjuk melyik ujjunkat harapjuk, mert mind úgy ahogy előadják, leírják, 
hasznos és kell. A Tiszacsege Ifjúságáért Alapítványból innen hárman vagyunk benne, 
ma délelőtt ott voltam az ülésén, nehéz a helyzetük nekik is, de valóban van olyan 
program, amiben a tiszacsegei tanuló ifjúság egy részét hívják meg és a pedagógusokkal 
tartják a kapcsolatot. Másrészt ösztöndíj kiegészítést adnak olyan pedagógus 
gyerekeknek, akik ide fognak visszajönni dolgozni Tiszacsegére. Nem haszontalan ez 
végül is.  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 

Ezt jeleztem. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Megkérdezte, felvetette, el lett a védelmi beszéd is mondva én úgy gondolom. A 

képviselők is tisztább képet kaptak. Mindenki előtt ott van és látja mindenki, hogy 
tulajdonképpen három esetben a kért összegek csak három esetben nem azonosak azzal, 
amit kértek, a többi szinte megkapta azt az összeget, amit kért. Én úgy gondolom, 
hogyha elfogadja az Alpolgármester Úr is az észrevételeket, akkor egy szavazásra 
bocsátanám én csak az egészet, aki a korábban és itt feljegyzett és benne a Tiszacsegei 
Ifjúságért Alapítvánnyal is nem változtatva meg, aki egyetért így vele és elfogadja, 
kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
Jászai László PTKIB. tag: 
 A társadalmi szervezetek azok nem adnak be vagy az külön lesz kezelve?  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Az más. 
 
Jászai László PTKIB. tag: 
 Az más lesz, azt külön kell. Mert az előző napirendi pontban jóval több összegről, a 

Labdarugó Szakosztály, a Tűzoltó Egyesület, stb., fel van itt sorolva elég jelentős összeg 
és ez nem annyi. De arról nem lesz most szó? Én csak kérdezem.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Akkor visszatérve a napirendi pontunkra, aki elfogadja és ilyen összegekkel, ahogy a 

Pénzügyi Bizottság beterjesztette elénk, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – 2010. évben a társadalmi 
szervezetek támogatását – 11 fő igen szavazattal (Tóth Imre, Vásári-Orosz Andrea és 
Szilágyi Sándor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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8/2010.(II. 10.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2009.(II. 12.) rendelete alapján 
mellékletben szereplő összegekkel támogatja a benne felsorolt Társadalmi 
szervezeteket.  
 
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Jónás Sándor 
polgármestert, hogy az eredményes pályázókkal a támogatási megállapodást kösse meg, 
valamint felkéri a pénzügyi irodát, hogy a támogatási összegek a megállapodások 
alapján történő átutalásáról gondoskodjon.  

 
Határidő: 2010. március 31. 

        folyamatos 
Felelős:   Jónás Sándor polgármester 

              Szilágyi Jánosné pü.-i irodavezető 
 
 
 
4. Napirendi pont 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelet elfogadása 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 /Előterjesztés írásban mellékelve./ 
 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Engedjétek már meg, hogy körünkben Farkas Lajos könyvvizsgáló Urat megtiszteljem, 

örülök, hogy köztünk van és egyúttal én meg is kérném a rövid tájékoztatásra, hisz ő 
erre a legilletékesebb, aki ebben a nehéz gazdasági válságos világban érthető módon 
talán összetudja számunkra foglalni, hogy hol tartunk és mi várható. Átadnám a szót 
Könyvvizsgáló Úrnak.  

 
Farkas Lajos könyvvizsgáló: 
 Pár évszázaddal ezelőtt úgy volt, hogy a jó hír hozóját megjutalmazták, a rossz hír 

hozóját pedig lefejezték és nekem nagyon be van burkolva a nyakam, mert nem 
szeretném, hogy itt lenyisszantanák. A rossz hír az, amit az elmúlt hónapokban már 
megprognosztizáltak maguknak a saját maguk költségvetési koncepciójában, az úgy 
nagyjából vissza is köszönt ebben a költségvetésben, ami ide került most önök elé. De 
mégis csak van jó hír vonzata is. Nem kell úgymond magunkat temetni, lesz erre más. 
Nem kell magunkat temetni, mert a szükségből elég komoly erényt sikerült kovácsolni 
ebbe a költségvetésbe. Itt lehet viszonyítgatni, mert csak ebből lehet erőt meríteni, a 
tényszámokból, abból, hogy mennyi egy normatív állami támogatás, amit egy ekkora 
város magának elkönyvelhet, az jön ki, ami ott van önök előtt az előterjesztésben, hogy 
nem futja a béreknek meg járulékoknak az összegét sem, a többit meg szerezzék meg 
maguknak úgy ahogy tudják. Ez nem egy vállalkozás forma, hanem ez egy állítólag egy 
önkormányzat. Reméljük, hogy ez majd valamilyen irányban azért mégis csak érdemben 
fog változni, addig mégis csak azt kell mondani, hogy időt kell nyerni, mint amit 
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elmondtam ezelőtt két hónappal is. A szükségből úgy lett erény azt kell mondanom, 
hogy érdekes módon, kényszerből nem növekedhetett jobban a hitelállományuk, mint az 
előző évben volt, annyi maradt a működési hitelállomány, ez a jövőre nézve nagyon 
üdvös, egy önhiki pályázati számítás alapjánál. Mert ez volt a legnagyobb mínuszoló 
tényező ennek a növekedése, ez most nem növekedett, már nem növekedhetett jobban. 
A másik oldalról ami megint nagyon üdvös, hogy annyira meghúzták a nadrágszíjat 
ebben a költségvetésben, amennyire muszáj volt, mert mégis működtetni kell és ezt a 
működtetést nem ám statikusan kell elképzelni, hogy ez most ennyi bevételből, meg 
ennyi kiadásból fog állni, hanem ennek a bevételeknek a befolyási dinamikájából, meg a 
kifizetésnek az üteméből és ezeknek a különbségéből időnként ez nem kivonás kérdése. 
Hogy miért nem kivonás kérdése, azt nagyon könnyen megfogják érteni. Mert ha azt 
mondjuk, hogy ennek az idei költségvetésüknek a finanszírozási hiánya 97.500 ezer Ft, 
ez a tavaly évi induláshoz képest hihetetlen jó szám. Tehát valahol azok az 
önkormányzati racionalizálási intézkedések, amelyek a működésre hatottak, azok 
kezdenek eredményt hozni. Tehát jóval kisebb tárgyévi hiány generálódott. Igen ám, de 
cipeljük magunkat az előző évi hiányt is, tehát itt azért vannak hiteltörlesztési kötelmek, 
és a hiteltörlesztési kötelmek rájönnek még egy tárgyévi hiányra, hát akkor mindjárt 
megint jelentkezik egy ez évi hitelfelvételi kényszer. Úgyhogy nagyon jól szét kell 
választani a tudatunkban a hitelfelvétel összegét, meg a költségvetésünk finanszírozási 
hiányát. A finanszírozási hiány jelentősen javult az előző évhez képest, a hitelfelvételi 
összeg a működésben most eszerint a költségvetés szerint annyi, mint a bázisévben volt. 
Ezeket a számokat ha egymás mellé rakjuk és hozzátesszük, hogy mindezt úgy sikerült 
kialakítani ebben a költségvetésben, hogy működőképes maradt, legalábbis itt papíron 
működőképes maradt ez a költségvetésünk. Úgy működőképes maradt, hogy az alapvető 
jogszabályi előírásoknak megfeleltek. Akkor azt kell mondani, hogy most mégis csak jó 
hírt tudtam mondani, pedig erre, ha belegondolnak a tavaly év novemberében, amikor a 
koncepciót tárgyaltuk, erre nem olyan túl sok esélyt láttunk, meg az évvégének a sima 
lezárására sem túl sok esélyt láttunk, na most ahhoz képest viszonylag elfogadhatóan 
sikerült a finanszírozás szempontjából zárni az önkormányzatokat. Ehhez képest ez a 
költségvetés, ami itt önök előtt van, még egyszer mondom, hogy akár finanszírozható is 
lehet. Ha az önhiki pályázatban, amire minden évben azt mondjuk, hogy végül is olyan 
idézőjelbe szokták tenni, hogy „pofapénz”, pont nem az a „pofapénz”, hanem a 
kiegészítő egyéb támogatások, ez egy részletes számításon alapul, idáig azért nem 
tudtuk megfordítani ezt a trendet, mert 3 évvel ezelőtt, amikor az önkormányzatunkat 
megbüntették az önhiki kapcsán, amiről tárgyaltunk legutóbb, hát az egész idáig 
elhúzódott, elhúzódott odáig, hogy több hitelt működésre nem tudtunk felvenni. Ez a 
folyamat megállt, láthatólag ezt a mostani számításunk szerint ezt a folyamatot nem is 
kell tovább bővítenünk, ha viszont ez megállt, akkor abban a pillanatban ennek kedvező 
számítási hatása lesz egy pótlólagos támogatással. Ha a pótlólagos támogatás a tavalyi 
évhez növekedni fog, amiben én úgy gondolom most ezek alapján, hogy bízhatunk, 
hogy egy nagyobb önhikit kapunk, az a hitelállomány további csökkenéséhez vezethet. 
Azért mondom mindezt feltételes módban, hogy vezethet, mert nagyon sokszor fel kell 
jönni annak a napnak és nagyon feszes tudatos gazdálkodásnak kell eltelni ahhoz, hogy 
ez valóban ide is vezessen egyrészt. Másrészt pedig változatlanul úgy gondolom, hogy 
az alapvető probléma, ami az önkormányzatok finanszírozását illeti, ha nem kerül 
rövidesen megoldásra, akkor már itt nem lesznek annyi tartalékok, hogy az mégis csak 
azt eredményezze, amit szeretnénk, amiről most beszéltem, ezek ilyen időleges 
megoldások lehetnek csak. De ez az én ügyfélkörömben 13 önkormányzatnál ez 
mindenütt ilyen borotvaélen van, tehát mindenkinek azt tudom mondani, hogy időt kell 
nyerni. Az időnyeréshez, hogy megvárjuk azt, hogy mégis valamilyen kicsivel 
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kedvezőbb helyzetbe kerüljön az önkormányzat. Az időnyeréshez szükségeltetik az, 
hogy mindenképpen működőképes állapotban tartsuk a költségvetésünket. Ez a 
költségvetés én megítélésem szerint azt biztosítja. Ennyivel egészítettem volna ki azt a 
jelentést, amit leírtam.   

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Én csak annyival szeretném még kiegészíteni, nem hangzott el, és kíváncsiságból én is 

utána néztem egy kicsit, hogy szinte tényleg borotva élen vagyunk, hogy mi okozza ezt. 
Kíváncsiságból 2006 évtől kezdve mióta mi dolgozunk itt, visszatekintést végeztem és 
itt van a szám, lesújtó: 2006-ban még 54.527.394 Ft-tal kaptunk több támogatást az 
államtól, mint most. Mindenki tudja, hogy a költségek ez alatt az eltelt idő alatt 
mennyivel nőttek. Mi ennyivel több, mint 50 millióval kevesebbet kaptunk, tehát 
tessenek elgondolkozni, mint kíntornászok, úgy kell ezen dolgozni és úgy tartjuk 
magunkat életben ezekben a nehéz válságos időkben. Ennyivel szerettem volna még én.  

 
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag: 
 Megköszönöm Könyvvizsgáló Úrnak a precíz, jól szerkesztett, és lényegbe vágó 

hasznos jelentését, és azokat a dolgokat, amit kiemelt és joggal emelt ki, mert nagyon 
fontos és lényeges, a hiány eltüntetésére, a hiány lefaragására minden évben felhívja a 
figyelmet, de valóban ez a legfontosabb ahhoz, hogy talpon maradjunk. Ugyan úgy, 
mint az ókori Rómában talán Catilus volt az, aki minden egyes hozzászólását a 
szenátusban azzal kezdte, hogy Carthagót meg kell támadni, le kell rombolni, mert 
különben baj lesz, meg is lett az eredménye annak, hogy nem fogadták meg, mert ugye 
Hannibál megindult és betört Itáliába.  

 Szóval igaza van és tényleg gazdaságilag mindennel csak egyetérthetek. Itt van kérem, 
olvasom a cikket, karcsúsítást az államigazgatásban, ami a hatékonyság növelést 
szolgálná, ez az önkormányzatok keretét javítaná, abban az esetben, ezt át kell gondolni, 
ha újra gondolnák és egyszerűsítenék az állami funkciókat, korszerűsítenék az ügyvitelt 
és a képzést, ehhez igazítanák a költségeket. Na de mit lehet tenni, amikor tavaly 800 
milliárddal csökkentek az adók. 2008-ban 9.500 milliárd forintnál több adót szedett be 
az állam, jövedelemadóból, áfából, társasági adóból és egyébből, tavaly 800 milliárddal 
kevesebbet, mert a válság miatt, a visszaesés miatt az adók és a fogyasztás is visszaesett, 
kevesebb volt az egész, ezért vannak ezek a megszorítások. Még hozzátenném, hogy 
3100 önkormányzat van, ebből közel 3000 ugyan olyan helyzetben van, mint mi. Tehát 
nagyon igazak a Könyvvizsgáló szavai, gondolatai, de ezt csak akkor tudnánk igazán 
hatékonnyá tenni és megoldani, hogyha az állami feladatszabók, költségvetést 
meghatározók, a támogatás odaítélők is mind-mind átlátnák és az önkormányzatok 
helyzetét segítenék.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Én azt hiszem, hogy eléggé részletesen és szakmailag aláhúzva a Könyvvizsgáló Úr 

megtette az ajánlását, én azt hiszem, hogy nekünk csak bólintani kell, hogy elfogadjuk. 
Természetesen, ha van vélemény, azt szívesen meghallgatjuk.  

 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Irodavezető Asszony?  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Azt mondta Zsuzsa, kérdeztem, hogy nem kíván, mivel a Könyvvizsgáló elmondott 

mindent.  
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Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Akkor én röviden, azt hiszem, hogy csak költségvetésről van szó, egy pár számot csak 

mondjunk a lakosság felé is. Igazából a koncepció megtervezésekor, illetve a 
sarokszámok ismeretében látható volt, hogy ugyan azokkal a problémákkal fogunk 
szembesülni, mint az előző években, tehát ez a közel 150 millió Ft-os hiány, amit 
önkormányzati szinten kell kezelni. A kormányzat, mint ahogy Könyvvizsgáló és 
Doktor Úr is elmondta, ráfogja arra, hogy a kiadási oldalt szűkíteni szükségeltetik, 
takarékosabb, hatékonyabb gazdálkodást kell folytatni, ő ezt abban látja, hogy a 
finanszírozást folyamatosan lecsökkenti az önkormányzatokra vonatkoztatva. Nagyon 
sok fórumon elhangzik az, hogy az ország 3200 önkormányzatából 3100 valamennyi 
hasonló cipőben jár, mint mi, hát ez sajnos bennünket nem vígasztal, de kénytelenek 
vagyunk ezzel szembe nézni. Annak ellenére is, hogy talán Könyvvizsgáló 
megfogalmazta, hogy az elmúlt években bizony sokszor megtettük azokat a 
fájdalmasnak mondható szervezéseket, amik bizony szükségesek voltak, értve itt a 
racionális gazdálkodás területén, létszámgazdálkodás területén, amit meg kellett 
tennünk. Úgy néz ki, hogy sajnos, hát hoztak, persze nagyon sok eredményt hoztak, de 
igazán nem látványos ez, mert a terhek fokozódtak rajtunk, tehát le lehet ezt mérni, de 
valahol mégis csak ugyanazzal szembesülünk vissza. A költségvetési törvény 
módosítása rendelkezik arról, hogy a települési önkormányzatok képviselő-testületeinek 
külön kell jóváhagyni a költségvetési rendeletükben a hiány, illetve azon kevés 
önkormányzatok esetében ahol többlet keletkezik, ezeknek az összegeknek a 
finanszírozását módját, hogy milyen módon kívánják megoldani. Szintén szólt a 
Könyvvizsgáló arról, hogy tendencia az, hogy az önkormányzatok esetében az állami 
támogatások összege még a bérek és járulékok összegét sem fedezi, nem beszélve a 
finanszírozás gyakorlatáról, ami egyszerűen érthetetlen számomra, hogy évek óta nem 
képesek változtatni rajta, hogy a bérek kifizetése hónap elején történik, a finanszírozás 
pedig a hó vége felé történik, tehát ezeknek a biztosítására az önkormányzatok hitelt 
kénytelenek felvenni, igénybe venni, mint esetünkben ez a munkabérhitel jelentkezik 
így. Konkrétan ennyi.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Még a Pénzügyi Irodavezető Asszony szeretne kiegészítést tenni.  
 
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető: 
 Csak technikai dolgokban szeretnék. Költségvetési rendelet-tervezet került kiosztásra a 

testületi ülés előtt, erre azért volt szükség, mert jelentősen megváltozott az 
államháztartási törvény és a működéséhez kiadott rendelet, most már a 292-es 
Kormányrendelet és más fogalmakat vezetett be a költségvetési gazdálkodás során az 
intézmények elnevezésében, gazdálkodási jogkörében a státusztörvény, ezért a 
rendeletnek egyes pontjait ki kellett egészíteni. Az a rendelet-tervezet, ami kiment a 
testületi anyaggal egy héttel korábban azok a táblázatok valamennyi él, és ez ami 
kiosztásra került ez pedig az új Ámr szerinti plusz mellékleteket tartalmazza. Hogy ne 
legyen ilyen terjedelmes megpróbáljuk majd a későbbiek folyamán összébb 
szerkeszteni, de ez  most így sikerült, és még talán számszaki változás egyáltalán nincs 
benne. A költségvetés végrehajtásának szabályai, ott is kiemelésre került az újonnan 
kiosztott anyagban, ami az önhiki pályázati támogatás miatt kötelező elemként kell, 
hogy egyértelműen benne legyen a költségvetési rendeletben, azok kerültek 
belefogalmazásra és vannak olyan fogalmak amik más elnevezést kaptak, de 
tartalmukban lényeges változás nem következett be. Az előző napirendi pontban, ami 
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már számszerű változást eredményezhet ebben a költségvetési rendeletben, ez csak egy 
kérdés lenne. Elhangzott az, hogy a 3/a számú mellékleten az egyeki Tűzoltó Egyesület 
támogatását megváltoztathatja a Képviselő-testület. A kérdés csak az lenne, ha most az 
eredeti rendeletben ezt megváltoztatja, erre is van lehetőség, akkor most áttudjuk ezen a 
táblázaton belül vezetni, vagy ha úgy kívánja a Képviselő-testület, hogy az előző 
napirendben hozott döntés már az eredeti költségvetési rendelet tartalma legyen, akkor 
azt betudom építeni ebbe a 3/a. mellékletbe még a rendelet elfogadása előtt. Ez egy 
technikai dolog. 

 
Jónás Sándor polgármester: 

Ez a praktikusabb megoldás.  
 
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető: 
 Ne legyen egy rendeletmódosítás. Akkor az beépítésre kerülhet és a 3/a. számú 

melléklet az előző napirend alapján jóváhagyott összeggel módosul. Ami nem került 
kiosztásra pályázható támogatás az pedig továbbra is ebben a sorban marad és az év 
során lehetőség lesz akármilyen csökkentésre vagy kiosztásra vagy átcsoportosításra. 
Még egy jelentős dologra szeretném felhívni a figyelmet, a fejlesztési célú kiadások 
778.866 ezer Ft-ot képviselnek ebben a költségvetésben. Ha megnézzük az 
önkormányzatnak lehetősége lett volna még 11 milliós fejlesztési forrást fejlesztésre 
fordítani, de a működés szűkössége ezt nem tette lehetővé ebben a költségvetésben. Ami 
örvendetes az, hogy ehhez a fejlesztési kiadáshoz 628.182 ezer Ft pályázati forrás társul 
és ezt a hatalmas összeget, ami a közelmúltban egyáltalán nem volt jellemző az 
önkormányzatra, mindössze 50.684 ezer Ft-tal kell az önkormányzatnak kiegészíteni. A 
költségvetés az önkormányzat igazgatási tevékenységénél tartalmaz egy úgynevezett 
cafetéria juttatást, ezt a Pénzügyi Bizottság elég részletesen megtárgyalta. Szeretném 
elmondani a következő napirendi pontban lesz szó a Cafetéria juttatással kapcsolatban a 
szabályzat elfogadásáról, vagy előterjesztéséről és ott utalás van arra, hogy a 
köztisztviselők részére megállapított cafetéria juttatás éves keretösszegét a költségvetési 
rendelet határozza meg. Ez a költségvetési rendelet 231.000 Ft-os éves juttatást határoz 
meg a köztisztviselők részére. Ha ezzel kapcsolatban van észrevétel, akkor azt most meg 
lehetne tenni, mert akkor ezt az összeget módosítani szükséges, ha ezzel nem ért egyet a 
Képviselő-testület.  

 
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag: 
 Nem kérdés, és nem is a cafetériához szólok hozzá, azt tegnap kitárgyaltuk 

megbeszéltük, hanem a tűzoltósághoz, a tűzoltáshoz. Szóval gyalázat, hogy egy 
államban, egy kultúr államban ezt az állam idelőcsöli, hogy tűzoltókat tartsatok fent és 
így legyen. Ezt egy normális államban megoldja az állam, ugyan úgy, mint a mentőket, 
meg kellene, és nem az önkéntes, meg a falusi tűzoltókon kellene számon kérni a 
tűzoltást. A városokban meg jégcsapokat tördelnek a nagyvárosokban Budapesten a 
tűzoltók ilyenkor. Ez nem község és kisvárosi feladatnak kellene lenni, egyáltalán, ezt 
meg kellene a Magyar államnak, mint minden normális XXI. századi államnak oldani és 
saját magának a költségvetéséből finanszírozni, és akkor nem kellene nekünk itt 
vergődni ilyen tűzoltóságnak átadott pénzeszközökről, fenntartásáról, hogy mi legyen a 
miénkkel, jönnek-e az egyekiek, elég-e a pénz, tudunk-e gumit venni, van-e benzin. 
Ilyen gondjaink vannak, holott ezt egy ilyen XXI. században elvárhatná a lakosság, 
hogy az állam megoldja hatékonyabban, jobban, mint ahogy jelenleg van.  
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Jónás Sándor polgármester: 
 Teljesen egyetértek ezzel, a legmesszebbmenőkig a Doktor úr nagyon jól látja, nem 

nekünk kellene ilyeneken itt birkózni, nem nekünk kellene ezt biztosítani, hanem az 
államnak.  

 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Kicsit félbemaradt a mondókám, de nem probléma. Legalább arról essen szó, hogy 

mennyi a bevételi, illetve a kiadási oldal, az, hogy hogy áll össze, akkor már hagyjuk. 
Vagy én értettem félre vagy az Irodavezető Asszony tévesztette el a fejlesztési és 
felújítási kiadásaink nem 778 millió, hanem 678 millió Ft. A cafetériával kapcsolatosan 
a törvény rendelkezései alapján a köztisztviselői díj alap ötszöröse, minimum ennyinek 
kell lenni, ez valamennyivel több, ami magába foglalja az utána fizetendő járulékoknak 
a mértékét is, igazából 5 egész pártized százalékos ez a 231 ezer Ft. Mind a bevételi, 
mind a kiadási oldal az 1.902.326 ezer Ft-ban realizálódik. Szó volt itt róla, hogy 
mindenképp az önhikis pályázat, ami talán most egy kicsivel nagyobb összeggel 
kecsegtet, ezt majd arra kell fordítanunk, hogy a hiánynak a csökkentésére, amit 
működésként fel kell, hogy vegyünk ez a 154 millió Ft. Rendelkezésünkre áll még, mert 
szó volt róla, hogy hogy rendelkezik ez a törvény, a folyószámla hitelkeretünk, ami 
tudjuk 135 ezer Ft, illetve a munkabérhitel. Illetve mint az elmúlt évek gyakorlatát 
követve itt a működési kiadások előirányzat zárolása, ha szükségeltetik, akkor ennek is 
meg kell, hogy feleljünk. Illetve költségvetési rendeletünkben a költségvetési 
létszámkeretet is el kell fogadni. Itt részletesen ki van mutatva, azt hiszem, hogy 
tökéletesen megfelel a Tisztelet Testület találkozott vele, és ilyen formában javasolnánk 
elfogadásra.  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Két rövid gondolatom lenne csak, ha már takarékosságról 

beszélünk, biztos feltűnt mindenkinek, hogy a szociálpolitikai juttatásoknál az ápolási 
díj alanyi jogon közel 34 millió Ft-os kifizetés lesz. Ha tavaly nem szűntettük volna meg 
a méltányossági ápolási díjat, akkor az teljes egészében majdhogynem az 
önkormányzatot terhelné. Nagyon sajnálom, hogy nem 2006-ban szüntettük meg ezt az 
ápolási formát, akkor most 50 millió Ft-tal gazdagabbak lennénk. Hiba volt azt képzelni, 
meg azt hinni, hogy a lakosság igényeit nem tudjuk kielégíteni, kiszolgálni, ha a 
méltányossági ápolási díjat megszűntetjük. Ebből az összegből már látom, hogy az 
ellátottak ugyan úgy jogosultak lettek alanyi jogon is ápolási díjra, vagyis annak idején a 
rendeletet megalkotni teljesen felesleges volt. A másik rövid gondolatom lehet, hogy 
egy kicsit vicces lesz, a városi sportegyesületnek 1,2 millió Ft-ot ad az önkormányzat, 
illetve a Tiszacsege Kultúrájáért Alapítványtól 480 ezer Ft-ot kap, ami az én 
alpolgármesteri illetményem, egész évre értendő, vagyis ez azt jelenti, köszönöm szépen 
a belém vetett bizalmat még decemberben is alpolgármester leszek.   

 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Tényleg két gondolat, amit elfelejtettem, lényegében arról van szó, hogy majd külön 

rendelkeznünk kell, határozatban le kell szögeznünk az önhikis pályázat benyújtását, 
illetve itt előleg címén, amit jelenleg lehívhatunk 10.375 ezer Ft, erre majd külön 
határozatot kell hoznunk.  
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Jónás Sándor polgármester: 
 Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy jó részletesen kitárgyaltuk. Aki ilyen formában a 

kiegészítésekkel és az észrevételekkel együtt eltudja fogadni, kérem, hogy 
kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Város 
Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendeletét – 11 fő igen szavazattal (Tóth Imre, 
Vásári-Orosz Andrea és Szilágyi Sándor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az 
alábbi rendeletet alkotja: 

 
 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELÖ-TESTÜLETÉNEK 

 
1/2010.(II.  11.)  RENDELETE:1/2010.(II. 11.) RENDELETE:  

 
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRÖL 

 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében  és az államháztartásról szóló  1992. évi XXXVIII. 
Törvény 65. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva az önkormányzat 2010. évi 
költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 
 

A RENDELET HATÁLYA 
 

1.§ 
 

A rendelet hatálya Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületére ( a továbbiakban: 
Képviselő-testület), annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az önkormányzat 
költségvetési szerveire terjed ki. 
 

2.§ 
 

Az önkormányzat rendeletében minden önállóan és részben önállóan gazdálkodó 
költségvetési szervként működő intézmény külön-külön alkot egy-egy címet. A költségvetési 
címrendet a 5. számú melléklet tartalmazza. 
 

A KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI 
 

3.§ 
  

 A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási 
főösszegét   1.902.326  ezer Ft-ban , ezen belül  
 

a) a személyi juttatását         445.368  ezer Ft-ban 

b) a munkaadót terhelő  járulékát      118.738  ezer Ft-ban 
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c) a dologi kiadását       364.274  ezer Ft-ban 

d) a szociálpolitikai (ellátottak pénzbeli ) juttatását               214.470 ezer Ft-ban 

e) a speciális célú támogatásokat                22.519 ezer Ft-ban 

f) a fejlesztési és felújítási  kiadásait       678.866  ezer Ft-ban 

g) a fejlesztési célú hiteltörlesztés                    11.591  ezer Ft-ban 

h) működési célú hitel törlesztését                                                       45.000 ezer Ft-ban 

i) cél- tartalék                                                                                           1.500 ezer  Ft-ban 

j) a működési célú hitel felvételét                           154.129 ezer Ft-ban   

k) előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét   140.392 ezer Ft-ban                        

állapítja meg. 

AZ ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI 
 

4.§ 
 

(1)   A 3.§-ban megállapított bevételi főösszeg jogcímeit a (2)-(4) bekezdésekben foglaltak 
és e rendelet 1, 1/a, 1/b, 1/c, 1/d, 1/e, 1/f, 1/g , 1/h, 1/i  

            számú mellékletei alapján  állapítja meg a Képviselő-testület. 
 
(2)  Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság a 2010. évi költségvetésében állami 

hozzájárulás és támogatás, valamint átengedett, megosztott bevételek  címen  421.142  
ezer  Ft-ot állapított meg a rendelet 1/i számú mellékletében foglaltaknak megfelelően. 

            Központosított állami támogatás címen igényelni tervezett összeg 330.324 ezer Ft. 
 
(3)     Az önkormányzati gazdálkodás során az e rendeletben tervezett és az év közben 

létrejött hiány külső  finanszírozási módja ÖNHIKI- támogatás,  likviditási, valamint 
munkabér-hitel  felvétel a számlavezető hitelintézettől. A hitelfelvétellel kapcsolatos 
szerződés megkötésének a jogát a képviselő-testület 155.000 ezer forint értékhatárig a 
polgármesterre ruházza át.   A polgármester a hitelszerződésről,  annak aláírását 
követően a következő képviselő-testületi ülésén köteles tájékoztatást adni. 

 
  (4)  Amennyiben a költségvetési év során a hiány  a működési forráshiányos 

önkormányzatok kiegészítő támogatásával - ÖNHIKI - és likviditási hitel felvétellel 
nem kezelhető, úgy  rövidlejáratú működési hitel felvétele válik szükségessé, melynek 
mértékéről és a hitelfelvétellel kapcsolatos szerződéskötésről külön határozatban dönt 
a Képviselő-testület.  

                             
(5)  Az intézmények bevételeit az alábbiak szerint határozza meg a Képviselő-testület:                                    

a.) a Polgármesteri Hivatal működési célú saját bevétele 2010. évben 6.440 ezer Ft, 
fejlesztési célú bevétele 37.360 ezer Ft, működési célra átvett pénzeszköze 68.736 ezer 
Ft, felhalmozási célra átvett pénzeszköze 476.890 ezer Ft; 
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b.) a  Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet működési célú saját bevétele 2010. 
évben 139.900 ezer Ft, fejlesztési célú bevétele 3.290 ezer Ft; 

c.) a Városi Óvoda és Bölcsőde saját bevétele 2010. évben  11.584 ezer Ft; 

d.) az Általános Művelődési Központ működési célú saját bevétele 2010. évben 18.265 
ezer Ft; fejlesztési célú saját bevétele 2.000 ezer Ft. 

 (6)  Tiszacsege Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a  működését az 1/2010.(I.25)                 
         TVCKÖ számú határozatában a 2/f. számú melléklet szerint szervezi meg. 

 
  (7) Az önkormányzat költségvetési szervei a bevételi előirányzataikon felüli   
        többlet bevételeiket a likviditás biztosítására kötelesek fordítani. 
 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI 
 

5.§ 
 

(1)  A 3.§-ban megállapított kiadási főösszeg felhasználási jogcímeit költségvetési 
szervenként a (2)-(9) bekezdésben foglaltak és e Rendelet 1, 2, 2/a, 2/b, 2/c, 2/d, 2/e, 2/f, 
3/a, 3/b, 3/c. számú mellékletei szerint állapítja meg a Képviselő-testület. 

 
(2) A Polgármesteri Hivatal működési kiadásait 2010. évben szakfeladatonkénti bontásban és 

azon belül az egyes kiemelt előirányzatokat és a létszám keretet a Rendelet 2/a. számú 
melléklete szerint  állapítja  meg a  Képviselő-testület.  

           
(3) A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet kiadását és létszámkeretét 2010. évben 

feladatonkénti bontásban, azon belül az egyes kiemelt előirányzatokat és a költségvetési 
létszámkeretet a Rendelet 2/b. számú melléklete szerint állapítja meg a Képviselő-testület. 
 

(4) A Városi Óvoda és Bölcsőde működési kiadásait 2010. évben szakfeladatonkénti 
bontásban és azon belül az egyes kiemelt előirányzatokat és a költségvetési 
létszámkeretet a Rendelet 2/c. számú melléklete szerint állapítja meg a Képviselő-
testület. 

 
 (5) A Tiszacsegei Általános Művelődési Központ működési kiadásait 2010. évben 

szakfeladatonkénti bontásban azon belül az egyes kiemelt előirányzatokat és a 
költségvetési létszámkeretet a Rendelet 2/d, számú melléklet szerint állapítja meg a 
Képviselő-testület. 

 
(6) A Polgármesteri Hivatal önkormányzatok igazgatási tevékenységének kiadásait 

ágazatonként 2010. évben a 2/e. számú melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-
testület. A Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 38.650,- Ft-ban állapítja 
meg 

       A köztisztviselőket megillető cafetéria-juttatás 2010.évi keret összegét 231 ezer Ft-ban 
állapítja meg a Képviselő-testület. 

 
(7)  Az önkormányzat központosított kiadásait feladatonkénti bontásban a 3/a. és a 3/b. számú 

mellékletek szerint állapítja meg a Képviselő-testület. 
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(8) Az Önkormányzat fejlesztési és felújítási kiadásait a rendelet 3/c. számú melléklete 

szerinti célonként állapítja meg a Képviselő-testület. 
 
(9) A Tiszacsege Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetését a 

Tiszacsege Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat  1/2010.(I.25.)TVCKÖ. határozata 
alapján a 2/f. számú melléklet alapján  hagyja jóvá  a Képviselő-testület. 

 
(10) A Képviselő-testület általános tartalékot nem képez ,   céltartalékát 1.500 ezer Ft-ban  

állapít meg. 
        A tartalékkeretek feletti rendelkezési  jogát a Képviselő-testület fenntartja magának. 
 
(11) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a rendelet 3/d számú melléklete 

tartalmazza. 
(12) A 3.§-ban megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások 

jogcímenkénti megoszlását mérleg szerűen önkormányzati szinten, továbbá a 
finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 8. számú melléklete 
alapján határozza meg a Képviselő-testület. 

 
(13) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal mint önállóan működő és gazdálkodó 

költségvetési szerv, és a hozzá kapcsolódó önállóan működő intézmények 2010. évi 
összevont  költségvetésének  főbb bevételi és kiadás-nemenkénti megoszlását a rendelet 
7. számú melléklete szerint állapítja meg. 

 
(14) A képviselő-testület az önkormányzat 2010.évi előirányzat ütemtervét havi bontásban a 

6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
(15) A közfoglalkoztatottak 2010.évi létszám előirányzatát 139 főben állapítja meg a 

képviselő-testület. 
 
(16) A többéves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 9. számú 

melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület, azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait 
véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. 

 
(17) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket a 10. számú melléklet 

szerint állapítja meg a Képviselő-testület. 
 

A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 
 

6. § 
 

(1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 74. § (2) 
bekezdése alapján a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a 
helyi önkormányzati feladatok ellátása érdekében működési feladat ellátása 
vonatkozásában évi 500 ezer forint értékhatárig, felújítások, nagy értékű eszközök 
beszerzése vonatkozásában évi 1.000 ezer forint értékhatárig a  polgármesterre ruházza 
át. 

 
(2) A Képviselő-testület a (1) bekezdésben meghatározott értékhatárok fölötti előirányzat 

átcsoportosítási jogot fenntartja magának. 
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(3) Az (1) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben hozott döntések sem a költségvetési 

évben, sem a későbbi években többletkiadással nem járhatnak. 
 
(4) A rendeletbe beépült Tiszacsege Város  Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési 

előirányzatai kizárólag a Tiszacsege Város  Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozata 
alapján módosíthatók. 

 
(5) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási 

hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítást az államháztartás működési rendjéről 
szóló 292/2009.(XII.19.) Kormány  rendelet alapján hajthatja végre. 

 
(6) Az e §-ban meghatározott átcsoportosításról az érdekeltek - a polgármester 

előterjesztésében - negyedévenként, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen 
kötelesek beszámolni. A polgármester ezzel egyidejűleg köteles javaslatot tenni a 
költségvetési rendelet módosítására. 

 
(7)  Ha év közben az Országgyűlés, Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy 

elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a 
polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. 

       A pótelőirányzatról a polgármester s képviselő-testületet negyedévenként köteles 
tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként – adott év június 30-ig, illetve 
december 31-i hatállyal- dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzat szerinti 
módosításáról. 

  
(8)  A magánszemélyek kommunális adójából befolyt bevételt a Képviselő-testület fejlesztési 

céljai megvalósítására  használja fel. 
 
(9) Felhalmozási célú bevételként a felhalmozási bevételek, a felhalmozási célra kapott 

támogatás, az államháztartáson kívülről kapott felhalmozási célú pénzeszköz, a 2010.évi 
költségvetési törvény 3.számú melléklet 7. pontja alapján a társadalmi gazdasági és 
infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő 
települési önkormányzatok támogatásának 100%-a, a magánszemélyek által befizetett 
építményadó és telekadó 20%-a, az előbbi pontban meghatározott magányszemélyek 
kommunális adója, a pénzmaradvány felhalmozási része, illetve a zárszámadás keretében 
megállapított pénzmaradvány felhalmozási része,  valamint a lakáshoz jutás feladatai 
jogcímen az önkormányzatnak a tárgyévet megelőző évi kiegészítő támogatásnál 
számításba vett összege számolható el. 

        A felhalmozási bevételeket  a Képviselő-testület fejlesztési céljainak megvalósítására 
használja fel. 

 
(10) A bizottsági hatáskörben hozott pénzügyi kihatással járó döntéseket a pénzügyi fedezet 

igazolása céljából ellenjegyezni szükséges.  

7. § 

 A költségvetés végrehajtása során fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási 
előirányzatok mértékéig - a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel - vállalható és 
kifizetések - kivéve a jogszabályokon, bírósági, illetve államigazgatási jogerős 
határozaton alapuló kötelezettségeket és járandóságokat - is ezen összeghatárig 
rendelhetők el.  
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8. § 

 (1) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a rendeletben megállapított 
szabályoknak megfelelően gondoskodjon az önkormányzat operatív gazdálkodásának 
végrehajtásáról. 

(2) A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt a Polgármesteri Hivatal operatív 
gazdálkodásának végrehajtásával. 

(3) A Képviselő-testület megbízza az önállóan működő  Tiszacsege Kommunális Szolgáltató 
Szervezet vezetőjét, hogy az operatív gazdálkodás végrehajtásáról a Polgármesteri 
Hivatallal kötött megállapodás alapján gondoskodjon. 

(4) A Képviselő-testület megbízza az önállóan működő Városi Óvoda és Bölcsőde vezetőjét, 
hogy  az  operatív gazdálkodás végrehajtásáról a Polgármesteri Hivatallal kötött 
megállapodás alapján gondoskodjon.  

(5) A Képviselő-testület megbízza az önállóan működő Tiszacsegei  Általános Művelődési 
Központ vezetőjét, hogy az  operatív gazdálkodás végrehajtásáról  a Polgármesteri 
Hivatallal kötött megállapodás alapján gondoskodjon. 

(6) Az önállóan működő költségvetési szerv felel a számára a saját költségvetésében 
meghatározott előirányzatok felhasználásáért. Köteles feladatai ellátásáról 
munkafolyamatai megszervezéséről úgy gondoskodni, hogy az biztosítsa az önállóan 
működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésében megállapított előirányzatok 
gazdaságos, hatékony és takarékos felhasználását. 

9. § 

(1) Az önkormányzat intézménye új feladat ellátását csak az ahhoz szükséges pénzügyi 
fedezet megléte esetén, a Képviselő-testült engedélyével indíthat. 

(2) Az önkormányzat a támogatásokkal kapcsolatos pénzforgalmát - a normatív hozzájárulás, 
állami támogatás és személyi jövedelemadó, valamint az államháztartáson belül 
működési célra átvett pénzeszközt - a költségvetési elszámolási számlához kapcsolódó  
alszámlán köteles elkülöníteni. 

 
(3) A (2) bekezdés alapján megnyitott alszámla az önkormányzat részéről hitelfedezetül nem 

szolgálhat , illetve alszámláról hiteltörlesztés kezességvállalás nem teljesíthető. 
 

10. § 
 

(1) Az önkormányzat tulajdonában lévő mobilizálható vagyon értékesítésével keresni kell a 
bevételi forrásokat a működőképesség és a fejlesztési lehetőségek biztosítása érdekében. 

 
(2) A költségvetési szerv vezetője felelős a feladatai ellátásához a költségvetési szerv 

vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetésszerű igénybevételéért. 
 
(3) Az intézmény a használatban lévő ingatlanokat és ingókat - az alapfeladata sérelme 

nélkül - bevétele növelésére fordíthatja az önkormányzat vagyonrendeletében 
foglaltaknak megfelelően. 

 26



 
11. § 

 
Az önkormányzat 2010-2011-2012. évi prognosztizált költségvetési terve e rendelet 4. sz. 
mellékletében kerül bemutatásra. 
A kalkulált adatok csak tájékoztató jellegűek, kötelezettség nem kapcsolódik hozzá. 
 

12. § 
 

Önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az önkormányzat által fenntartott költségvetési 
szerv 30 napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves előirányzatának 10%-át, és a 
tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. 

 
                                                 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

15. §. 
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2010. január 01. 

napjától kell alkalmazni. 
 
Tiszacsege, 2010. február 10. 
 
 
 
    Jónás Sándor                     Füzesiné Nagy Zita 
               polgármester                         jegyző 
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Jónás Sándor polgármester: 
 Az előleg önhikire, egy határozatot, aki egyetért és elfogadja, kérem, hogy 

kézfelnyújtással jelezze.  
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – önhiki előleg igény benyújtását 
– 11 fő igen szavazattal (Tóth Imre, Vásári-Orosz Andrea és Szilágyi Sándor nem volt 
jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

9/2010.(II. 10.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, az önhibájukon kívül 
hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására vonatkozóan 
előleg igényt nyújt be.  
 
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előlegigény határidőben történő 
benyújtásáról gondoskodjon.  
 
Határidő: 2010. március 5.   
Felelős:   Jónás Sándor polgármester 
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5. Napirendi pont 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott 
köztisztviselők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2003.(X. 02.) 
KT. számú rendeletének módosításáról 

 Ea.: Dr. Vámosi Margit aljegyző 
 /Előterjesztés írásban mellékelve./ 
 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Kérdezem Aljegyző Asszonyt, hogy szóban kívánja-e kiegészíteni?  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Az előbb a költségvetési rendelet elfogadásakor elfogadtuk 

azt az összeget, ami a cafetéria juttatásra fordítható a köztisztviselők esetén ez 231 ezer 
Ft. Ez a rendelet módosítás lényegében azzal bővül, hogy ez a cafetéria juttatás beépült a 
rendeletünkbe a részletes szabályokat a jegyzőnek kell megállapítani, tehát az, hogy 
milyen formában használható majd fel ez a cafetéria juttatás a köztisztviselők között. 
Illetőleg ezek amik itt az előterjesztésemben is szerepelnek, ezek közül nem mind 
nyilvánvaló, hanem kiemelten, ami talán nálunk aktuális, mert a helyi tömegközlekedési 
bérlet nálunk szóba sem kerülhet. Ami nagy szívfájdalmunk, amit el kell mondanunk, az 
a melegétkeztetési utalvánnyal kapcsolatos, ugyanis ez lehetne az a forma, amit a 
köztisztviselők a legszélesebb körben tudnának felhasználni, viszont elfogadó helyek 
egyenlőre nem nagyon vannak településünkön illetőleg az a pár hely igazán nem a 
köztisztviselői pénztárca mértékének megfelelő, úgyhogy komolyan el kell gondolkozni, 
hogy igazán melyik lehetőséget ajánljuk fel majd a köztisztviselőknek. Készül majd egy 
szabályzat, egy közszolgálati szabályzat és ebben fogjuk majd a konkrét szabályokat 
megalkotni.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Köszönöm a szóbeli tájékoztatást. Kérdezem a bizottságokat, képviselőket, hogy van-e 

észrevétel, hozzászólás? Ha nincs és elfogadják, szavazásra bocsátom, aki egyetért 
kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Város 
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők 
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2003.(X. 02.) KT. számú 
rendeletének módosítását – 11 fő igen szavazattal (Tóth Imre, Vásári-Orosz Andrea és 
Szilágyi Sándor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja: 
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TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

02/2010. (II. 11.) SZÁMÚ RENDELETE 
 

A TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI 
HIVATALÁBAN FOGLALKOZTATOTT KÖZTISZTVISELŐK KÖZSZOLGÁLATI 
JOGVISZONYÁNAK EGYES KÉRDÉSEIRŐL SZŐLÓ 24/2003.(X. 02.) KT. SZÁMÚ 

RENDELETE MÓDOSÍTÁSÁRÓL 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köztisztviselők jogállásáról szóló 
1992. évi XXIII. Törvény (a továbbiakban: Ktv) 4. §-a alapján A Tiszacsege Város 
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők közszolgálati 
jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 24/2003.(X. 02.) KT. számú rendeletét (a 
továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja.  
 

1.§. 
 
A Rendelet az alábbi 5/A §-al egészül ki:  
 

„CAFETÉRIA JUTTATÁS 
 

5/A. § 
 

(1) A köztisztviselő cafetéria juttatásra jogosult. A juttatásokra és támogatásokra adott 
évben kifizethető összeget a Képviselő-testület évente a költségvetési rendeletében 
állapítja meg.  

(2) A juttatások, illetve támogatások formáit, mértékét, feltételeit külön-külön jelen 
rendelet, és a Ktv. 49/F. §-a alapján a jegyző a Közszolgálati Szabályzatban 
„Cafetéria” címszó alatt határozza meg.” 

 
2. § 

 
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2010. január 01. napjától 

kell alkalmazni. 
(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő 5. napon hatályát veszti. 

 
Tiszacsege, 2010. február 10.   
 
 
               Jónás Sándor sk.                                                                        Füzesiné Nagy Zita sk.  
                  polgármester                                                                                         jegyző 
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6. Napirendi pont 
 
  

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének az állattartás helyi 
szabályairól szóló 21/2003.(VII. 03.) KT. számú rendeletének módosítása 

 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 /Előterjesztés írásban mellékelve./ 
 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Felkérem Aljegyző Asszonyt, hogy egészítse már ki, hogy a lakosok is képben 

legyenek.  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Régi adósságunkat törlesszük az államigazgatási hivatal felé, 

szakmai véleményüket még az elmúlt év folyamán megadták az állattartási 
rendeletünkkel kapcsolatban és egy pár észrevételük volt, amelyek miatt szükségessé 
vált ez a módosítás. Az első paragrafus lényegében azért módosult, a bevezető része a 
rendeletünknek, mert volt a hivatkozások között egy kormányrendelet és helyi 
rendeletben nem lehet kormányrendeletre hivatkozni, ez egy technikai jellegű 
módosítás. A kis állat fogalmát nem tartalmazta megfelelően a rendeletünk, ezért kellett 
a 2. §-ban most az alaprendeletünk 3. §-át ennek megfelelően módosítani. Több olyan 
rendelkezést tartalmazott a helyi rendeletünk, amelyek külön magasabb szintű 
jogszabályban szabályozottak, itt a veszélyesebbekkel kapcsolatosan, azokat hatályon 
kívül kellett helyeznünk. Illetőleg a szabálysértések között is azt, amit a szabálysértési 
törvény annak nyilvánított, azt ki kellett vennünk a rendeletből és ezért ezt tartalmazza  
a 4 és 5. §. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletet elfogadni 
szíveskedjenek.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Kérdezem a bizottságokat, illetve a képviselőket hogy észrevételük van-e?  
 
Bana Gábor PTKIB. tag: 
 A 18. §. 1.bekezdésében szeretnék egy kis módosítást eszközölni, hogy az ebet 

közterületen, „pórázon és szájkosárral”, lehet, hogy utal rá a paragrafus, de én nem 
igazán látom így egyértelműnek, tehát a 18. § (1) bekezdés: „Az ebet közterületen 
pórázzal és szájkosárral” lehessen tartani.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 A végén ott van. 
 
Bana Gábor PTKIB. tag: 
 Igen a végén ott van, de nem igazán egyértelmű szerintem így, mert az már a 

vadászkutyára vonatkozik, szerintem egy kis fogalmazási hiány van.  
 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Akkor ezt beilleszthetjük „pórázon és szájkosárral”. Más valami? Ha nincs, akkor ezzel 

a kiegészítéssel aki egyetért és elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az állattartás helyi 
szabályairól szóló 21/2003.(VII.03.) rendelet módosítását – 11 fő igen szavazattal 
(Tóth Imre, Vásári-Orosz Andrea és Szilágyi Sándor nem volt jelen a szavazásnál) 
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja: 

 
 
 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
3/2010.(II. 11.) RENDELETE 

 
Az állattartás helyi szabályairól szóló 21/2003.(VII.03.) rendelet módosításáról 

 
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete az állattartás helyi szabályairól szóló 
21/2003.(VII. 03.) rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 

 
1. §. 

 
A Rendelet Preambuluma az alábbiak szerint módosul: 
„Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő- testület) a 
helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. Törvény 16. §. (1) bekezdése által 
biztosított jogkörében eljárva az állattartás helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:” 
 

2. §. 
 
A Rendelet 3. §. – a az alábbiak szerint módosul: 
 

„3. § E rendelet alkalmazásában: 
 

a.) állattartás: olyan tevékenység, amely állati eredetű termék előállítására (hús, tej, 
gyapjú, tojás stb.) sportcélok elérésére, kedvtelésre és egyéb hasznosítás 
megvalósítására történik. Magába foglalja a tenyésztést, a szaporítást, végtermék 
előállítást; 

b.) nagyállat: ló, szamár, öszvér, szarvasmarha, juh, kecske, sertés; 

c.) kisállat: 1.) prémes állat: nutria, csincsilla, angóranyúl, sarki és ezüstróka, nyerc és 
görény 

 2.) baromfi: tyúk, gyöngytyúk, lúd, kacsa, pulyka és húsgalamb 

  3.) házinyúl 

d.) kedvtelésből tartott állat: eb, macska, díszmadár, díszhal és egyéb – az előzőekben fel 
nem sorolt – állat; 
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e.) haszonállat: a    b.) – c.) pontokban meghatározott állatfajok. „ 
 

3. §. 
 
A Rendelet 18. §. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 
„18. § (1) Az ebet közterületen pórázon, szájkosárral kell tartani, kivéve a vadászkutyát, 
melyet külterületen, emberi felügyelet mellett póráz és szájkosár nélkül lehet tartani.” 
 

4.§. 
 
A Rendelet 19. §. (3) bekezdése hatályát veszti. 
 

5.§. 
 
A Rendelet 22. §. az alábbiak szerint módosul: 
 
„22. § E rendelet szerint szabálysértést követ el és 30.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal 
sújtható az, aki e rendelet 6-8. §-aiban, 16. §-ában, 19. §- ában meghatározott szabályokat 
megszegi. 
 

6. §. 
 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és a kihirdetést követő 5. napon hatályát veszti. 
 
 
Tiszacsege, 2010. február 10. 
 
 
 
          Jónás Sándor sk.                                                               Füzesiné Nagy Zita sk. 
            polgármester jegyző 
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7. Napirendi pont 
 
 

A 2010. évi közfoglalkoztatási terv elfogadása 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 

/Előterjesztés írásban mellékelve./ 
 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Az elmúlt évben is közmunkaprogram keretében már sokan dolgoztak itt nálunk. Sajnos 

elég sok is a létszám és magas a létszám, ebben az évben is arra törekszünk, hogy minél  
többet tudjunk foglalkoztatni, az elmúlt évben 225 fő volt foglalkoztatva, az ideire 250 
fő van tervezve. Van munkánk is, és én úgy gondolom, hogy ezeket a munkákat 
folyamatosan el is fogjuk tudni végezni és talán az a rég óhajtott dolog is meglesz, 
mikor kitavaszodik tényleg üdülővárosként szépnek és újonnannak megépültnek látjuk a 
Tisza-partot, az üdülőt, azokat a strand környéki területeket, ahová az idelátogató 
vendégeket várjuk. A lehetőségünk most meg lesz ebben és én bízom benne, hogy ez 
most így is lesz. Sok olyan dolog van, amit ők eltudnak végezni, illetve vannak benne 
szakmai végzettségűek, szakiskolával festők, kőművesek, akik komolyabb szintű 
munkát is tudnak végezni a takarítás és a rendbetételek és az árkok tisztításán kívül. 
Röviden ennyi, nem tudom a bizottság tárgyalta-e, vagy esetleg van-e ezzel 
kapcsolatban valami észrevétel?  

 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Csak annyi észrevételem van ennek kapcsán, mint az üdülőfalunak a képviselője, 

természetesen megérthető az, és én ezt el is fogadom, hogy első a település, második is a 
település és majd utána jöhet az üdülő, de mindenképp sort kell keríteni, hogyha erre 
lesz kapacitás, márpedig úgy néz ki, hogy lassan már odaérünk. Ott is tehát te is 
Polgármester Úr látod, hogy azok az átereszek, az árkok, sajnos sok olyan dolog van, 
ami felújításra, karbantartásra szorul, tehát ezt mindenképp, ha majd itt végeztek a 
településen a foglalkoztatottak, akkor viszont sort kell keríteni az üdülőre, illetve 
nagymajor vonatkozásában is szintén ezeket meg kell oldani. Nekem ennyi észrevételem 
van, tehát ezt ne felejtsük majd el.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Annyi kiegészítés még ugye, hogy ezeket 5 és 7 hónapra tudjuk foglalkoztatni, a 

munkabér 95%-a támogatás, 5 % az, amit az önkormányzat tesz hozzá. A Munkaügyi 
Központ Polgári Kirendeltsége részéről ez már elfogadásra került. Van-e még valami 
észrevétel?  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Én nem festem ezt a dolgot ilyen rózsaszínre, nyilván nekem 

sajátos véleményem van erről a dologról. Ez egy nesze semmi fogd meg jól. Ha jól 
megnézzük a foglalkoztatottaknak kifizetett összeg negyedéért egy vállalkozó 
fogalmazzunk úgy, hogy fényesre nyalná ezt a települést. Rossz a rendszer, rossz a 
munkaszervezés, gyakorlatilag a rendszer az csak a kifizetett munkabért támogatja, de 
az eszközökre már nem biztosít forrást. Éppen megtudjuk venni azt a lapátnyelet, amin 
eltámaszkodik a közfoglalkoztatott egész nap, de az, hogy ezzel effektíve nagy hasznot 
tudjon hajtani, erre már nincs lehetőségünk. Mert az átereszeket ki lehetne cserélni, ha 
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lenne pénzünk új átereszre, lehetne az utakat kijavítani, ha lenne pénzünk aszfaltra, 
lehetne új járdát építeni, ha lenne pénzünk sóderre, meg cementre, de erre valahogy 
elfelejtettek forrást biztosítani. Gyakorlatilag úgy néz ki, hogy több, mint 100 embert 
elindítunk kaszával, vagy egy lapáttal és majd elpiszkálgatja a földet meg a gyepet a 
maga kedvére 8 órán keresztül, úgy ahogy gondolja. Ez nem rászoktatása az 
embereknek a munkára, hanem leszoktatása az embereknek a munkáról. Merem 
remélni, hogy majd az elkövetkezendő években valahogy szemléletváltozás történik 
ebben a dologban és valamelyik kormány felismeri azt, hogy a foglalkoztatásnak és a 
munkához vezető útnak a módján változtatni kell. Mert a munkához vezető út 
legrosszabb módját, variációját választotta. Mert ezzel az emberek nem igazán fognak a 
munkára rászokni, nyilván azokra nézve, akik soha nem voltak foglalkoztatva, az, hogy 
be kell ide jönni pontosan reggel munkakezdésre, 8 óra hosszán keresztül meghatározott 
tevékenységet kellene folytatni, egy munkafelügyelőnek az utasítását végre kell hajtani, 
nem tehet azt, amihez éppen kedve van, szabályok szerint kell ezt a 8 óra hosszát 
eltöltenie, valamilyen szinten az ember egyéniségét fejleszti az embernek és nyilván 
valamilyen szinten változtat a hozzáállásán a társadalomhoz, de ez nem elegendő, ez 
édeskevés ahhoz, hogy ezek az emberek értékelni tudják a munkának és a megszerzett 
jövedelem értékének a fogalmát. Egyenlőre én úgy tekintem, minthogyha ez az egész 
közfoglalkoztatás nem más lenne, mint a szociális ellátásban részesülőknek nagyobb 
támogatást tudjunk biztosítani. Valamilyen szinten jobban megtudjanak élni, én úgy 
érzem, hogy nagyon sokat kell még tenni az önkormányzatnak, a polgármesteri 
hivatalnak, hogy pozitív változás következzen be ezen a területen. Hiszen most is a téli 
hónapokban is láthattuk nagyon jól, hogy ennyi közfoglalkoztatott mellett sokkal 
tisztességesebben kellene eltakarítani a havat. Én úgy érzem, hogy nem igazán látszik 
meg mindenhol, minden esetben, hogy ilyen sok embert foglalkoztatunk, és ez arra 
vezethető vissza, hogy bizony ezekkel az emberekkel nagyon nehéz boldogulni, nagyon 
nehéz rábeszélni őket arra, hogy 8 óra hosszán keresztül azért az összegért, jó lenne, 
hogyha helyt állnának. Leggyakrabban csak azt lehet látni, hogy valahol az utcasarkon, 
vagy valami bódéba behúzódott fagyoskodnak, kuporodnak, a havat meg elfelejtik 
tisztességesen ellapátolni. Legutóbb ominózus eset, hétfőn reggel 7.30-kor, 7.30 előtt, 
amikor elég jelentős hó esett le szombaton és vasárnap az iskolába gyerekeket hordó 
szülők alig tudtak megállni a gépjárművel az iskola előtt, mert egész egyszerűen a 
parkoló nem volt eltakarítva. Valószínű a Munkatörvénykönyvével is van egy kis 
probléma, hiszen ezeknek az embereknek a hétvégi szombat-vasárnapi foglalkoztatása 
az probléma, mert alapvetően a Munkatörvénykönyvével valamilyen szinten nincs 
összhangban. Azt viszont tudni kell, hogy egy település fenntartási feladatokat, azokat 
nem csak hétköznap kell ellátni, hiszen az időjárás kvázi a hóesés nem fogja figyelembe 
venni, hogy most hétfő vagy vasárnap van-e. Valahol majd azt is meg kellene oldani, 
hogy majd ezek az emberek adhoc jelleggel, egy ilyen úgymond kálvária közeli esetben 
ezeket a problémákat megoldják és akkor, amikor az adófizető állampolgár reggel a 
gyermekét szeretné bevinni az iskolába akkor betudjon jutni az iskolába, ne kelljen neki 
félméteres havon átverekednie magát. Úgyhogy én úgy érzem, hogy nem vagyok 
elégedett ezzel a dologgal, én az állam részéről ezt egy hatalmas pénzpocséklásnak 
tekintem,  

  
 
Vásári-Orosz Andrea megérkezett.     Jelen van: 12 fő  
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Nagy Miklós alpolgármester: 

nem mondom, hogy nem látszik meg a településen, mert meglátszik, de azt a célt, amit 
én szeretnék személy szerint elérni, az messze nem éri el. Úgyhogy ne haragudjatok 
meg rám azért, mert ilyen kritikus a hangnemem, de sajnos ez már lehet, hogy tőlem 
megszokott, én már erről leszokni nem tudok.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Nagyon sok igazság van benne és én hasonló gondolattal vagyok, azzal a kiegészítéssel, 

nem védelmükben akarom elmondani, de lehet, hogy valóban szerencsésebb lett volna, 
ha kevesebb embernek adunk munkát, vagy adnak lehetőséget munkára, és ugyan úgy 
biztosítják mellé azokat a szerszámokat, amiket, mert így ránk hárult megint egy nagy 
feladat, egy plusz költség, az önkormányzat sajnos ezeket nem tudja kigazdálkodni, 
megvenni, sokszor ebből is probléma van. A hétvégi dologra visszatérve pont hétvégén 
volt szerencsém a Dunántúlról hazaérkezni és végigtapasztaltam az utakat, erre azt 
tudom mondani, hogy Tiszacsegén volt a legjobb útviszonyom. Tiszacsegén, tehát itt 
sem volt jó, abban igazat adok neked, amit elmondtál, de még itt volt a legjobb. Ha most 
a szomszéd települést nézem Egyeken, talán az én nyomom volt egyedül az útban, amit 
hagytam és még az utcán egy embert sem láttam, nem hogy lapáttal. Csak azért 
mondom, hogy én még meg is voltam ezen lepődve. Más? Ha nincs, akkor ilyen 
formában, aki egyetért vele, és elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a 2010. évi közfoglalkoztatási 
tervet – 11 fő igen szavazattal, 1 fő nem szavazott (Tóth Imre és Szilágyi Sándor nem 
volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

10/2010.(II. 10.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Szt. 37/A. §. (1) 
bekezdésében foglaltak alapján Tiszacsege Város Önkormányzata 2010. évi 
közfoglalkoztatási tervét a mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 
 
Felkéri a polgármestert, hogy a közfoglalkoztatási tervet haladéktalanul küldje meg a 
Munkaügyi Központ Polgári Kirendeltségének, és a Magyar Államkincstárnak. 
 
Határidő: azonnal, de legkésőbb 2010. február 15. 
Felelős: Jónás Sándor polgármester 
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8. Napirendi pont 
 
 

Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása alapító okirata módosításának 
jóváhagyása 

 Ea.: Dr. Vámosi Margit aljegyző 
 /Előterjesztés írásban mellékelve./ 
 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Felkérem Dr. Vámosi Margit aljegyző Asszonyt, hogy röviden pár gondolat erejéig. 
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 

Tisztelt Képviselő-testület! A Kistérségi Tanács elfogadta ezt a határozatot, de meg kell 
erősíteni valamennyi társult önkormányzatnak is, az alapító okirat módosítására a 2010. 
január 01-jétől bekövetkező szakfeladat rend változás miatt került sor, lényegében 
technikai jellegű módosítás történt.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat, hozzászólás? Amennyiben nincs, 

szavazásra bocsátom, aki elfogadja és egyetért vele, kérem, hogy kézfelnyújtással 
jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Balmazújvárosi Kistérség 
Többcélú Társulása alapító okirata módosításának jóváhagyását – 12 fő igen 
szavazattal (Tóth Imre és Szilágyi Sándor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 

 
 

11/2010.(II. 10.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balmazújváros Kistérség 
Többcélú Társulása Alapító Okiratának módosítását – melyet a Társulási Tanács 
153/2009.(XII. 3.) számú határozatával jóváhagyta – az alábbi tartalommal jóváhagyja. 
 

„153/2009. (XII.03.) sz. határozat: 
 

A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa és a 
Balmazújvárosi Kistérségi Fejlesztési Tanács Szervezeti és Működési Szabályzatának és 

alapító okiratának módosítása tárgyában 
 

A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a települési 
önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 3. § (1) 
bekezdése által meghatározott jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a Balmazújvárosi 
Kistérség Többcélú Társulása alapító okiratának alaptevékenységi szakágazat és 
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alaptevékenysége (tevékenységi köre) elnevezésű pontját az alábbi tartalomra módosítja 2009. 
december 3. napjának hatályával:  
 
Alaptevékenysége (tevékenységi köre):  
 
382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
841126 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége 
841901 Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 

 
Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ által nyújtott szakfeladatok: 

 

  87301 Időskorúak bentlakásos szociális ellátása  

873011 Időskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása 

873012 Időskorúak átmeneti ellátása 

873013 Demens betegek bentlakásos ellátása 

873019 Időskorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása 

879017 Helyettes szülőnél elhelyezettek ellátása 

 

  88101 Idősek, fogyatékossággal élők szociális ellátása nappali intézményben 

881011 Idősek nappali ellátása 

881012 Demens betegek nappali ellátása 

881013 Fogyatékossággal élők nappali ellátása 

889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 

 

  88991 Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint hajléktalanok nappali ellátása 

889911 Pszichiátriai betegek nappali ellátása 

889912 Szenvedélybetegek nappali ellátása  

 

  88992 Egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül          

889921 Szociális étkeztetés 

889922 Házi segítségnyújtás 

889923 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 
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889924 Családsegítés 

889925 Támogató szolgáltatás 

889926 Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása) 

 

Kiegészítő tevékenység: 562917 Munkahelyi étkeztetés 
 
Központi és Petőfi Sándor Kistérségi Általános Iskola, Kollégium és Nevelési Tanácsadó 
által nyújtott szakfeladatok: 
 
479901 Tankönyv forgalmazása költségvetési szervnél 
 
812100 Általános épülettakarítás 
 
841901 Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
 
55901 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás 

559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára 

a) sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók kollégiumi nevelés, oktatása 
 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 

a) kedvezményes intézményi étkeztetés (Gyvt. 148. § (5) a-c) pontja) 

562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése 

 
85201 Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton 

852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 

a) nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás 
b) etnikai kisebbségi nevelés és oktatás 
c) emelt óraszámú rajz- és énekoktatás 1-4. évfolyamon 
d) képességkibontakoztató és integrációs felkészítés 
e) iskolaotthonos nevelés és oktatás 
f) bejáró gyermekek, tanulók ellátása 
g) iskolaotthonos ellátás 
h) korai két tanítási nyelvű – német célnyelvű – iskolai oktatás 
 

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása (1-4 évfolyam) 

a) fogyatékos tanulók nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatása 
eltérő tantervű tagozatán 
b) sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai 
oktatása 
c) gyógypedagógiai ellátás 1-4. évfolyamos általános iskolások számára 
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Fogyatékossági típusok az intézményben: 
 
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd. 
 
I. Sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók nevelése, oktatása: 
1. Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás  
 
a) Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a rehabilitációs 
bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési       igényű tanulók orvosi 
igazolás alapján 
b) Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek  
c) Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos 
tanulók  
d) Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okokra visszavezethetően tartós és súlyos rendellensége miatt sajátos 
nevelési igényű tanulók 
e) A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem 
vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók 
 
SNI a: A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethetően tartós és súlyos rendellensége miatt sajátos nevelési igényű tanulók 
integrált nevelése 
SNI b: A megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem 
vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók integrált 
nevelése 
 
 
II. Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyerekek, tanulók 
nevelése, oktatása 
 

852013 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 
oktatása (1-4 évfolyam) 

 

852014 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam) 

 
85202 Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) 

a) nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás 
b) etnikai kisebbségi nevelés és oktatás 
c) emelt óraszámú rajz- és énekoktatás 5-8. évfolyamon 
d) emelt óraszámú angol-német nyelvoktatás 4-8. évfolyamon 
e) képességkibontakoztató és integrációs felkészítés 
f) iskolaotthonos nevelés és oktatás 
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g) bejáró gyermekek, tanulók ellátása 
h) iskolaotthonos ellátás 
i) korai két tanítási nyelvű – német célnyelvű – iskolai oktatás 
 

852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 
oktatása (5–8. évfolyam) 

a) fogyatékos tanulók nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatása 
eltérő tantervű tagozatán 
b) sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai 
oktatása 
c) gyógypedagógiai ellátás 5-8. évfolyamos általános iskolások számára 
 
Fogyatékossági típusok az intézményben: 
 
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd. 
 
I. Sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók nevelése, oktatása: 
1. Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás  
 
a./  Tanulmányaikat magántanulóként folytató sajátos nevelési igényű tanulók a        
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján, valamint nem sajátos nevelési       igényű 
tanulók orvosi igazolás alapján 
b./ Gyógypedagógiai nevelésből visszahelyezettek  
c./ Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos      
gyermekek, tanulók  
d./ Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethetően tartós és súlyos rendellensége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, 
tanulók 
e./ A viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethetően tartós és súlyos     
rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók 
 
 
II. Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyerekek, tanulók 
nevelése, oktatása 
 

852023 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, 
oktatása (5–8. évfolyam) 

 
852024 Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam) 
 
85591 Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés 

855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
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855912 Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése 

855913 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók napközi otthoni nevelése 

855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 

855915 Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

855916 Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók általános iskolai tanulószobai nevelése 

 
85592 Kollégiumi, externátusi nevelés 

855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi, externátusi 
nevelése, 

855922 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű tanulók 
kollégiumi, externátusi nevelése 

855923 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő nemzeti és etnikai kisebbségi 
tanulók kollégiumi, externátusi nevelése 

 
85601 Pedagógiai szakszolgáltatások 

856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 

 
890114 A hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok 
 
890115 Speciális tehetséggondozó programok hátrányos helyzetű gyermekek, fiatalok részére 
 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
 
890442 Közhasznú foglalkoztatás  
 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása 
 

931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

 
 
Nyitnikék Óvoda által nyújtott szakfeladatok: 
 

562912 Óvodai intézményi étkeztetés 

kedvezményes intézményi étkeztetés (Gyvt. 148. § (5) a-c) pontja) 
rászorultsági alapon járó ingyenes intézményi étkeztetés (Gyvt. 148. § (7) bek.) 

 

85101 Óvodai nevelés 

851011 Óvodai nevelés, ellátás 
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etnikai kisebbségi óvodai nevelés 
bejáró gyermekek ellátása 
óvodai fejlesztő program (IPR) 

851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 

Fogyatékossági típusok az intézményben: 
 
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes 
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés 
fejlődésének organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd, 
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra vissza nem 
vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd. 
 
I. Sajátos nevelési igényű gyerekek, tanulók nevelése, oktatása: 
1. Gyógypedagógiai (konduktív pedagógiai) nevelés, oktatás  
 
SNI a: A megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra 
visszavezethetően tartós és súlyos rendellensége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek 
integrált nevelése 
SNI b: A megismerő funkciók vagy viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem 
vezethetően tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű gyermekek 
integrált nevelése 
 
II. Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő gyerekek, tanulók 
nevelése, oktatása 
 

851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 

890441 Közcélú foglalkoztatás 

890442 Közhasznú foglalkoztatás 

 
Az alapító okirat módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban 
maradnak.” 

 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy 
döntéséről a Társulási Tanács Elnökét értesítse.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jónás Sándor polgármester 
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9. Napirendi pont 
 
 
 A 2010/2011-es nevelési évben, illetőleg tanévben indítható óvodai csoportok, iskolai 

osztályok és napközi csoportok számának meghatározásáról 
 Ea.: Dr. Vámosi Margit aljegyző 
 /Előterjesztés írásban mellékelve./ 
 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Nincs itt az Igazgató Úr, de azért azt láthatjuk, hogy sajnos megint egy osztállyal 

kevesebb lesz a 8. évfolyam még három osztályos volt, az még elmegy, és jövőre az 
elsőben csak két osztályt tudunk indítani. Az óvodában 7 csoport. Aljegyző Asszony 
még kiegészíti.  

 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 

Tisztelt Képviselő-testület! Az óvodai 7 csoport az elmúlt évi 7 csoporttal megegyezik 
létszámát tekintve is, illetőleg az új óvoda építés, illetőleg az óvoda miatt is erre a hét 
csoportra szükség van. Az iskolával kapcsolatban pedig a Képviselő-testület döntött úgy 
annak idején, hogy folyamatosan 2 osztállyal induljanak az évfolyamok, ez történik 
most is. A tavalyi év folyamán engedtünk kivételt, azért van a második évfolyamon 
három osztály. Tehát a mostani első évfolyamon szintén két osztály indulna, 5 napközis 
csoport, illetőleg mivel az osztálylétszámok átlépik a keretet, ezért a fenntartónak ahogy 
írta is Igazgató Úr, jóvá kell hagyni az eltérést, itt az utolsó mondatban szerepel is, hogy 
engedélyezzük az 1. 3. 4. és 5. évfolyam osztályaiban 20%-kal a maximális 
osztálylétszám túllépést. Tehát ezt még tartalmazni fogja majd a határozatunk, amelyet a 
képviselő-testület majd meghoz.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ezzel kapcsolatban kérdezem a bizottságokat, illetve képviselőket, hogy észrevétel, 

javaslat van-e?  
 
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök: 
 Bizottságunk támogatja.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Más? Ha nincs, akkor szavazásra bocsátom, aki elfogadja és egyetért mindezzel az 

iskola és óvodai csoportok létszámával és osztályával, kérem, hogy kézfelnyújtással 
jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a 2010/2011-es nevelési évben, 
illetőleg tanévben indítható óvodai csoportok, iskolai osztályok és napközi csoportok 
számának meghatározását – 12 fő igen szavazattal (Tóth Imre és Szilágyi Sándor nem 
volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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12/2010.(II. 10.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
 
Tiszacsege Város Önkormányzatának képviselő-testülete a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. Törvény 3. számú mellékletében foglaltakra tekintettel az óvodai csoportok és iskolai 
osztályok számát a 2010/2011-es nevelési évre, illetőleg tanévre az alábbiak szerint határozza 
meg: 
 

1. Óvodai csoportok száma a 2009/2010-es nevelési évben: 7 csoport. 
2. Iskolai osztályok száma évfolyamonként a 2010/2011-es tanévben: 
 

1. évfolyam  2 osztály 
2. évfolyam  3 osztály 
3. évfolyam  2 osztály 
4. évfolyam  2 osztály 
5. évfolyam  2 osztály 
6. évfolyam  3 osztály 
7. évfolyam  3 osztály 
8. évfolyam  3 osztály 

 
3. A napközis csoportok száma a 2010/2011-es tanévben: 5 csoport. 

 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy döntéséről az intézmények vezetőit 
tájékoztassa. 
 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester 
    Intézményvezetők 
 
 
 
10. Napirendi pont 
 
 

Javaslat helyiségbérleti díj meghatározására 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 /Előterjesztés írásban mellékelve./ 
 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Köztudott dolog, hogy most ebben az évben választások vannak és már eddig is két 

politikai párt tartott kampányt és el kellene döntenünk és egy határozatot kellene arra 
hoznunk, hogy amikor a kultúrházunkat igénybe veszik szabunk-e bérleti díjat vagy 
ingyen biztosítjuk ezeknek a kampányoknak a részére. Egy olyan állásfoglalás kellene, 
ami nem tesz kivételt, hanem mindenkire egységesen vonatkozna. Ezt bocsátanám 
vitára, illetve kérdezném a véleményeteket, hogy hogy látjátok, hiszen már két ülés 
lezajlott és valószínű, hogy több lesz  még mielőtt a választások eljönnek. Kérdezem, 
hogy milyen formában oldjuk ezt meg.  
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Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Bizottságunk tárgyalta ezt a napirendi pontot és egyértelműen az A.) határozati javaslat 

felé mozdulunk el, illetve javasoljuk a Testületnek, hogy ezt fogadjuk el. Nyilván 
merülnek ott fel költségek, gondolva, fűtés világítás, tehát ezek nekünk sem ingyenesek, 
a mai gazdasági helyzetben nem áll módunkban, hogy bárkinek rendelkezésére 
bocsátjuk ingyen ezeket a termeket, takarítás stb. Javasoljuk, hogy ezekkel a díjakkal, ha 
kampányolni gondolnak, akkor fizessék meg.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Akkor itt most felvetődik az a kérdés, mert kettő volt. Nem tudtuk még akkor, hogy 

hogyan tovább, tehát megpróbáljuk a két rendezvényest, hogy hajlandóak-e esetleg 
utólag, mert előtte mi ezt nem közöltük, de akkor mostantól ezt a rendeletet kell 
érvényesíteni, akkor így már beleesünk abba, hogy részrehajlóak lehetünk, azt 
mondhatják ránk, hogy ha az egyik ingyen kampányolhatot, nekem miért kell fizetni, ez 
megkülönböztetés. Csak azért gondolkozom hangosan, hogy a képviselők is, meg 
mindenki hallja és tisztán lássuk, és úgy hozzuk meg a végleges döntésünket, hogy 
felvállaljuk-e mindezeket, vagy pedig valami kitételt vagy módosítást eszközölünk-e 
ebben.  

 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Ez egy nagy adósságunk és sajnálom, hogy ezt annak idején 

nem gondoltuk át, nyilvánvaló, hogy mivel nem volt akkor pont aktuális ez a kampány 
időszak, akkor nem gondoltunk arra, amikor a határozati javaslatot előkészítettük, hogy 
ilyen előfordulhat. Viszont lesz ősszel is választás és lesznek névszavazások is, úgyhogy 
a jövőre nézve szerintem ez semmiképpen sem hátrányos megkülönböztetése annak a 
kettőnek sem, hiszen ők is fognak még ebben az időszakban is tartani, sőt az ősziben is 
biztos fognak, úgyhogy én javaslom, hogy mindenképpen, ha úgy dönt a képviselő-
testület, akkor mostantól alkalmazzuk ezeket a díjakat.  

 
Jászai László PTKIB. tag: 
 Melyik csoportba lenne sorolva?  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Az első, a kultúrházas, a jótékonysági, oda, hogy kampányrendezvények.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Nyilván én is támogatom azt, hogy fizessenek ezek a pártok, ha rendezvényt tartanak 

ott, természetesen a rendezvényekkel kapcsolatban minden felelősség őket terheli, volt 
már két párt, nekik szerencséjük van, a többinek meg majd kifejezzük a 
sajnálkozásunkat, de úgy érzem, hogy ezt nem várhatják ingyen el.  

 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 

Pont az MSZP következik. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Így járt az MSZP, meg így járt az összes többi, ami jönni fog. Én úgy gondolom, hogy 

ettől  ne tekintsünk el, hiszen ezzel is bevételt tudunk szerezni. Véleményem szerint más 
települések is élnek ezzel a lehetőséggel. Támogatom én is egyébként.  
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Jászai László PTKIB. tag: 
 Korábban alkalmazva volt ez a díjtétel, ami itt van, én nem tudom, hogy most hogy nem 

lett a pártoknak. Amikor önkormányzati vagy polgármester választás volt, akkor mindig 
ezek alkalmazva voltak, én úgy tudom, mert én is fizettem érte.   

 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Ha legközelebb jönnek, majd kétszeres díjat fognak fizetni a Jobbik, meg a FIDESZ, a 

rendeletünk élt és nem kértünk tőlük, eltudják számolni. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jó, akkor maradjunk annyiban, ahogy Aljegyző Asszony is összefoglalta, hogy vállaljuk 

ezt így fel a mai naptól. Ebben az évben, mint ahogy mondta is lesznek a helyhatósági 
választások is, több kampány lehetőség lesz, tehát itt mindenkire egyformán 
vonatkozzon, aki egyetért így, hogy az első teremben, a Művelődési Ház nagytermében 
a jótékonysági címszó alatt elfogadott összeggel fizessenek, akkor kézfelnyújtással 
jelezzék.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – helyiségbérleti díj 
meghatározását – 12 fő igen szavazattal (Tóth Imre és Szilágyi Sándor nem volt jelen a 
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

13/2010.(II. 10.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a választási kampányidőszak alatt 
a pártok és szervezetek rendelkezésére bocsátja az Önkormányzat fenntartásában álló 
intézmények helyiségeit a 219/2009.(XI. 30.) KT. számú határozatában meghatározott 
bérleti díjak megfizetése ellenében.  

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Ládi Jánosné ÁMK Papp József Városi Könyvtár vezetője 
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11. Napirendi pont 
 
 

Tiszacsege-Egyek-Újszentmargita Központi Orvosi Ügyelet 2009. évi működéséről 
készített beszámoló megvitatása 

 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 /Előterjesztés írásban mellékelve./ 
 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Az anyagot mindenki megkapta, én ebből megmondom őszintén már Egyeken is 

beszámolót tartottam, illetve az elszámoltatást megkérték tőlem. Röviden itt is 
szeretném összefoglalni, az előző évhez 2 millió Ft-tal kevesebbe került az orvosi 
ügyelet, azért tudtunk itt is hatékonyságot növelni, ehhez természetesen azok a 
rendelkezések, amiket menetközben hoztunk, azokat sikerült megvalósítani, egy dolog 
van, amit a testületi határozatban is meg kell fogalmaznunk, az, hogy 2009. júniustól 
november hóig Egyek Önkormányzat község 2.234.616 Ft hátralékkal jelentkezik, és 
amennyiben a Képviselő-testület is úgy gondolja, a határozatot is elfogadja, ez február 
20-ig ad lehetőséget Egyeknek, hogy pótolja és átutalja ezt a hiányzó összeget 
részünkre. Annyit talán tájékoztatásként, mindenféleképpen érdekesség szerint el 
szeretnék mondani, hogy a lakosság is lássa, hogy az orvosi ügyelet, ahogy nálunk 
működik ki milyen formában és milyen arányban veszi igénybe. Egyekről megjelennek 
tehát a megjelenés azt jelenti, hogy azok bejönnek az orvosi ügyeletbe ez 807 esetben 
volt, az elmúlt évben, kihívás, amikor át kellett az ügyeleti autónak menni az 869 
esetben volt. Tiszacsegén, akik bementek az ügyeletre egy év alatt, az 1223 volt, illetve 
kimenetel 591 esetben történt. Újszentmargitára 308 volt, aki átjött az ügyeletre, illetve 
172 volt, akihez ki kellett menni Újszentmargitára, és nyáron volt még 102, akik egyik 
településen sem bejelentett lakosként, hanem, mint nyári üdülők vettek részt. Ennyivel 
szerettem volna még kiegészíteni, a többi anyagot írásban a képviselők megkapták. 
Kérdezem a bizottságot, hogy tárgyalták-e?  

 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 

Igazából talán csak annyival kívánnám kiegészíteni, hogy Újszentmargitának is van itt 
egy függő tétele, közel 250 ezer Ft-os összeg, ez természetesen abból adódik, hogy az év 
végi elszámolás még nem állt rendelkezésre. Amennyiben ezt még nem fizette meg 
Újszentmargita önkormányzat, akkor őt is keressük meg egy udvarias hangú levéllel, 
hogy legyen kedves ezt egyenlítse ki. Illetve Polgármester Úr nem említette, de biztos 
tud róla, hogy Egyek Nagyközség Önkormányzata olyan kéréssel fordult hozzánk, 
amennyiben lehetséges ez, hogy ő az ügyelet hozzájárulás összeget átalánydíj 
formájában kívánná a jövőben rendezni, nem tudom, hogy ebben mi a jó. Annyiban, 
hogy talán tervezhetőbb, mert nyilván itt vannak az elszámolásokban havonként 
különbözetek és ők úgy gondolták, hogy átalánydíj formájában ezt megfizetnék és nem 
tudom, hogy talán célszerű talán nem évvégén ezt kiegyenlíteni, hogy többet fizettek 
vagy kevesebbet fizettek az elszámoláskor, vagy költségek kapcsán, hanem talán féléves 
volumenben, mikor lezártunk egy félévet, azt mondani, hogy még ennyit hozzá kell 
tenni, vagy ennyivel többet fizettetek, és akkor majd csökkentjük a finanszírozást, ebben 
gondolom majd le kell ülni Újszentmargitával is, hogy ezt jóváhagyassuk, és akkor 
elfogadják a testületek, ha nekik ez a kívánságuk. Érdekes ez, hogy tényleg úgy van, 
hogy a fajlagos költség náluk a legmagasabb és mindig ők problémáznak ezen az 
összegen. Javasolnám, majd, ha ebben döntenénk.  
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Tóth Imre megérkezett.      Jelen van: 13 fő 
 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ehhez még annyit mindenféleképpen szeretnék elmondani, hogy miután Egyeken már a 

testületi ülés lezajlott és ott is beszámolót kellett tartanom az orvosi ügyeletről, ott is 
elhangzott ez és felvetődött, én változatlanul csak azt tudom mondani, hogy a 
legnagyobb szívfájdalmuk az, hogy az orvosi ügyelet nem ott van. De én felajánlottam 
ott is, hogy semmi gond, menjen át oda, abban a pillanatban egy napig fog működni az 
orvosi ügyelet, mert Margita megy Polgárhoz, nem fog Egyekre járni, abban a 
pillanatban megszűnik az orvosi ügyeletünk, járhatunk Balmazújvárosra. Nem tudom 
miért kell, ebből én sem értem, a két település között ez az egy olyan súrlódási pont van, 
ami egyszerűen évek óta problémaként jelentkezik és felhozódik, most még oda 
jutottunk, amit Lajos is feszegetett, hogy létszámarányos előkalkulációkat folytassunk, 
ők olyan határozatot hoztak, hogy megfognak bennünket keresni és üljünk le képviselők 
beszéljük át. Zsuzsika a pénzügyi irodavezetője csinált már ehhez számításokat, az 
összeg szinte ugyanez. Ha létszámarányosan vesszük is, nem tudom miért kell, de 
valószínű, hogy ez még mindig annak a következménye amit korábban is már mondtam, 
hogy ez az egy sérelmük van. Majd meglátjuk, most egyenlőre ez van, én most is azt 
mondom, hogy mindenféleképpen jól működik nálunk az orvosi ügyelet, nem látok 
semmilyen kivetnivalót és kifogást, és ha úgy tetszik ebben a nehéz helyzetben 2 millió 
Ft-tal csökkenteni is tudtuk az évi költségünket.  

  
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag: 
 Ehhez hozzászólnék, amikor ez megindult 2004-ben egy alapító okirat született, amiben 

az áll, hogy bármilyen változás az ügyelet rendszerében csak a három társönkormányzat 
együttes jóváhagyásával hajtható létre. Tehát nincs az, hogy kilépek, illetve akkor 
feljelenthető, polgári perre vihető. Tehát csak akkor léphet ki Egyek, ha Újszentmargita 
és Tiszacsege is ehhez önkormányzatilag hozzájárul és felmondja a közös társulást. 
Annak idején nem mi könyörögtünk, hanem volt egy elképzelés, hogy legyen és ha itt 
működik, akkor csatlakoznak. Ezt nem értem, hogy akkor, azt meg lehet, hogy átvinni, 
de megfelel-e a többi önkormányzatnak.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Azért is mondtam el az itteni lakosoknak is, hogy lássák tisztán és nem véletlenül volt az 

a felvezetésem, hogy több különböző településen hányszor kellett kimenni, és hogyha 
azt vesszük, jól lehet, hogy Tiszacsegén helyben van az ügyelet és ide azért többnyire 
bemennek, de itt kihívás 591 esetben volt, míg Egyekre 869-szer kellett átmenni. Ha azt 
vesszük és ilyen költségek alapján nézzük, akkor jóval több lenne Egyeknek az a teher, 
amit fizetni kellene. Tehát, ha itt valaki reklamálna, akkor elsősorban mi 
reklamálhatnánk ebben a dologban.  

 
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag: 
 Még egy dolog, ez hatóságilag engedélyezett tevékenység, tehát az ÁNTSZ 

Tisztifőorvosi engedéllyel megy, az megszabta, hogy na akkor  így legyen, itt legyen, ez 
legyen.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 A feltételek itt vannak biztosítva hozzá.  
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Jászai László PTKIB. tag: 
 Elhelyezkedésből adódott, hogy Tiszacsege legyen, ennyi semmi más.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Pontosan. Ha más nincs, és elfogadjátok ilyen formában és egyetértetek az orvosi 

ügyelet beszámolójával, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezzétek.  
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege-Egyek-
Újszentmargita Központi Orvosi Ügyelet 2009. évi működéséről készített beszámolót  – 
13 fő igen szavazattal (Szilágyi Sándor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 

 
 

14/2010.(II. 10.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Egyek – Újszentmargita – 
Tiszacsege Önkormányzatok által működtetett központi ügyelet 2009. évi bevételeiről, 
kiadásairól szóló beszámolót elfogadja.  
 
Képviselő-testület úgy határoz továbbá, hogy a központi ügyelet biztonságos és zavartalan 
működésének fenntartása érdekében az érvényben lévő társulási megállapodásban 
foglaltaknak megfelelően felszólítja Egyek Nagyközség Önkormányzatának polgármesterét, 
hogy a  

 
- 2009. év júniustól november hóig  

Egyek Önkormányzatát terhelő hozzájárulás összegét:  2.234.616 Ft-ot 
   
azaz kettőmillió-kettőszázharmincnégyezer-hatszáztizenhat forintot haladéktalanul, de 
legkésőbb 2010. február 20-ig Tiszacsege Város Önkormányzata részére utalja át.  

 
 

Képviselő-testület felkéri Jónás Sándor polgármestert, hogy döntéséről Egyek Nagyközség 
polgármesterét tájékoztassa. 
 
Határidő: 2010. február 20. 
Felelős: Jónás Sándor polgármester 
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12. Napirendi pont 
 
 
 Polgármesteri jelentés 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 /Előterjesztés írásban mellékelve./ 
 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Három lejárt határidejű dolog volt, mind a hármat teljesítettem, ezt a Képviselők 

megkapták. A Sporthorgász Non-profit Kft-vel kapcsolatban, illetve a védőnő fel lett 
véve, a szerződés alá lett írva, megkötve és a Balmazújváros Kistérség eszközfejlesztés 
tárgyában elvégzett feladatai is megtörténtek. Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel? 
Amennyiben nincs, akkor szavazásra bocsátom, aki egyetért és elfogadja, kérem, hogy 
kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a polgármesteri jelentést – 13 
fő igen szavazattal (Szilágyi Sándor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

15/2010.(II. 10.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

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

 
 
 
13. Napirendi pont 
 
 Különfélék 
 
 

a.)  Tájékoztatás a két ülés között eltelt fontosabb eseményekről 
 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Két ülés között a különfélék előtt gyorsan elmondanám, hogy merre jártam, még az 

elmúlt év 2009. 12. 18-án Egyek Tűzoltó záró beszámolóján vettem részt. 2009. 12. 18-
án Remondis ülésen vettünk részt Aljegyző Asszonnyal. 2009. 12. 19-én a 
Hitgyülekezet, akik vasárnaponként igénybe veszik a Kultúrházunkat, az elmúlt évben 
második alkalommal ajándékosztást szervezett, én azt hiszem, hogy nagyon jól 
időzítették, mert karácsony közvetlen előtt, nagyon sok ember ajándékokkal tért haza, 
illetve megkönnyítette a karácsonyi ünneplést, hogy élelmiszert és sok egyéb mást is 
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biztosítottak. Köszönet érte még egyszer. 2010. 01. 14-én rendkívüli testületi ülésünk 
volt. 2010. 01. 20-án Budapesten jártunk az Apáczai Könyvkiadónak, akik a 
tankönyveinket biztosítják az iskolában az Igazgató Úrral, Szilágyi Margit tanárnővel és 
Szegediné Baja Julikával részt vettünk, fent voltunk Pesten, én azt hiszem, hogy 
maradandó dolgokat kaptunk ott mindenféleképpen és örülök, hogy eljutottunk oda. 
Még annyit közben én azóta már kaptam az Apáczaitól egy köszönet levelet, sajnálom, 
hogy nem hoztam be, megköszönték, hogy ilyen aktívan részt vettünk és ott voltunk a 
20 éves jubileumi ünnepségen, mindenféleképpen hasznos volt. 2010. 01. 21-én 
Görbeházán kihelyezett rendkívüli Vízmű Zrt. ülés volt, ez nem azt jelenti, mint már 
korábban beszéltük, az elmúlt évben a megyei Vízmű Zrt. vezetője nyugdíjba vonult és 
Nagy Miklós a korábbi városi Vízmű Zrt. vezetője lett kinevezve ide, ő egy olyan elvet 
vall, hogy szeretné minél jobban megismerni a településeket és térségekre osztotta fel és 
Görbeházára hívott össze bennünket, Hajdúnánás, Polgár, Balmazújváros térséget 
körbefoglaló településeket. Ott egy stratégiai terv ismertetés történt, amit 
megismételtünk és én ott megragadtam az alkalmat és az Igazgató Urat meg is hívtam, 
itt volt tegnap és itt is egy felduzzasztott létszámmal a Pénzügyi Bizottság, azon túl 
Doktor Úr is részt vett, aki nem ebben a bizottságban van, de eljöttek érdeklődéssel, 
meghallgatták az új stratégia felvázolását, várjuk a további lépéseket, hogy hogyan 
tovább. Természetesen felvetette Orbán Sándor is, hogy a nagymajori dolgainkat tudják-
e esetleg támogatni, ígéretet tettek rá, hogy igen, természetesen továbbra is fennáll az a 
lehetőség, hogy segítenek ebben az elvégzendő feladatokban. Úgyhogy bízom, hogy egy 
jó kapcsolatot fogunk tudni kialakítani. 2010. 01. 25-én, mint említettem már Szociális 
Bizottsági ülésen vettem részt Egyeken. 2010. 01. 25-én a Jobbik ülésén vettem részt, 
nem csak én voltam, voltunk képviselők közül egy páran. 2010. 01. 26-án az iskola 
tantestületi ülésén vettünk részt, illetve csak részben tudtam, ott az Alpolgármester Úr 
helyettesített a második részben, mert nekem akkor is Egyekre a Pénzügyi Bizottság 
ülésére kellett átmenni beszámolót tartani, illetve 2010. 01. 28-án orvosi ügyelet 
beszámolón vettem részt az egyeki testületi ülésen. 2010. 02. 03-án volt a Vízmű Zrt-
nek egy ülése, ami utólag kiderült nem teljesen az előírásoknak felelt meg, így ez 
megismétlésre fog kerülni a jövő héten, úgy hogy egy újabb Vízmű Zrt ülés lesz. 2010. 
02. 04-én a FIDESZ tartott dr. Tiba István lakossági fórumot Tiszacsegén, ezen is részt 
vettünk, illetve 2010. 02.05-én a PÉTEGISZ ülésén vettem részt ez a járóbeteg szolgálat 
Polgáron. Ennyi lett volna, amit elakartam mondani, a két testületi ülés között.  

 
 

b.)  Egészségház létesítése Tiszacsegén 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 /Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Rátérnénk az egyebekben azokra a dolgokra, amit mindenféleképpen át kell beszélni. Az 

első, Bálintnak szóltam, egy lehetőség, amit röviden megkérlek, hogy vázold már fel a 
képviselőknek és a lakosságnak is.  

 
Hajdu Bálint főtanácsadó: 
 Az Észak-Alföldi Operatív Programok között van pályázati lehetőség egészségház 

létrehozására. A kiosztott anyagok között két komponens van, az egyik az egészségház 
alapellátás fejlesztése, a másik pedig kistérségi önálló járóbeteg szakrendelő fejlesztése. 
Mi az egészségház komponenst választanánk, itt egy 400 m2-es alapterületű ingatlan 
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fejlesztésről lenne szó, amit támogat a pályázat. Ebbe az egészségházba lenne 
elhelyezve minden egyes egészségüggyel kapcsolatos intézményünk. Így a Tiszacsege 
négy telephelyén működő egészségügyi intézmények így egy telephelyen működnének, 
ez gazdasági okokból is alátámasztható a pályázatban, valamint ide szeretnénk a 
mentőszolgálatot is átcsalni, hogy egy helyen legyen. A pályázat nagyságrendileg 91 
millió Ft, aminek a támogatási nagysága az 80 millió lenne, ez 88%-os támogatási 
intenzitás a saját erő 10.876 ezer Ft. A régióban erre a komponensre 823 millió Ft van. 
A várható száma a pályázatoknak 23 db. Én nem látom 23 darabnak, mert ha 80 
millióval számolunk az csak 10 db-ot jelent.  

 
Jászai László PTKIB. tag: 
 Attól beadhatnak 23-at, nem biztos, hogy nyer mind.  
 
Hajdu Bálint főtanácsadó: 
 Így van.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Tehát 50%-os esély van erre, hogy nyerjünk, de tulajdonképpen én úgy gondolom, hogy 

az, amit elkezdtünk, mindenki tudja, hiszen itt élünk, hogy teljesen leamortizált 
rendelőkről beszélünk, nem beszélve arról, hogy az egyik a település egyik részén, a 
másik a másik helyen van. Majdnem, hogy életveszélyes állapotok uralkodnak, ezért 
kerestük a lehetőséget. De mivel a korábbi az iskola eladásából származó ügy még nem 
záródott le, mindenféleképpen addig is keressük a lehetőséget, és ha az nem is sikerül, 
esetleg, ha itt, tehát most úgymond két helyen is próbálkozunk, hátha valamelyik 
sikerül, de ezt meg kellene mindenféleképpen oldanunk. Ez elsődleges cél, hogy egy 
olyan rendelőintézetet tudjunk létrehozni a településen, ami elvárható már a mai kornak.  

 
Hajdu Bálint főtanácsadó: 
 Amivel még kiszeretném egészíteni, lenne egy diszpécser szolgálat, ami együttműködne 

a szociális intézményekkel, és a szakember diszpécser döntené el, hogy most épp az 
ügyeletes kocsi menjen ki, vagy épp a mentő, vagy pedig az a gondozó, akihez tartozik a 
beteg. Ez egy kétszintes épület lenne, a nagyforgalmú részek lennének alul elhelyezve, 
felül pedig a kisebb forgalmú intézmények. Teljes mértékben mind a vakok számára, 
mind a mozgáskorlátozottak számára, mind a süketek számára megközelíthető lenne és 
támogatott, tehát teljesen a XXI. századnak megfelelő intézményt tudnánk kialakítani 
ebben a projektben.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ennyi, tehát ennyiről van szó, ez egy lehetőség újból. Azért van tételesen a képviselők 

előtt is, tulajdonképpen az önrész az, ami 10,1%, hogy aki vállalja, illetve ezt be kell 
vállalnunk mindenféleképpen és meg is szerezzük valahogy ezt a pénzt, csak 
megnyerjük a pályázatot, itt az lenne a lényeg, hogy sikerrel tudjunk a pályázaton részt 
venni.   
 

Bana Gábor PTKIB. tag: 
 Én azt hiszem, hogy régi álmunk, régi óhajunk valósulna ezzel meg, én nagyon 

támogatom, tehát teljes mellszélességgel támogatom ezt a pályázatot és előtudjuk 
teremteni a forrását, tehát ezt mindenféleképpen meg kell lépni. Azt hiszem, hogy a 
lakók megelégedésére, könnyebbségére mindenképp szerintem ezzel csak jól járhatunk.  
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Vincze László PTKIB. tag: 
 Én csak kérdezni akarnám, hogy hol helyezkedne el az egészségház?  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 A Tsz udvar helyén, kész a terv is, tehát el van készítve, meg lehet nézni, nagyon jó 

elhelyezésekkel van.  
 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Én is azt hiszem Tisztelt Testület, hogy ezt mindenképp támogatni kell. Talán itt nekem 

azért nem egészen egyértelmű, hogy a hátrányos helyzetű kistérségek esetében 95%-os 
támogatású, tehát itt 5% önerő, ez viszont nem 5%. Gondolom nagyobb a költség ezek 
szerint?  

 
Hajdu Bálint főtanácsadó: 
 Így van. 
 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Érthető, akkor ez az egyik, erre megvolna a magyarázat. A másik az volna a másik 

kérdésem, hogy a saját erő, hogy is volt a másik pályázatunkban.  
 
Hajdu Bálint főtanácsadó: 
 EU önerő alap. 
 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Önerő alapból igen, hogy tudunk-e pályázni rá.  
 
Hajdu Bálint főtanácsadó: 
 Mindegyik operatív programnál áll.  
 
Jónás Sándor polgármester: 

Ugyan úgy, mint az óvodánál tehát az óvodánál is 22 millió lett volna az önerő, 
megpályáztuk, ott is hál’ istennek Bálint sikeresen végezte a munkáját, így csak 10 
millió Ft-ba fog kerülni, ennyi. Itt is ugyan ezek a lehetőségek még megvannak. 
Úgyhogy örülünk neki, szavazzunk, aki egyetért és elfogadja így, kérem, hogy 
kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Egészségház létesítése 
Tiszacsegén tárgyú pályázat benyújtását – 13 fő igen szavazattal (Szilágyi Sándor nem 
volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

16/2010.(II. 10.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az Észak-
Alföldi Operatív Program keretében Egészségügyi szolgáltatások 
fejlesztésére/Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg 
szakellátás korszerűsítésére (Kódszám: ÉAOP-2009-4.1.2/A) pályázatot nyújt be. 
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A pályázat címe: Egészségház létesítése Tiszacsegén 
 
Forrásösszetétel: 
 

Támogatás: 80 000 000 Ft

Saját erő: 10 876 628 Ft

MINDÖSSZESEN: 90 876 628 Ft

 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat saját forrás 
összegét biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtására. 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester 
 
 
 
c.)  SUGO-BAU kérelmének ismertetése 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 /Szóbeli előterjesztés alapján./ 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Gyorsan az egyebekben következő dolog, ha már az óvodát beszéltük, akkor itt 

maradnék ennél. A Sugo-Bau mindenki tapasztalhatta, hogy most leállt a beruházás, 
nem azért állt le, mert a kopasz a hozzá nyert pénzeket szétosztotta a képviselők között, 
hanem azért állt meg, mert hideg van, és ebbe a mínusz időben sajnos ezeket a 
munkálatokat már nem lehet, -05 fokig lehetett csinálni, de tovább nem. A SUGO-BAU 
ezért írt egy levelet, csak mindenféleképpen szeretném felolvasni és felhívom a Tisztelt 
Képviselők figyelmét, hogy nem szeretném, utána hiszen, ha a határidő, itt egy határidő 
módosítást kér egy rendkívüli időjárás, a képviselő-testület eldönti majd a levél után, 
hogy hozzájárul vagy sem, csak most bocsátom előre, úgy kell gondolkozni ezen, ha úgy 
döntünk, a határidőt megmódosítjuk, mert egy természetes rajtunk kívül álló okokból 
csúszik az idő, nehogy valaki majd utána felvesse, hogy itt hűtlen kezelés folyt. Mert 
nekünk a jogunk az lenne, hogyha határidőre nem teljesítik a kivitelezést, akkor kamatot 
kellene fizetni nekik, illetve levonni abból az összegből. Ilyenkor szokott lenni, láthatjuk 
a tévében is, hogy több helyen ilyenkor odaverik az illetékes személynek vagy a 
polgármesternek, vagy a politikai résztvevőnek a fejéhez, hogy hűtlen kezelést követett 
el, mert nem követeli tőle azt a késedelmi pótlékot, ami megilletné egyébként az 
önkormányzatot, felolvasnám nagyon röviden ezt a levelet amit írt: 

  „ Szóbeli megbeszélésünk értelmében - én kértem írásban mert ezt szóban közölte 
velem - tájékoztatom, hogy a tartós hideg és hó miatt a tárgyi létesítmény 
szerkezetépítési munkáit 2010. január 22-ei dátummal felfüggesztettem. A fennálló 
helyzet megváltoztatására jelen idő szerint meteorológiai előrejelzések értelmében kb. 
2010. február hó 16-ig nem látok módot. Érvényben lévő vállalkozási szerződésünk 
szerint viszont 2010. február hó 17-ei dátummal részteljesítési egyes számú részszámlát 
nyújthatna be a társaságunk 60% műszaki készültségi foknak megfelelően. Fentiek 
ismeretében kitűzött műszaki készültségi állapotot nem lehetséges elérnünk, ezért 
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ezúton kezdeményezem a részhatáridő módosítását. A módosítását mértékét kérem 
azután állapítsuk meg, hogy az időjárás körülmények legalább középtávon folyamatos 
munkavégzésre alkalmassá válnak e.” 

 Ez azt jelenti, hogy -5 fokig biztos láttátok, hogy még -5 fok volt, addig végezték is 
minden nap a munkájukat, miután a hidegebb idő jött be, akkor kellett és tartós volt a 
meteorológiai jelentések szerint is jelezve, így történt ez a szünet. Én úgy gondolom, de 
ez csak az én véleményem, és mondjátok el ti is, hogy ebbe mi nem tudtunk belefolyni, 
ez rajtuk és rajtunk kívül álló ok. Itt rajtunk múlik, hogy megadjuk-e ezt a lehetőséget 
nekik, hogy ugyanannyi kimaradt idővel pótolják és ezért mi nem számítunk fel büntető 
kamatot vagy felszámolunk természetesen, ha a képviselők nem járulnak hozzá, akkor 
ennek ez a következménye.  

 
Bana Gábor PTKIB. tag: 
 Én azt szeretném mondani ezzel kapcsolatban, hogy én ott lakom és láttam őket, ez 

tényleg így van valóban, alá kell írni ezt, hogy ők tényleg dolgoztak fagyban, hóban 
jégben, én láttam őket, elég sűrűn járok arra, ott lakom, ahogy csak tehettem mindig arra 
mentem, hogy nézzem hogyan halad az építkezés, én azt mondom, hogy adjuk meg 
nekik, ez jogos, véleményem szerint ez a kis határidő csúsztatás az időjárás miatt. 
Tényleg le kell, hogy szögezzem, hogy tényleg csinálták, a faanyagot hóban rakták fel, 
most is látom, hogy piszkálják, van ott egy-két ember, akik a faanyagot is szabták, 
rakták a helyére, 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ma már jöttek, hogy enyhült az idő. 
 
Bana Gábor PTKIB. tag: 
 Tényleg nagyon kemény hidegben betonozták a födémeket, nekem az volt a 

tapasztalatom, hogy tényleg csinálták, én nem látok erre szerintem olyan túl nagy 
problémát, hogy egy-két héttel meghosszabbítsuk ezt a határidőt.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Aljegyző Asszony egyébként mondta, hogy ő is tapasztalta, hogy ma jöttek meg. Nekik 

is érdekük ez, tehát ez közös érdek mindkettőnknek.  
 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Tisztelt Testület! Igen nem szó szaporítás képpen, de nagyon igaza van Gábornak és azt 

hiszem, hogy az ő részükről is egy korrekt ajánlat, hogy ő is azt mondja, hogy számlát 
nem fogja benyújtani természetesen, mert nem áll olyan készültségi fokon. De ez 
elvitathatatlan, hogy maximális erőbedobással dolgoznak és én is tapasztalom, mert 
laknak ott belőlük, korán reggel sötétben mennek, sötétben jönnek, tehát kitöltik a napot, 
és becsülettel dolgoznak, tehát azt hiszem, hogy részünkről is úgy korrekt, hogy ezt a 
lehetőséget, ami előre nem volt látható, ez egy vis maior jellegű dolog, tehát ezt nekünk 
is tolerálnunk kell velük szemben, én úgy gondolom.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Nem is 8 órában végzik a munkájukat, úgyhogy ezt mindenki megtapasztalhatta. Tehát 

itt világostól sötétedésig vagy sokszor még lámpa mellett is dolgoztak.  
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Jászai László PTKIB. tag: 
 Nekem az a véleményem, hogyha nekünk nem származik ebből kárunk, meg kell adni 

nekik, hiszen nem volna jó, hogyha olyan körülmények között csinálnák már a további 
munkákat, ami esetleg majd a későbbiek során minőségromlást eredményezne. Mert 
most a vakolást, meg ilyeneket, burkolásokat vagy akármit csinál ilyen hidegben, hát 
nem tudom.  

 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Garanciában kiadná magát úgyis.  
 
Jászai László PTKIB. tag: 
 Jó, hát, de tudod, hogy milyen ez már, ha ezen kell vitatkozni, még engem egy kicsit 

meglepett abban a nagy hidegekben betonozgattak, tehát nem tudom.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 -5-ig csinálták, addig lehetett is, ezek a technológiák megengedik.  
 
Jászai László PTKIB. tag: 
 Jó, de utána jöttek a nagyobb hidegek, mert tudom, hogy amikor -5 volt abbahagyták, de 

az előtte be lett öntve, bizonyos részek, tehát én úgy gondolom, hogy nem volna túl 
célszerű, hogy mi erősködnénk, hogy de nyomják, nyomják, mert nem biztos, hogy 
nekünk az előnyös.  

 
Bana Gábor PTKIB. tag: 
 Még annyit hozzá, hogy ez nem jelenti azt, hogy a végső határidő elcsúszik, ez csak egy 

részhatáridő, azt hiszem, hogy ez kárt nem fog okozni, semmiféleképpen, tehát a végső 
határidőt fogják tudni tartani, hogyha a jó idő bejön, behozzák ezt.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Na most semmiféleképpen, itt ha csúszik a határidő is esetleg ezzel a két héttel, semmit 

nem fogunk veszíteni, mert ebben a szezonban, nevelési évben úgysem került volna sor 
az újra, az meg szeptember 01-jétől indul, tehát mindenféleképpen ott már addigra én 
úgy gondolom, hogy patyolat rendet kell, hogy csináljunk, meg rendben is legyen, tehát 
ez semmiféleképpen nem. De óvatosnak kell lennünk, és tényleg amikor ők is úgy 
látják, hogy azok a technológiák már ezt a nagy hideget nem bírják elviselni, ezt nekünk 
méltányolnunk kell.  

 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Én egy percig nem vitatom én sem, hogy tényleg dolgoztak, rengeteget dolgoztak rajta. 

Az is megoldható, hogy kicsúszik az átadás két hetet, három hetet, mert nyilván nevelési 
évben nem fognak költözni. Én értelmeztem a Polgármester Úr szavait, nekünk most azt 
kell elvállalnunk, hogy nem követelünk kötbért tőlük, tehát lemondunk róla.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Utána nem fog senki támadni azért, hogy hűtlenül 
 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Arról beszéltünk, hogy hogy dolgoznak, mint dolgoznak, de a lényege ez szerintem, 

hogy lemondunk erről a kötbérről.  
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Nagy Miklós alpolgármester: 
 A csúszás miatti kötbérről lemondunk. 
 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Ez egy jelentős összeg tudjátok, napi 100 ezer Ft emlékezetem szerint. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Csak van Hajdú megyében is hasonló jellegű per, van ott is pontosan a kötbér miatt, itt 

is ugyan az a helyzet van, azért szeretnék a dolgok elébe menni, hogy közösen hozzunk 
egy ilyen döntést és közösen foglaljunk állást ebben és közösen vállaljuk ezekért a 
felelősséget. Aki így egyetért  

 
Vincze László PTKIB. tag: 
 Csak a kihagyott idővel Polgármester Úr és azzal tolódjon, utána él a kötbér, ha nem 

tudja teljesíteni, akkor a kötbért érvényesíti az önkormányzat.  
 
Jászai László PTKIB. tag: 
 Tehát, ha ezen túli csúszás van.  
 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Nekik is az a céljuk, hogy minél hamarabb befejezzék.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ha ezen túli, arról beszélünk, persze. Aki akkor elfogadja kérem, hogy kézfelnyújtással 

jelezze.  
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a SUGO-BAU Kft. óvoda-
bölcsőde építés beruházás szerkezetépítési munkáinak részhatáridő módosítás iránti 
kérelmét – 13 fő igen szavazattal (Szilágyi Sándor nem volt jelen a szavazásnál) 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
17/2010.(II. 10.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a SUGO-BAU Kft. 
óvoda-bölcsőde építés beruházás szerkezetépítési munkáinak részhatáridő módosítás 
iránti kérelmét és úgy határoz, hogy a vállalkozási szerződésben meghatározott 2010. 
február 17-eig kitűzött műszaki készültségi fokra vonatkozó részhatáridő módosításhoz - 
az időjárási viszonyok miatt kihagyott idővel – hozzájárul.  
 
Képviselő-testület fentiekre tekintettel – a kihagyott idő mértékére vonatkozóan - a 
vállalkozási szerződésben meghatározott kötbér megfizetésétől eltekint.  
 
Képviselő-testület felkéri Jónás Sándor polgármestert, hogy a SUGO-BAU Kft. 
ügyvezetőjét értesítse, valamint felhatalmazza a vállalkozási szerződés módosításának 
aláírására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jónás Sándor polgármester 
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d.)  Márkus György r.őrmester lakásbérleti kérelmének vizsgálata 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 /Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 

Jónás Sándor polgármester: 
 Én úgy tudom, hogy tegnap a bizottság tárgyalta már ezt, akkor légy szíves Lajos 

röviden foglald már össze. 
 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Nem kellene ezt zárt ülésen? 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jó, zárt ülésre áttesszük akkor. Aki úgy gondolja, hogy zárt ülésen tárgyaljuk, kérem, 

hogy kézfelnyújtással jelezze. 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – fenti napirendi pont zárt 
ülésen történő tárgyalását  – 13 fő igen szavazattal (Szilágyi Sándor nem volt jelen a 
szavazásnál) elfogadta. 

 
 

 
e.)  Oláh Lajos 4066 Tiszasege, Tavasz u. 19. szám alatti lakos földterület 

bérbeadása iránti kérelme 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 /Előterjesztés írásban mellékelve./ 
 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Itt röviden arról van szó, hogy van az önkormányzatnak egy földterülete 1162 hrsz., 

1122m2, ez egy kert, a Tavasz utcával párhuzamosan van, ezt korábban Oláh Lajos 
3700 Ft/év bérleti díjat fizetett és művelte, most erről lemond és Pazonyi János Tavasz 
u. 44. szám alatti lakos, vagyis fordítva ugyan annyi bérleti díjért.  

 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Egy új igény volna erre a területre. Annyi volna itt, hogy ezek a négyzetméter díjak 

olyan alacsonyak, hogy az előadóval az építésügyön tárgyaltuk, hogy addig nem fog 
gyesre elmenni, míg ezt át nem dolgozzuk és testület elé nem hozza. Ezek majdnem 
hogy nevetséges árak, tehát egy picit azért, haladnunk kell a korral. Ezt már fogadjuk el 
úgy, hogy hagy menjen a dolog, és a jövőben egy normális árat fogunk kialakítani és 
majd a módosításról majd mindenkit kiértesítünk akivel kapcsolatosan ilyen 
megállapodásunk, szerződésünk van. Az a javaslatunk, hogy ez akkor hagy menjen, és 
akkor majd átdolgozzuk ezeket az árakat. Ez egy 3 Ft/m2-enkénti ár, tehát annyira 
picike. 

 
Bana Gábor PTKIB. tag: 
 Nekem volna még Polgármester Úr annyi kiegészítésem, hogy itt nincs megírva, hogy 

mennyi időre.  
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Jónás Sándor polgármester: 
 Egy év. Az nincs beleírva, valóban abban igazad van, várjatok már a korábbi bérlő sem 

volt meghatározva, határozatlan idejű. Más nincs, akkor szavazásra bocsátom, aki 
elfogadja és Oláh Lajos úr részére biztosítja 3700 Ft/éves bérleti díjért az 
kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Oláh Lajos földterület 
bérbeadás iránti kérelme – 12 fő igen, 1 fő nem szavazattal (Szilágyi Sándor nem volt 
jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

18/2010.(II. 10.) KT. számú HATÁROZAT: 
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 
önkormányzat tulajdonát képező belterületi, 1162 hrsz-ú Tiszacsege, belterületi, 
valóságban Tiszacsege, Tavasz utcával párhuzamos 1122 m2 nagyságú beépítetlen 
terület Oláh Lajos 4066 Tiszacsege, Tavasz u. 19. szám alatti lakos részére 3.700 Ft/év 
bérleti díj összeggel bérbeadásra kerüljön. 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a bérleti szerződés elkészítéséről 
és annak aláírásáról gondoskodjon. 
 
Határidő: 2010. február 30. 
Végrehajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester  

 
 
 

f.)  Üdülőtelekre bejegyzett visszavásárlási joggal kapcsolatos kérelem 
  Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 /Előterjesztés írásban mellékelve./ 
 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Lajos mondjad.  
  
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Magyar György és felesége vásárolt egy üdülőtelket itt az új osztásban és előadják a 

kérelmükben, hogy az anyagi körülményekben változást állt be náluk és nem áll 
módjukban beépíteni és vagy szeretnék az önkormányzat számára felajánlani, hogy 
vásárolja vissza, illetve, amennyiben az önkormányzat nem tart rá igényt, akkor ők 
megpróbálják értékesíteni. Most az van, hogy a testület lemond arról, hogy 
visszavásároljuk, illetve a másik variáció, hogy ők értékesíthetik.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ez a Szélső utca az üdülőn, ahol az új telkek lettek kimérve a korábbi 2005-ös évben, 

azért mindenféleképpen szeretném elmondani, hogy akkor 918 ezer Ft + áfa, + 300 ezer 
Ft-os közműfejlesztési hozzájárulással lett ez eladva. Tehát az önkormányzat én úgy 
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gondolom, hogy nem áll olyan helyzetben, hogy visszatudná vásárolni, én ennek nem 
látom értelmét. Szabadkezet kell biztosítanunk, hogy ő maga értékesítse ezt a területet.  

 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Ezt támogatjuk. Én azt nem mondtam, hogy nyilván nem áll módunkban 

visszavásárolni, értékesítsék, a bizottság ezt az alternatívát javasolja.  
 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Aki egyetért azzal, hogy átadjuk neki a lehetőséget, kérem, hogy kézfelnyújtással 

jelezzétek.  
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Üdülőtelekre bejegyzett 
visszavásárlási joggal nem kíván élni – 13 fő igen szavazattal (Szilágyi Sándor nem 
volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 
 

19/2010.(II. 10.) KT. számú HATÁROZAT: 
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tiszacsege 
2940/6 hrsz-ú 306 m2 nagyságú „beépítetlen terület” megjelölésű, valóságban 
Tiszacsege, Szélső u. 2. szám alatti belterületi üdülőtelekre kötött adás-vételi 
szerződés 7./ pontjában az Önkormányzat részére biztosított  

 
visszavásárlási jogával nem kíván élni, 

hozzájárul a Tiszasege 2940/6 hrsz.-ú 306 m2 nagyságú üdülőtelek értékesítéséhez. 
 
 

Képviselő-testület felkéri Jónás Sándor polgármestert, hogy a döntéséről értesítse a 
kérelmezőt. 
 
Határidő: 2010. március 30. 
Végrehajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester 

 

 61



 
g.)  A Tisza-parti faházak bérleti díj csökkentés iránti kérelem ismertetése 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 /Előterjesztés írásban mellékelve./ 
 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Barna András Újszentmargitáról megkeresett engem levélben, felolvasom: 
 „2008. februárja óta bérlem az önkormányzat tulajdonában lévő kőházat és faházakat. 

(Ez a Tisza-parton van.) A 2008-as évben egy nagyobb összeget költöttünk a házak 
lakhatóvá tételére, aminek megtérülése az elkövetkezendő években nem várható. A 
házak működési időtartama május 01-jétől maximum szeptember 30. Szeptember  
hónapban a két év alatt még senki nem vette ezt igénybe, a kieső idő alatt, csak a nyári 
szezonban. Az elmúlt két évben mindent megtettünk annak érdekében, hogy minél 
szélesebb körben megismerjék ezt a szálláshelyet, folyamatosan hirdetjük interneten, 
iskoláknak szórólapokat küldünk, nagycsaládosok egyesületeit keressük meg, sajnos 
eddig nem hozta a várt eredményt. Kérem, hogy a Képviselő-testület a bérleti díjat olyan 
mértékben csökkentse, és állapítsa meg, amennyiért ténylegesen üzemeltetni tudjuk a 
házakat. Ez az időszak 4 hónap, a jelenlegi bérleti díj 12 x 17 ezer Ft, tehát 
értelemszerűen ő azt szeretné kérni, hogy 4 hónapra 17 ezer Ft-ra mérsékelje az 
önkormányzat a bérleti díjat. Ez van még, ez mivel később jött, azért nem tudta a 
bizottság már tárgyalni, azért hoztam most ide és most ismertettem a képviselőkkel.  

 
Jászai László PTKIB. tag: 
 Ha jól értem, ő a négy hónapra nem szeretne bérleti díjat fizetni?  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Nem, csak 4 hónapra szeretne, tehát a 8 hónapra nem, csak a szezonális 4 hónapra. Nem 

tudom talán esetleg egy olyan, mert valóban neki is igaza van, de valahol köztes 
megoldást kellene keresni. 

 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Félévre. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Vagy az, amit Lajos mond, hogy fél évre a teljes összeget, vagy az, hogy a kieső 8 

hónapra, ha itt 4 hónapra 17 ezer, a 8 hónapra meg 3 ezret, vagy ehhez hasonló összeget, 
tehát egy kisebb összegű összeget adunk, mivel ténylegesen méltányoljuk azt, hogy 
télen nem tud odavinni embereket. Hát nem tudom, ebbe természetesen ugyan úgy 
benne van az a lehetőség is, hogy betoppan hozzá télen egy jó vevő, vagy egy jó pihenni 
vágyó.  

 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 De a kőház az téliesített 
 
Jászai László PTKIB. tag: 
 Abban nincs fűtés szerintem. 
 
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag: 
 Milyen felújításokat csinált? 
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Jónás Sándor polgármester: 
 Több, mint félmilliót költött rá, az eléggé lepusztult állapotban volt. Ez kétségtelen, 

tehát kívülről is lehetett látni, tehát azokat a helyiségeket, amelyek tisztálkodási 
blokkok, burkolta.  

 
 
Nagy Miklós kiment.       Jelen van: 12 fő  
 
 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Ezt értékelnünk kellene, és javaslat, hogy egy félévet fizessen, 6 hónapot fizet, 6 

hónapot nem fizet, ha ezt eltudja fogadni, ne vegyük el tőle, ha annyit ráköltött.  
 
Jászai László PTKIB. tag: 
 Igen, mert hogyha ott egy nagyobb árvíz van és víz alá kerül, akkor neki költenie kell rá.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ez azután volt, amikor ez a nagy árvíz megvolt, azért el lehet képzelni, hogy mennyire 

rendbe kellett most pofozni, hiszen nem tudtunk rá költeni, mert nem volt rá költségünk. 
Ez komoly költséggel jár. Én is azért támogatom, csak nem is ismerem az urat, nehogy 
valaki félreértse, hogy nekem rokonom, vagy ismerősöm. Nem is ismerem. Azt a 
javaslatot, amit felvetettetek. Aki úgy gondolja, hogy felében, most erre szavazzunk, ha 
elfogadjuk, akkor tájékoztatjuk, ha ő is elfogadja, akkor természetesen életbe lép, ha 
nem fogadja el, akkor legfeljebb a korábbi döntésünket felülbíráljuk és átértékeljük, vele 
együtt egy másik megoldást keresünk. A kértet azt nem tudjuk teljesíteni, de 6 hónapra a 
17 ezer Ft havi díjat fizesse. Aki egyetért, kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Tisza-parti faházak bérleti díj 
csökkentését – 9 fő igen, 3 fő nem szavazattal (Szilágyi Sándor nem volt jelen a 
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

20/2010.(II. 10.) KT. számú HATÁROZAT: 
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Barna András 4065 
Újszentmargita, Rákóczi u. 127. szám alatti lakos kérelmében foglaltakat és úgy határoz, 
hogy a tiszaparti faházak + kőház 2010. évre vonatkozó bérleti díját - melynek havi 
összege 17.000 Ft/hó – 6 hó x 17.000 Ft/hó összegben határozza meg.  
 
Képviselő-testület felkéri Jónás Sándor polgármestert, hogy döntéséről kérelmezőt 
értesítse.  
 
Határidő: 2010. március 01.  
Felelős: Jónás Sándor polgármester 
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h.)  Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 /Előterjesztés írásban mellékelve./  

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 A HHT tudva lévő, hogy a településen a közvetítéseket végzi, ő egy beadvánnyal jött 

hozzánk. Szeretné bővíteni az állomását és az iparterület felé, ahogy megyünk ki a 
temetőnél, ott bekanyarodunk jobb kézre ott van két-három lakóház, azok igényelték, 
ehhez szükséges neki három villanyoszlop letétele.  

 
 
Nagy Miklós megérkezett.      Jelen van: 13 fő 
 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 A Wesselényi utca sarkára esik egy, illetve ott van nekünk az az önkormányzati 

földterületünk, ahová illegálisan szemétlerakások történnek, oda annak a szélére 
történne ez a két villanyoszlop még, amit le kellene helyezni. Ez jelenleg semmit nem 
zavar, bennünket sem, én úgy gondolom, hogy olyan feltétellel, hogy azokat a lakókat se 
zárjuk ki abból a lehetőségből, hogy hozzájussanak a televízió szolgáltatásához, olyan 
feltétellel, hogy addig biztosítjuk ezeket az oszlopokat, míg az önkormányzatnak ezzel 
egyéb hasznosabb dologra nem áll módja. Például gondolok itt, hogy valaki idejön és 
több millió forintot ígér nekünk azért a földterületért, mert olyan nagyvonalú vagy 
szállodát vagy beruházást akar építeni, ami megéri, hogy eladjuk vagy nekünk esetleg 
valamilyen oknál fogva útba van, akkor abban az esetben ez felbonthatóvá válik, addig 
viszont biztosítjuk neki, hogy elhelyezze ezt a három oszlopot.  Itt van a rajz is, csak 
nem tudom bemutatni, de körbe adom. Tehát teljesen a szélén van, bennünket nem zavar 
egyenlőre és ha az önkormányzatnak erre szüksége van, akkor jogában áll minden 
kártérítés nélkül azonnali hatállyal felbontani ezt a szerződést, így megfelel? Aki 
egyetért és elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – tulajdonosi hozzájárulás iránti 
kérelmet  – 13 fő igen szavazattal (Szilágyi Sándor nem volt jelen a szavazásnál) 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

21/2010.(II. 10.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulást ad: 

A Tiszacsege 268 hrsz-ú Pacsirta utcán 1 db, a 0605/1 hrsz-ú anyaggödör megjelölésű területre 
2 db oszlop leállítására a HHT ’98 Hírközlési Hálózat Tervező, Építő és Szolgáltató Kft. (1107. 
Budapest, Ceglédi út 30.) részére a Lukács Tamás által HHT-02/10 sz. tervezett, és benyújtott 
Tiszacsege Ipar utca szélessávú hálózat létesítéséhez, azzal a feltétellel, hogy ha a 0605/1 hrsz-ú 
ingatlanon elhelyezett 2 db oszlop akadályozná az önkormányzatot az általa kívánt beruházás 
megvalósításában, vagy értékesítés esetén a terület értékcsökkenését okozná, kártérítési igény 
benyújtása nélkül a területre elhelyezett 2 db oszlopot eltávolítja. 
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Jelen tulajdonosi hozzájárulás nem mentesíti a kérelmezőt a szükséges szakhatósági 
hozzájárulások és egyéb engedélyek beszerzése alól. 
 
Képviselő-testület felkéri Jónás Sándor polgármestert, hogy a döntésről értesítse a 
kérelmezőt.  
 
Határidő: 2010. március 30. 
Végrehajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester  

 
 
 
 

i.)  LEKI pályázatnál fennmaradó támogatási maradványról történő lemondás 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 /Szóbeli előterjesztés alapján./  

 
 
Jónás Sándor polgármester: 

A LEKI pályázatnál fennmaradó támogatási maradványról történő lemondással 
kapcsolatos határozati javaslatot szeretném ismertetni: 
„Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete az  Észak-Alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanács  LEKI 090002509L támogatási szerződés számú „A Balmazújvárosi 
Kistérség szociális szolgáltató központ tiszacsegei telephelyének eszközfejlesztése” 
tárgyú pályázatból fennmaradó 153.320 Ft összegű támogatási maradványról lemond.” 
Aki egyetért az elhangzottakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – LEKI pályázatnál fennmaradó 
támogatási maradványról történő lemondást – 13 fő igen szavazattal (Szilágyi Sándor 
nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

22/2010.(II. 10.) KT. számú HATÁROZAT: 
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete az  Észak-Alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanács  LEKI 090002509L támogatási szerződés számú „A 
Balmazújvárosi Kistérség szociális szolgáltató központ tiszacsegei telephelyének 
eszközfejlesztése” tárgyú pályázatból fennmaradó 153.320 Ft összegű támogatási 
maradványról lemond. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jónás Sándor polgármester 
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j.)  KEOP-os pályázatról tájékoztató 
 Ea.: Nagy Miklós alpolgármester 
 /Szóbeli előterjesztés alapján./ 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Az Alpolgármester Úrnak átadnám az egyebekben a lehetőséget.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Nagyon rövid leszek KEOP-os pályázat iskola hőszigetelése, 

nyílászárók cseréjével kapcsolatosan megérkezett tegnap az anyag. Két hét múlva a 
február végi testületi ülésünkön előterjesztés lesz belőle. Több esetben előfordult már, 
hogy nem tudtunk döntést hozni, mert a testületben voltak tagok, akik azt mondták, 
hogy nem tudtuk jól átgondolni ezt a pályázati lehetőséget, nincs elég idő, nem tudjuk 
megfontolni és emiatt felesleges csúszások jönnek létre. Nem szeretném, hogyha ez 
bekövetkezne, a műszakon van az anyag, bárki oda mehet, megnézheti, beletekinthet. 
Nyilván egy részletes előterjesztést készítünk erről, és befogjuk hozni képviselő-testületi 
ülésre. De az, hogy ki az a képviselő, aki támogatni tudja ezt a pályázati lehetőséget, 
vagy nem tudja támogatni az lehetőség szerint két hét múlva tudja már eldönteni, hogy 
ezért ne legyen a pályázatnak felesleges határidő csúszása, de legutóbb is úgy jártunk, 
hogy már majdnem tél lett, mire kész lett a fűtéskorszerűsítés egy teljesen felesleges 
halogatás miatt, aminek én úgy gondolom, hogy semmi értelme nem volt. Ott van az 
anyag, egyértelmű, el kell olvasni, maga a cél nagyon jó. Tudjuk nagyon jól a központi 
iskolánál az emeletráépítés széllel béllelt ablak van, de majdnem minek, ott fúj keresztül 
a szél az épületen, ahol csak akar, ráadásul én úgy láttam, hogy a szerkezet felújítása 
szinte halaszthatatlan. Tehát, ha ez a pályázat nem lesz, akkor saját forrásból fel kell 
újítani. Ha már van ez a pályázat, akkor használjuk ki a lehetőséget, az iskola teljes 
egész épületére vonatkozóan megoldaná a problémát hosszú távon, tehát nyilvánvalóan 
a nyílászáró szerkezetekkel kapcsolatos gondjaink és a hőszigetelés is megoldott lenne, 
gyakorlatilag az iskola fűtése, hőszigetelése teljesen rendbe lenne rakva az 
elkövetkezendő 10-15 évre. Köszönöm szépen ennyi lett volna, amit szerettem volna 
elmondani.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Köszönöm szépen, tehát ugye egyértelmű, ezt azért is mondta el Alpolgármester Úr, 

hogy legyen két hét gondolkodási idő a Tisztelt Képviselőknek. Hiszen ez a mostani 
februári testületi ülésünk januárból átcsúsztatott első testületi és a februári soros testületi 
ülésünk két hét múlva lesz megtartva itt és akkor szeretnénk ebben majd döntést 
kicsikarni a képviselőkből, addig van lehetőség átgondolni azt, hogy ki tudja ezt 
támogatni, illetve hogy állunk hozzá.  

 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Egy-két gondolattal kiegészíteném Miklósnak a mondanivalóját. A fiatalabb emeletes 

iskolának 30 évesek a nyílászárói, az emelet ráépítés az fiatalabb, de az sokkal rosszabb 
állapotban van, ami rá lett építve. A többiek meg még régebbiek, azok 82-85 körül lettek 
beépítve, tehát nagyon el vannak használódva már.  
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Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Csak annyit kérdeznék Alpolgármester Úrtól, hogy a támogatási százalék hány 

százalék? 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Még nem tudom, tegnap érkezett meg az anyag, még én sem merültem bele, nagyjából 

tudom egyébként, hogy miről szól ez az egész dolog. Azért kértem én is a képviselőktől, 
hogy tekintsenek bele időközben az anyagba, hogy lehetőség szerint ne csak két hét 
múlva szembesüljenek a számokkal, hanem esetleg már korábban is. Mondom el 
akarom kerülni azt, hogy felesleges halogatása legyen a pályázati döntésnek és a 
határozat hozatalnak.  

 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Azt majd terveznünk kell természetesen a pályázati önerőt, vagy majd az alapból.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ez majd akkor aktuális lesz, akkor Lajos jelezte még, hogy ő akar. 
 
 

k.)  Egyebek  
 
 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Nem, akkor inkább tegyük zárt ülésre.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Miért? 
 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Hát, mert igazából 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Zárt ülésre, amit te akarsz mondani? 
 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Igen, ha lehetne a Ketten Transszal kapcsolatosan,  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ez lakosságot is érintő dolgok 
 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Jó, csak így viszont tudomást szerez róla az is, aki érintett ebben és most is van egy 

olyan dolog,  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ha a bizottság így gondolja, hogy tegyük, akkor képviselők egyetértenek vele, 

kézfelnyújtással jelezze és zárt ülésre megy.  
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – fenti napirendi pont zárt 
ülésen történő tárgyalását – 13 fő igen szavazattal (Szilágyi Sándor nem volt jelen a 
szavazásnál) elfogadta.  

 
 
 
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 
 
 
 

Illés János 
jkv. hitelesítő 
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