JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 24-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 13
fő képviselő jelen van. Vincze László távolmaradását jelezte.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére Zsólyominé Gyenes Anikóra,
valamint a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Jászai László képviselőre és a
kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására.

Jónás Sándor polgármester:
A kiküldött anyag szerint mennénk most, nincs eltérés tőle, kérdezem van-e egyéb más.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Zárt ülésen kettő
Derzsényi János SZEIB. tag:
Különfélékben.
Nagy Miklós alpolgármester:
Különfélék.
Jónás Sándor polgármester:
Aki ezzel a kiegészítésekkel elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető,
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét, valamint a napirendi pontok tárgyalását – 13 fő igen
szavazattal (Vincze László nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta.
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Napirendi pontok:
1./

Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009.(II. 12.) rendelet
módosítása
Ea.: Jónás Sándor polgármester

2./

2010. évi teljesítménykövetelményeinek
meghatározása
Ea.: Dr. Vámosi Margit aljegyző

3./

Az ÁMK intézményegységeinek beszámolója a 2009. évi tevékenységükről
Ea.: Tóth Imre igazgató
Ládi Jánosné intézményegység vezető

4./

A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt 2010/01. „Téli-tavaszi”
közmunka pályázat kiegészítésére vonatkozó pályázat benyújtása
Ea.: Dr. Vámosi Margit aljegyző

5./

A 2009. évi rendezvények értékelése
Ea.: Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök

6./

2010. évi rendezvénynaptár
Ea.: Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök

7./

Polgármesteri jelentés
Ea.: Jónás Sándor polgármester

8./

Különfélék

alapját

képező

kiemelt

célok
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1.

Napirendi pont
Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009.(II. 12.) rendelet módosítása
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Írásbeli előterjesztés mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Megkérném a pénzügyi irodavezető asszonyát Szilágyiné Zsuzsát, hogy röviden foglalja
már össze.
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető:
Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartási törvény előírásai szerint, mielőtt a
képviselő-testület a zárszámadási rendeletét megtárgyalná, ami áprilisban lesz majd
esedékes, előtte az előző évi költségvetési rendelet módosítását meg kell, hogy tegye.
Erre lenne még egy kis idő, de szeretném, ha már annak a beszámolónak az alapját, amit
a Magyar Államkincstárhoz le kell adni az előirányzatok vonatkozásában pontos adatok
szerepeljenek. Ez az anyag most kerül kiosztásra, ezért valamivel részletesebben
ismertetném, mint azt a korábbi időszakban tettem. Harmadik alkalommal kívánjuk
módosítani az önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletét, főként a
belügyminisztériummal történő állami támogatás egyzőség miatt van erre szükség és a
tényszámok ismeretében olyan belső átcsoportosítások kerülnek átvezetésre, ami a
gazdálkodás során már kívánatossá váltak. A jelenlegi rendeletmódosítás 63.952 ezer Fttal növelné meg a költségvetési rendeletünk bevételi és kiadási irányszámait. A
költségvetési rendeleten át kell vezetni 76.567 ezer Ft állami támogatást, ami a harmadik
negyedévben jut el az önkormányzathoz. Az állami támogatások címén az önhiki
támogatásból még előirányzatot kell módosítani 3.390 ezer Ft-tal. Pályázatot
nyújtottunk be önhiki egyéb támogatásra, ez alapján a pályázat alapján 13 millió Ft
állami támogatásban részesült az önkormányzat, ebből 11 millió Ft vissza nem térítendő,
2 millió Ft-ot pedig május 31-ig kell visszafizetni az önkormányzatnak. Egyes szociális
kiadások támogatására a költségvetésünk már tartalmazott előirányzatot, itt a tényleges
felhasználások arányában lehívott állami támogatás kevesebb összeg, mint a tervezett, itt
6.839 ezer Ft-tal csökkentenünk kell az irányszámokat, központosított állami támogatás
címén 40.377 ezer Ft támogatás érkezett, ennek az előirányzatnak a beépítésére került
sor. Van egy technikai jellegű átvezetés a LEKI támogatás, költségvetésünk ezt az
összeget tartalmazta átvett pénzeszközként, az elszámolásban ezt külön kiemelten kell
kezelni, ezért az átvett pénzeszközök ugyan ilyen arányú csökkenésével, és az állami
támogatás rendezésével az 27.422 ezer Ft-ra képes az előirányzatokat rendezni. Az
államháztartási törvény lehetőséget ad arra, hogy a leigényelt állami támogatások
korrekcióját elvégezze a Képviselő-testület, feladatmutatók állományában történt
változás miatt oktatási normatíva vonatkozásában 342 ezer Ft összegről kell
lemondanunk, a személyi jövedelemadó mérséklésnél pedig 441 ezer Ft-tal, tehát az
iparűzési adó erőképességgel összefüggő állami támogatás, a végleges elszámolásra
majd a zárszámadás keretében kerül sor. Átvett pénzeszközök a következő bevételi
jogcím, itt a Munkaerőpiaci Alaptól közhasznú foglalkoztatásra vettünk át 3.236 ezer Ftot. A TÁMOP-os pályázatban 11.200 ezer Ft került leutalásra, a Belügyminisztériumtól
kaptunk 2.888 ezer Ft-ot, a 2008. évi lemondott SZJA újraelosztása révén. A
Belügyminisztériumtól Otthonteremtési támogatásra 1.710 ezer Ft-ot. Az ÁMK-ba,
sikeres pályázatok révén 4.987 ezer Ft bevétel érkezett, ennek a pályázati támogatásnak
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a bevételi és kiadási előirányzata kerül rendezésre. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat
részére 50 ezer Ft pályázati támogatás érkezett a Hajdú-Bihar megyei Önkormányzattól,
ez az ő határozata alapján beépítésre kerül. 300 ezer Ft a települési önkormányzat
támogatás a kisebbségi önkormányzat felé a Csege Napok Rendezvénysorozaton belül a
Roma Nap megrendezésére, ez is a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésébe
épül be. A saját bevételek és kiadások összegei azonos mértékben változnak a
továbbszámlázott szolgáltatások vonatkozásában, mind az ÁMK-nál, mind a
Polgármesteri Hivatalnál és van egy áfa elszámolás, ami a fordított adózás miatt az
iskola felújítással összefüggő, ez 6.883 ezer Ft, ez mind a kiadási, mind a bevételi
oldalon szerepel. A szociális kiadások összefüggésében már mondtam, hogy tervezésre
került 2009. év elején a közhasznú foglalkoztatással és a rendszeres szociális
ellátásokkal a tervezett állami támogatás, itt a tényleges igénybevételtől elmarad mind a
bevétel, mind a kiadás, és ezek a kiadási oldalon is rendezésre kerültek. A közhasznú
foglalkoztatás, munkabér átcsoportosítása, a felmentésekkel járó bérmegtakarítás, illetve
a foglalkoztatót terhelő egyéb kifizetések beépítése. Itt lényegében csak előirányzat
átcsoportosításról van szó, egyik kiadási jogcímből, a másikba.
A dologi kiadások változása főként a pályázatokkal összefüggő előirányzatok átvezetése
miatt vált szükségessé. A háziorvosi szolgálatnál pedig évközben bevezetett kifizetési
módban történő változás, ugyanis nem megbízási díjat kaptak a gépkocsivezetők, és az
ápolók, hanem vállalkozói díjat, és így a személyi kiadásokból a dologi kiadásokba
kellett átcsoportosítani ezeket a kiadásokat. A Kommunális Szolgáltató Szervezettől
dologi kiadások közül is bérmegtakarításból átcsoportosításra került az önkormányzat
Polgármesteri Hivatalához a megnövekedett kamatkiadásokra és az áfa befizetésre.
Fejlesztési kiadások vonatkozásában a központosított támogatásból kompfelújításra
biztosított pénzeszköz került beépítésre a költségvetési rendeletbe, valamint az oktatási
intézményeket érintő informatikai eszközfejlesztésre az egy-egy millió forint támogatás,
összességében az 63.952 ezer Ft előirányzat változást eredményezett és a tervezett
hitelfelvétel így 21.413 ezer Ft-tal csökkent.
Jónás Sándor polgármester:
Köszönöm szépen. Kérdezem a bizottságokat, hogy tárgyalták-e?
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Nem tárgyaltuk, mert most kaptuk meg, de igazából részletesen elmondta Irodavezető
Asszony, hogy miképpen történt ez az utolsó módosítás, elég sok tételt foglal ez most
magába, igazából a tavalyi évben már nem sűrűn módosítottuk a költségvetést, szó volt
róla, hogy ez a harmadik, hát ez főleg pótelőirányzatok, illetve normatív elszámolások,
amik az előző év végén pontosodnak le, azok jelennek meg ezekben a módosításokban,
illetve korrekciós dolgokat kell végrehajtani. Úgy gondolom, hogy örvendetes dolog az,
hogy 21 millió Ft-ra csökken a működési hiányunk, tehát lényegében úgy gondolom,
hogy ez elfogadható a Tisztelt Testület számára és javaslom, hogy ilyen formában
fogadjuk el. Igaz, hogy lett volna még erre idő, de ha már így született meg, hogy most
tárgyaljuk, ám legyen.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Elfogadhatatlannak tartom, hogy itt kapjunk meg egy ilyen nagyon komoly és felelős
döntést kell meghozni, ezért én nem javaslom, hogy elfogadjuk, hanem én kérem azt,
hogy ezt más időpontban, hogy a bizottságoknak is biztosítsuk, hogy beszéljék át,
tárgyalják, akkor tudom csak javasolni. Én jelen pillanatban nem tudom és nem is
javaslom elfogadásra.
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Jónás Sándor polgármester:
Ha más észrevétel nincs, egy jónak talált elfogadás volt és egy rossz. Akkor először arra
kérek szavazást, hogy Szilágyi képviselő azt mondta, hogy ne fogadjuk el. Aki egyetért
azzal, hogy ne fogadjuk el, és egy későbbi testületi ülésre hozzuk be, az kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az önkormányzat 2009. évi
költségvetéséről szóló 1/2009.(II. 12.) rendelet módosítás megtárgyalásának
elhalasztását – 1 fő igen szavazattal (Vincze László nem volt jelen a szavazásnál) nem
fogadta el.
Jónás Sándor polgármester:
Aki úgy, hogy nem, tehát, hogy mégis elfogadjuk, illetve akkor most már a napirendi
pontra felteszem a szavazást, aki egyetért vele és elfogadásra javaslom a napirendünk
első pontját, a költségvetés módosítást, az kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az önkormányzat 2009. évi
költségvetéséről szóló 1/2009.(II. 12.) rendelet módosítását – 12 fő igen, 1 fő nem
szavazattal (Vincze László nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotja:
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÖ-TESTÜLETÉNEK
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRÖL SZÓLÓ
1/2009.(II.12.) RENDELETÉNEK

A 8/2009.(IV. 20.) KT. számú rendelettel
A 9/2009.(VII. 01.) KT. számú rendelettel, valamint
A 4/2010.(II. 25.) KT. számú rendelettel módosított
EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEGE
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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 2009. 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 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási
főösszegét 1.806.604 ezer Ft-ban , ezen belül
a) a személyi juttatását

448.192 ezer Ft-ban

b) a munkaadót terhelő járulékát

131.371 ezer Ft-ban

c) a dologi kiadását

375.870 ezer Ft-ban

d) a szociálpolitikai (ellátottak pénzbeli ) juttatását

220.212 ezer Ft-ban

e) a pénzeszköz átadását
f) a fejlesztési és felújítási kiadásait
g) a fejlesztési célú hiteltörlesztés

23.882 ezer Ft-ban
599.847 ezer Ft-ban
7.230 ezer Ft-ban

h) cél- tartalék

0 ezer Ft-ban

i) általános tartalékár

0 ezer Ft-ban

j) a működési célú hitel felvételét

121.469 ezer Ft-ban

állapítja meg.
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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
számú mellékletei alapján állapítja meg a Képviselő-testület.

(2)

Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság a 2009. évi költségvetésében állami
hozzájárulás és támogatás, valamint átengedett, megosztott bevételek címen 822.850
ezer Ft-ot állapított meg a rendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően.

(3)

Az önkormányzati gazdálkodás során az e rendeletben tervezett és az év közben
létrejött hiány finanszírozási módja likviditási, valamint munkabér-hitel hitelfelvétel 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 képviselőtestületi 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 2009. évben 5.966 ezer Ft,
fejlesztési célú bevétele 68.745 ezer Ft, működési célra átvett pénzeszköze 55.442 ezer
Ft, felhalmozási célra átvett pénzeszköze 492.432 ezer Ft;
b.) a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet működési célú saját bevétele 2009.
évben 124.432 ezer Ft, fejlesztési célú bevétele 3.258 ezer Ft;
c.) a Városi Óvoda és Bölcsőde saját bevétele 2009. évben 10.308 ezer Ft;
d.) az Általános Művelődési Központ működési célú saját bevétele 2009. évben 15.217
ezer Ft; fejlesztési célú saját bevétele 2.300 ezer Ft.
(6) Tiszacsege Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata a működését az 1/2009.(II.06.)
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.
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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 2008. 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 2009. 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 2009. évben szakfeladatonkénti
bontásban és azon belül az egyes kiemelt előirányzatokat és a költségvetési
létszámkeretet a Rendelet 2/c. számú melléklete szerint állapítja meg a Képviselőtestület.
(5) Az Általános Művelődési Központ működési kiadásait 2009. 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 2009.
évben a 2/e. számú melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület. A Képviselőtestület a köztisztviselők illetményalapját 38.650,- Ft-ban állapítja meg.
(7) Az önkormányzat központosított kiadásait feladatonkénti bontásban a 3/a. és a 3/b. számú
mellékletek szerint állapítja meg a Képviselő-testület.
(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 2009. évi költségvetését a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat 1/2009.(II.06.)TVCKÖ. határozata alapján a 2/f. számú
melléklet alapján hagyja jóvá a Képviselő-testület.
(11) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a rendelet 3/d számú melléklete
tartalmazza.
(12) A képviselő-testület az önkormányzat 2009.évi előirányzat ütemtervét havi bontásban a
6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.
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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.
(3) Az (1) bekezdés szerinti átruházott hatáskörben hozott döntések sem a költségvetési
évben, sem a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
(4) A rendeletbe beépült Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési előirányzatai
kizárólag a Cigány Kisebbségi Önkormányzat határozata alapján módosíthatók.
(5) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját előirányzat-módosítási hatáskörben
végrehajtott előirányzat-módosítást az államháztartás működési rendjéről szóló
217/1998.(XII.30.) Korm. 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) A bizottsági hatáskörben hozott pénzügyi kihatással járó döntéseket a pénzügyi fedezet
igazolása céljából ellenjegyezni szükséges.
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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.
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
gazdálkodásának végrehajtásával.

a

jegyzőt

a

Polgármesteri

Hivatal

operatív

(3) A Képviselő-testület megbízza a részben önállóan gazdálkodó Tiszacsege Kommunális
Szolgáltató Szervezet vezetőjét, hogy az operatív gazdálkodás végrehajtásáról a
Polgármesteri Hivatallal kötött megállapodás alapján gondoskodjon.
(4) A Képviselő-testület megbízza a részben önállóan gazdálkodó Városi Óvoda és Bölcsőde
vezetőjét, hogy az operatív gazdálkodás végrehajtásáról a Polgármesteri Hivatallal
kötött megállapodás alapján gondoskodjon.
(5) A Képviselő-testület megbízza a részben önállóan gazdálkodó Általános Művelődési
Központ vezetőjét, hogy az operatív gazdálkodás végrehajtásáról a Polgármesteri
Hivatallal kötött megállapodás alapján gondoskodjon.
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.
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(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.
11. §
Az önkormányzat 2009-2010-2011. 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 2009. január 01.
napjától kell alkalmazni.
Tiszacsege, 2010. február 24.
Jónás Sándor sk.
polgármester

Füzesiné Nagy Zita sk.
jegyző
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2.

Napirendi pont
2010. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározása
Ea.: Dr. Vámosi Margit aljegyző
/Írásbeli előterjesztés mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Felkérem Aljegyző Asszonyt, kívánja-e kiegészíteni? Kérdezem a bizottságokat, hogy
tárgyalták-e? Ha van észrevétel, javaslat?
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök:
Tárgyaltuk és elfogadásra javasoljuk.
Jónás Sándor polgármester:
Szavazásra bocsátom, aki a 2010. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező
kiemelt célok meghatározását elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a 2010. évi
teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározását – 13 fő
igen szavazattal (Vincze László nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
33/2010.(II. 24.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselők jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. Törvény 34. § (3) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Tiszacsege
Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2010. évre szóló kiemelt céljait az alábbiakban
határozza meg:
I. Általános célok:
I. 1. A 2010. évben megtartásra kerülő országgyűlési képviselő választások szakszerű és
jogszerű előkészítése, lebonyolítása, a törvényesség biztosítása.
I. 2. A 2010. évben megtartásra kerülő helyi önkormányzati választások szakszerű és
jogszerű előkészítése, lebonyolítása, a törvényesség biztosítása.
I. 3. Az egyes adatszolgáltatások, statisztikák határidőre történő elkészítése, a
nyilvántartások, adatbázisok pontos vezetése.
I. 4. A költségvetés helyzetének kiemelt, folyamatos figyelemmel kísérése, az egyensúly
megtartása érdekében szükséges döntések előkészítése és a végrehajtásuk szakszerű
biztosítása.
I. 5. Az elektronikus közigazgatás bevezetésével kapcsolatos feladatok folyamatos
végzése.
I. 6. A szervezetfejlesztési projekt tapasztalatainak hasznosítása.
I. 7. Az ügyintézés jogszabályoknak megfelelő, ügyfélbarát biztosítása.
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II. Specifikus célok:
II. 1. A Gazdálkodás területe a 2010. évben is kiemelt terület marad, szükséges a stabilitás
megőrzése, az alábbi főbb célok alapján
II. 1. 1. A 2010. évi költségvetési rendelet és a 2009. évi költségvetés
végrehajtásáról szóló beszámoló előkészítése a megváltozott jogszabály
szerinti tartalommal.
II. 1. 2. A kintlévőségek következetes behajtása a jogszabályoknak megfelelő
lehetőségek alkalmazásával.
II. 1. 3. A belső ellenőrzés megállapításai alapján szükséges intézkedések
megtétele.
II. 2. Adóügyi igazgatás
II. 2. 1. A szakszerűség növelése, ellenőrzések.
II. 2. 2. A kintlévőségek csökkentése.
II. 3. Műszaki igazgatás
II. 3. 1. A jogszerűség és szakszerűség maradéktalan érvényre juttatása.
II. 3. 2. A beruházások megvalósításának folyamatos figyelemmel kísérése.
II. 3. 3. Építéshatósági ellenőrzések ütemezése, és az ütemterv végrehajtása.
II. 4. Szociális igazgatás
II. 4. 1. A jogszabályok változásainak folyamatos figyelemmel kísérése.
II. 4. 2. A szociális rászorultság alapján adható szociális ellátások esetében a
jogszabályok szigorú betartása.
II. 5. Gyámügyi igazgatás
II. 5. 1. A kiskorúak érdekében szükséges jogszerű intézkedések megtétele,
ügyintézési határidő betartása.
II. 5. 2. Együttműködés a gyermekvédelem területén dolgozó szakemberekkel,
hatóságokkal.
II. 6. Okmányirodai ügyintézés
II. 6. 1. A 2010. évi választások előkészítésében, lebonyolításában szakszerű
közreműködés
II. 6. 2. Az ügyintézés színvonalának megtartása.
A képviselő-testület felkéri az aljegyzőt, hogy a jegyző távollétében a köztisztviselők egyéni
teljesítménykövetelményeit a fenti célok alapján határozza meg.
Határidő: esedékességkor
Felelős: Dr. Vámosi Margit aljegyző
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3.

Napirendi pont
Az ÁMK intézményegységeinek beszámolója a 2009. évi tevékenységükről
Ea.: Tóth Imre igazgató
Ládi Jánosné intézményegység vezető
/Írásbeli előterjesztés mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Kérdezem Tóth Imre igazgató Urat, hogy kívánja-e szóban kiegészíteni?
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Nem kívánom.
Jónás Sándor polgármester:
Kérdezem Ládi Jánosné intézmény egységvezetőt, hogy kíván-e szóban kiegészítést
tenni?
Ládi Jánosné Intézmény egységvezető:
Nem.
Jónás Sándor polgármester:
Kérdezem a bizottságokat, hogy tárgyalták-e ezt a napirendi pontot?
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök:
Megtárgyaltuk és elfogadásra javasoljuk.
Jónás Sándor polgármester:
Más észrevétel, javaslat? Aki elfogadja az ÁMK intézményegységeinek beszámolóját a
2009. évről, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az ÁMK Fekete István
Általános Iskolájának 2009/2010. tanév első félévi szakmai tevékenységéről készített
beszámolót – 13 fő igen szavazattal (Vincze László nem volt jelen a szavazásnál)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
34/2010.(II. 24.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Tiszacsegei Általános
Művelődési Központ Fekete István Általános Iskolájának a 2009/2010. tanév első
félévében végzett szakmai munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Imre ÁMK. vezető
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – dr. Papp József Városi
Könyvtár és Művelődési Otthon 2009. évi tevékenységének értékelését – 13 fő igen
szavazattal (Vincze László nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
35/2010.(II. 24.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete a dr. Papp József Városi Könyvtár
és Művelődési Otthon 2009. évi tevékenységének értékeléséről szóló beszámolót
elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Ládi Jánosné intézményegység vezető

4.

Napirendi pont
A Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt 2010/01. „Téli-tavaszi” közmunka
pályázat kiegészítésére vonatkozó pályázat benyújtása
Ea.: Dr. Vámosi Margit aljegyző
/Írásbeli előterjesztés mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Jegyző Asszonyt kérdezem, kíván-e kiegészítést tenni? Nem, bizottságok tárgyalták-e?
Észrevétel képviselők részéről.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Tisztelt Testület! Biztos mindenki látta ezt az előterjesztést és úgy gondolom, hogy
támogatásra javasolandó, annál is inkább, mert a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú
Társulásának Tanácsa nyújt be egy pályázatot közcélú foglalkoztatás keretében, ami
jelen esetünkben Tiszacsegét 26 fővel érinti. Ennek az összetétele úgy néz ki, hogy
50%-ban ezek az úgynevezett rátosok, akik a rendelkezésre állási támogatást kapják,
50%-ban ezeknek kell részt venni benne, illetve a másik 50%-ot, 25-25% arányban
azok, akik már nem jogosultak erre az ellátásra, illetve kikerültek ebből a körből.
Igazából a mi költségvetésünket az önrész sem terheli, mert ezt a Többcélú Társulás
fogja megfinanszírozni a rendelkezésre állási összegből, esetünkben az önrész, amit a
Társulásnak meg kell fizetni 2.270 ezer Ft-ot takar. Annyi feltétele van még ennek az
együttműködésnek, illetve a pályázat benyújtásának, hogy a kisebbségi önkormányzattal
megállapodást kell kötni, gondolom ezt majd a kistérség fogja bonyolítani,
mindenképpen támogatható.
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Jónás Sándor polgármester:
A kistérségen belül, hogy a lakosok is tudják, hogy hány főre vonatkozik,
Balmazújváros 64 fő, Egyek 23, Hortobágy 7, illetve Tiszacsege 26 fő. Más észrevétel?
Ha nincs, akkor szavazásra bocsátom és elfogadja így, kérem, hogy kézfelnyújtással
jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium által kiírt 2010/01. „Téli-tavaszi” közmunka pályázat kiegészítésére
vonatkozó pályázat benyújtását – 13 fő igen szavazattal (Vincze László nem volt jelen
a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
36/2010.(II. 24.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárul a
Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt 2010./01. „Téli-tavaszi” közmunka
pályázat kiegészítésére vonatkozó 01/a/2010. sorszámú „Téli-tavaszi” közmunka
pályázat benyújtásához a Balmazújváros Kistérség Többcélú Társulásának Társulási
Tanácsa 13/2010.(II. 12.) sz. határozatában foglaltak szerint.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Társulási Tanács Elnökét a
döntésről tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Sándor polgármester
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5.

Napirendi pont
A 2009. évi rendezvények értékelése
Ea.: Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök
/Írásbeli előterjesztés mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Megkérdezem Kobzáné Csillát, hogy akarja-e szóban kiegészíteni?
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök:
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! 2009. július 01-jétől lettem az
Ügyrendi Bizottság elnöke. 2009. félévest Szeli Zoltán képviselő társam megtette,
értékelte is. Én már értékeltem a nyári rendezvényeket egy alkalommal, minden
képviselő társam megkapta. Én azóta is tartom ehhez magam, és a 2010-es
rendezvénynaptárt már benyújtottam. Amit azzal szeretnék még kiegészíteni, hogy a
civilekkel 2 alkalommal tárgyaltunk, biztosítottak róla, hogy minden városi
rendezvényünkön részt kívánnak venni, együttműködni velünk. Röviden ennyit tudok
mondani, hogy konstruktívak voltak és segítőkészek bármiben.
Jónás Sándor polgármester:
Más bizottság tárgyalta-e esetleg, van-e észrevétel? Kérdezem a Tisztelt Képviselőket,
hogy van-e észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, én is úgy gondolom, amit Csilla
elmondott, ez már ősszel lett ismertetve, megkaptuk az anyagot, ott elfogadtuk,
szavazásra bocsátom most, aki ezt elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a 2009. évi rendezvények
értékelését – 11 fő igen szavazattal (Vincze László nem volt jelen a szavazásnál)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
37/2010.(II. 24.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2009. évi rendezvények
értékeléséről készített beszámolót elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Jónás Sándor polgármester
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6.

Napirendi pont
2010. évi rendezvénynaptár
Ea.: Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök
/Írásbeli előterjesztés mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Kérdezem Csillát, hogy óhajtja-e kiegészíteni?
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök:
Nem kívánom szóban kiegészíteni, én a sportról nem tettem részletesebb említést, de
Illés János képviselő társamtól tudom, hogy a labdarúgásban gyakorlatilag most már
minden korosztály képviselteti magát, mindannyiónk örömére. Tehát nagyon sok gyerek
van, nagyon sok csoportban, ez mindenféleképpen egy óriási eredmény.
Jónás Sándor polgármester:
Más bizottságoknak észrevétel? Képviselőknek? Akkor szavazásra bocsátom, aki a
2010. évi rendezvénynaptárt elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a 2010. évi rendezvénynaptár
tervezetét – 13 fő igen szavazattal (Vincze László nem volt jelen a szavazásnál)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
38/2010.(II. 24.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszacsege Város 2010. évi rendezvény
naptárát az alábbiak szerint fogadja el:
TISZACSEGE VÁROS 2010. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁRA

Március

A
RENDEZVÉN
Y ELŐRE
LÁTHATÓ
KÖLTSÉGE
(Ft)

A RENDEZVÉNY
MEGNEVEZÉSE

Origami kiállítás

-

Magyar Kultúra Napja

-

Jelmezes rendezvény

-

Kiszebáb égetés
Parasztfarsang

-

8.

Nőnapi műsor

160 000

15.

Megemlékezés, koszorúzás

22.

Február

Január

A
RENDEZVÉNY
IDEJE
2010.

RENDEZŐ
SZERVEZET
Fekete I. Ált.
Isk.
Dr. Papp. J. V.
Könyvtár
Fekete I. Ált.
Isk.

HELYSZÍN

Fekete I. Ált.
Isk.
Dr. Papp. J.
V. Könyvtár

KAPCSOLATTARTÓ

Ládi Jánosné
Tóth Imre

Műv. ház

Tóth Imre

Óvoda

Szabadidő
Park
A város utcái

Bárdosné

Dr. Papp. J. V.
Könyvtár

Műv. ház

Önkormányzat

Önkormányzat

’48-as
Emlékpark

Önkormányzat
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Április

11.

Költészet Napja

22.

Ünnepeljünk együtt!
Húsvétvárás
A Föld Napja

1.

Majális

17.

Anyák Napja
„Mi magyar gyerekek az EUban” Rajzkiállítás

30 000

50 000
-

40 000

Bóbita hét

Május

Gyermeknap

200 000

Évzáró - ballagás
Apáczai Nap

Szeptembe
Augusztus Július
r

Június

Nyitott Kapuk
„Hurrá, lassan itt a nyár!”
CD filmek megtekintése

Fekete I. Ált.
Isk.
Dr. Papp. J.
V. Könyvtár

Tóth Imre

Tüzelősól

Ládi Jánosné

Intézmények

Int. vezetők
Civil szervezetek

Intézmények
Dr. Papp. J.
V. Könyvtár
Óvoda
Műv. ház

Int. vez.
Ládi Jánosné
Bárdosné

Óvoda
Fekete I. Ált.
Isk.

Tüzelősól
Szabadidő
Park

Óvoda
Fekete I. Ált.
Isk.
Fekete I. Ált.
Isk.
Óvoda
Dr. Papp. J. V.
Könyvtár

Műv. ház
Fekete I. Ált.
Isk.
Fekete I. Ált.
Isk.
Óvoda
Dr. Papp. J.
V. Könyvtár

Dr. Papp. J. V.
Könyvtár

Polgármesteri
Hivatal

Ládi Jánosné
Önkormányzat

Bárdosné
Tóth Imre
Bárdosné
Tóth Imre
Tóth Imre
Bárdosné
Ládi Jánosné

1.

10 éve város Tiszacsege

250 000

Kecsege Fesztivál
Strandröplabda Bajnokság

7 200 000

2-3.

Önkormányzat
Városi strand

Tisza part
Városi strand

Csernikné
Csernikné

6-7-8.

Csege Napok

7 335 000

Önkormányzat

Tisza part
Városi strand

Csernikné

Óvoda és Bölcsőde avató, vagy
tanévnyitó

200 000

Tanévnyitó
Zenei Világnap
Idősek Napja

Novem
Október
ber

Dr. Papp. J. V.
Könyvtár
Intézmények
Civil
szervezetek
Intézmények
Dr. Papp. J. V.
Könyvtár
Óvoda

Évzáró

December

Fekete I. Ált.
Isk.
Dr. Papp. J. V.
Könyvtár

23.

Megemlékezés, koszorúzás

23.

Cserkész Kupa
Jótékonysági bál
Őszi megyei könyvhónap
Író olvasó találkozó
Mikulás ünnepség
Fenyőünnep

70 000

60 000

Óvoda és
Bölcsőde
Fekete I. Ált.
Isk.
Önkormányzat

Új
óvodaépület
Fekete I. Ált.
Isk.

Bárdosné
Tóth Imre

Önkormányzat
Humán Szolg.
Központ

Műv. ház

Balmazújvárosi
Humán Szolg.
Központ,
Önkormányzat

Önkormányzat

’56-os
Emlékpark

Önkormányzat

Műv. ház

Birkózó szakosztály

Műv. ház
Dr. Papp. J.
V. Könyvtár
Műv. ház

Bárdosné
Ládi Jánosné

Műv. ház

Tóth Imre
Bárdosné

Birkózó
szakosztály
Óvoda
Dr. Papp. J. V.
Könyvtár
Önkormányzat
Fekete I. Ált.
Isk.
Óvoda

Kobza Miklósné
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A rendezvények tervezett költségeit a 2010. évi költségvetésébe betervezi.
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Kobza Miklósné
ÜOMSB. elnökét, hogy a rendezvények lebonyolításában közreműködjön.
Határidő: folyamatos
Felelős: Jónás Sándor polgármester
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök

7.

Napirendi pont
Polgármesteri jelentés
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Írásbeli előterjesztés mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Ezt mindenki megkapta, négy dolog volt, amit teljesítenem kellett, ezzel kapcsolatban
van-e észrevétel, kérdés? Akkor szavazásra bocsátom, aki elfogadja, kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a polgármesteri jelentést – 13
fő igen szavazattal (Vincze László nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
39/2010.(II. 24.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést
elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Jónás Sándor polgármester
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8.

Napirendi pont
Különfélék
a.)

Tájékoztató a két ülés között eltelt fontosabb eseményekről

Jónás Sándor polgármester:
A különfélékben gyorsan elmondanám, mert most nem olyan túl sok sportesemény
történt és kulturális esemény az eltelt időszakban. A birkózóink ugyan részt vettek több
helyen is.
Répási Lajos kiment.

Jelen van: 12 fő

Jónás Sándor polgármester:
2010. február 13-án Budapesten válogató versenyen voltak 25 csapat 104 részvétellel, az
ifi 63 kg-ban Kiss Sándor V. helyezést ért el. Február 20-án Országos Serdülő
Farsangkupa zajlott Gyöngyösön a városi sport és rendezvénycsarnokban, 45 csapat 320
versenyző, Kiss Sándor III. helyezést ért el, gratulálunk.
Répási Lajos visszaérkezett.

Jelen van: 13 fő

Jónás Sándor polgármester:
Illetve az Országos 59 kg-os súlycsoportban 32 induló, Kiss Péter sajnos ott a nyolc
között kiesett, így a hetedik helyen végzett. De én úgy gondolom, hogy 10 pontot kapott
így is, mindenféleképpen ez elismerésre méltó és további sok sikert kívánok neki. Részt
vett még a versenyen a 78 kg-ban Ujj Bence, aki sajnos kiesett, hátha legközelebb neki
is jobban sikerül.
Szeretném tovább folytatni azzal, hogy a két testületi ülés, a legutóbbi nem oly régen
volt, két olyan dolog történt, illetve két olyan dolog volt, ahová elmentem. Az egyik
Kistérségi ülésünk volt 2010. február 11-én. Illetve a hétfői napon, e hét hétfői napon
2010. február 22-én Tiszafüreden Remondis ülés volt. Most erről csak nagyon röviden
annyit szeretnék elmondani, a lakosságot is természetesen biztos érdekli és érdekes
dolgok. Csak, hogy mennyire káosz uralkodik változatlanul a Remondis terén, nem
győzöm hangsúlyozni és elmondani minden egyes testületi ülésen, amikor ez szóba
kerül, most valami változást szerettek volna, de ez se sikerült teljes egészében, 3,5 órát
egy helyben ültünk szünet nélkül és úgy álltunk fel, hogy végül is nem tudtunk
semmivel előrébb lépni, de jó dolgot is hallottunk ott. Megjelent a PCP zöldenergiával
foglalkozó cég, aki a Magyar államtól 150 milliárd forintot kapott, ez olyan
beruházásokra szól, 10-15 helyen szeretnék ezeket megépíteni, az első Tiszafüreden
lesz, ami a beszállított szemétnek az újrahasznosításával járna, illetve így ez azt
jelentené az önkormányzatoknak, illetve a mi térségünknek a Kistérségnek, amiben a 42
település van, hogy a Remondis területén, illetve az önkormányzat területén épülne, 2%-
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os haszonélvezeti jogot kérnek ezért ők, és azt, hogy az ebből megtermelt dolog nagy
előny lenne, hiszen jelenleg a megépített szeméttároló 2 évre elegendő helyet biztosít a
beszállított szemét mennyiségnek és két év után sajnos valamit kezdeni kellene vele. Ez
viszont arra alkalmas, hogy ez 80 évre kitolja a kapacitást addig tudja befogadni, hogyha
ez a telep ide megépül. Ez ami ide épülne 5 milliárd körüli összegből jönne ki az ott
elhangzottak, érdekes dolgot vetett fel, és egyből erre ugrott mindenki, mert szimpatikus
volt és tetszett is mindenkinek és úgy gondoltuk, hogy ezzel arányosan akkor a
szemétdíj is csökken. Hát kiderült, hogy még a tárgyalást sem vették fel a Remondisszal. Na most megint egy faramuci szerződésnek ugrottunk volna, hogyha ez nem derül
ki és a szép dolgot rögtön elfogadtuk volna, ez nagyon szép és tetszetős lett volna, de
ilyen formában, hogy a Remondis még erre nem nyilatkozott, hisz elsősorban ez a
Remondis költségeit csökkenti, mert a Remondisnak nem kell újabb helyekről
gondoskodni, illetve a szemét tárolásáról plusz költségeket befektetni, mert ez a cég
átveszi és ez úgy hasznosítja, ezt mondták, én csak őket tudom idézni, ez egy olyan zárt
technológiájú rendszer, amire még kémény sem kell, tehát abszolút nem szennyezi sem
a talajt, sem a levegőt. Én nem tudom, én még nem hallottam ilyet, nehezen tudom
elfogadni, de biztos így van. Ez egy új dolog, emiatt nem tudtunk ott állásfoglalásra
kerülni, de ez napirenden marad. Az ottani testület úgy döntött, hogy a legközelebbi
tárgyalásra, ami rövid időn belülre ki lesz tűzve, a Remondis is meghívást kap és előtte
már ez a PCP Kft egyeztessen a Remondis-szal, hogy mivel ez hatalmas előnyt jelent,
csak egy példát mondok, normális esetben már az is nagyon jó lenne, ha azt mondanák,
hogy felére veszik vissza a szemétszállítási díjat, már ez is jót és sokat jelentene, csak ez
most még egyenlőre hiú ábránd, nem tudtunk ebben döntésre, meg nem is lehetett, de
hál’ istennek, hogy ez így alakult és nem ugrottunk egyből bele, mert így még van
esélyünk arra, hogy esetleg valami megtakarítás is lesz. Ennyit szerettem volna
elmondani, tehát ennyi volt a két testületi ülés között.
b.)

Dr. Józsa Tiborral egészségügyi ellátási szerződés megkötése
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Írásbeli előterjesztés mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
A következő, amivel az egyebekben foglalkozni szeretnék, legutóbbi testületi ülésünkön
bejelentés történt, hogy Kolozsvári Doktor Úr a praxis jogát elkívánja adni Józsa Tibor
Doktor Úrnak, a 2-es számú körzetben, akkor a képviselő-testület tulajdonképpen erre
áldását adta, most erre határozatot kell tenni, hogy a Doktor Úr a praxisát eltudja intézni,
és betudja fejezni és április 01-jével megtudja kezdeni a hivatalos tiszacsegei rendelését.
Ez kiosztásra került, mindenki előtt ott van, ha van kérdés szivesen válaszolok rá, de
különösebb nincs ezzel, most már megerősítjük abban, hogy most már mehet ebben a
formában és tudja intézni tovább a dolgát. Kérdezem, hogy van-e észrevétel, javaslat,
vélemény? Ha nincs, akkor szavazásra bocsátom, aki elfogadja a határozatot így, akkor
kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a CIVISMED 2000 Bt-vel
egészségügyi ellátási szerződést – 13 fő igen szavazattal (Vincze László nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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40/2010.(II. 24.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a KOBAMED
Bt. praxiseladása miatt a 2.. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására megkötött
egészségügyi ellátási szerződést 2010. március 31-ei nappal felmondja.
Képviselő-testület úgy határoz továbbá, hogy a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet
ellátására 2010. április 01. napjával egészségügyi ellátási szerződést köt a CIVISMED
2000 BT-vel - 4029 Debrecen, Szalay S. u. 10. -, mint háziorvosi tevékenységet nyújtó
egészségügyi szolgáltatóval, azzal a feltétellel, hogy a háziorvosi feladatokat önálló
orvosi tevékenységként dr. Józsa Tibor látja el.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a körzet működtetési jogának
megszerzése után az egészségügyi ellátási szerződést e határozat mellékletében
meghatározott tartalommal kösse meg.
Végrehajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester
Határidő:
esedékességkor

melléklet Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének
40/2010.(II. 24.) KT. Sz. határozatához

„EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS

Mely létrejött egyrészről Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a
továbbiakban: Önkormányzat - (4066.Tiszacsege, Kossuth u. 5.), képviseletében eljár Jónás
Sándor polgármester,
másrészről CIVISMED 2000 Betéti Társaság – a továbbiakban: Bt.. - , mint háziorvosi
tevékenységet nyújtó egészségügyi szolgáltató, székhelye: 4029 Debrecen, Szalay Sándor u.
10. adószáma: 20649487-2-09 képviseletében eljár :
Dr. Józsa Tibor Kálmán (Debrecen, 1967.10.06., an.: Nagy Irén, diploma kelte, száma:
1999./45-58 OTE. sz., szakképzettség adatai: háziorvos szakorvosa, orvosi pecsétszám:
52272) továbbiakban: egészségügyi szolgáltató
között alulírott napon, az alábbiak feltételekkel:
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A SZERZŐDÉS TÁRGYA, HATÁLYA
1.)

A felek e szerződést
a.) az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény,
b.) az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény,
c.) az egészségügyi szolgáltatások gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a
működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) Korm. rend.,
d.) a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló
4/2000.(II.25.) EüM. rend., és
e.) az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő
finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999.(III.3.) Korm. rend.
rendelkezései alapján, házi gyermekorvosi feladatok ellátása érdekében kötik meg.

2.)

Az Önkormányzat megbízza az Egészségügyi Szolgáltatót az önkormányzat
kötelező feladatát képező háziorvosi feladatok területi ellátási kötelezettséggel,
2010. április 01. napjától történő ellátására, Tiszacsege Város Önkormányzati
Képviselő-testületének az önálló orvosi tevékenység körzeteiről szóló – a
8/2003.(III.06.) Kt. számú rendelettel módosított - 15/2002.(VIII.28) Kt. számú
rendelete 1. számú mellékletében meghatározott 2.. számú felnőtt háziorvosi
körzetében, azzal a feltétellel, hogy a háziorvosi feladatokat önálló orvosi
tevékenységként dr. Józsa Tibor látja el.

3.)

Az Egészségügyi Szolgáltató vállalja, hogy a háziorvosi feladatokat folyamatosan,
a jogszabályokban és az egészségügyi szakmai szabályokban előírt szakmai
színvonalon, területi ellátási kötelezettséggel, 2010. április 01. napjától nyújtja a
2.) pontban meghatározott felnőtt háziorvosi körzetben Dr. Józsa Tibor által.

4.)

Az Egészségügyi Szolgáltató jelen szerződés megkötésekor és hatályban léte alatt
szavatol azért, hogy rendelkezik az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II.
törvény szerinti működtetési joggal.

5.)

Az Egészségügyi Szolgáltató jelen szerződés megkötésekor és hatályban léte alatt
szavatol azért, hogy érvényes felelősségbiztosítási szerződéssel rendelkezik.
(Kötvényszám: 95544111005144400)

6.)

Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy az Egészségügyi Szolgáltató
finanszírozási szerződést kössön a Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral (a
továbbiakban: MEP) a 2. számú felnőtt háziorvosi körzet lakosságának ellátására.

7.)

Az Egészségügyi Szolgáltató a háziorvosi egészségügyi szolgáltatást kizárólag az
egészségügyi hatóság által kiadott működési engedély birtokában, az abban
meghatározottak szerint kezdheti meg, illetve folytathatja.

8.)

Az Önkormányzat minden olyan információt köteles megadni az Egészségügyi
Szolgáltatónak, mely a területi ellátási kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

9.)

A felek jelen szerződést határozatlan időre kötik.
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AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ HÁZIORVOSA
(a továbbiakban: háziorvos) ÁLTAL ELLÁTANDÓ FELADATOK
10.) A háziorvos személyes és folyamatos orvosi ellátást nyújt az egészségi állapot
megőrzése, a betegségek megelőzése és gyógyítása céljából. ( 4/2000.(II.25.) EüM.
rend 2. § (1) )
11.) Munkanapon a háziorvos 8 órában az őt választó biztosítottak számára szolgáltatást
nyújt, ide nem értve a keresőképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a szabadság
miatt szükségessé váló helyettesítés eseteit. (43/1999.(III.3.) Korm. rend. 7. § (2)
bek. b.)
12.) A folyamatos ellátás keretében a háziorvos munkanapokon naponta legkevesebb 4
órát köteles rendelni A rendelési időt 8-16 óra között választhatja meg.
13.) A háziorvos köteles ellátni az ellátási területén lakó, a külön jogszabályban
foglaltak szerint hozzá bejelentkezett és az általa elfogadott biztosítottakat.
(4/2000.(II.25.) EüM. rend 3. § (1) )
14.) A háziorvos köteles ellátni továbbá a rendelési idejében hozzá forduló személyeket,
ha heveny megbetegedésük vagy krónikus betegségük miatt ellátatlanságuk az
egészséget károsító vagy a gyógyulást lassító állapotromláshoz vezethet.
(4/2000.(II.25.) EüM. Rend 3. § (3) )
15.) A gyógyító-megelőző alapellátás keretében a háziorvos feladatkörébe tartozik
különösen az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg
vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja,
illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra,
gyógykezelésre való utalása. (4/2000.(II.25.) EüM. Rend 4.§ (1) bek. )
16.) A háziorvos feladatkörébe tartozik továbbá:
- a terhes-gondozásban való közreműködés,
- a közegészségügyi-járványügyi feladatok ellátása a 4/2000.(II.25.) EüM. rend 5.
§- ában foglaltak szerint,
- az egészségnevelésben és az egészségügyi felvilágosításban való részvétel,
- külön jogszabályban foglaltak szerint az z életkorhoz kötött szűrővizsgálatok
elvégzése,
- az ügyeleti szolgálatban való részvétel,
- külön engedély alapján a kézi gyógyszertár kezelése,
- külön jogszabályban meghatározott orvosi, orvosszakértői feladatok,
- külön jogszabályban foglaltak szerinti halottvizsgálat ellátása. (4/2000.(II.25.)
EüM.rend 4. § (2) bek.)
17.) Feladatait a háziorvos a rendelőjében, indokolt esetben a beteg otthonában látja el.
(4/2000.(II.25.) EüM. rend 4. § (7))
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18.) A háziorvos szükség esetén minden olyan közegészségügyi-járványügyi intézkedést
megtesz, amely a lakosság egészségének megóvása érdekében szükséges.
A háziorvos külön jogszabályokban foglaltak szerint végez:
a) védőoltást és azzal kapcsolatos tennivalókat,
b) fertőző betegségekkel és fertőző betegségekre gyanús személyekkel kapcsolatos
tevékenységet,
c) kórokozó-hordozókkal kapcsolatos tennivalókat,
d) ételmérgezések esetén szükséges teendőket.
A háziorvos az észlelt közegészségügyi-járványügyi és egészségügyi
hiányosságokról és az általa megtett intézkedésről értesíti az Állami
Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) városi
(fővárosi kerületi) intézetét. ( 4/2000.(II.25.) EüM. rend 5. § (1)-(3) )
19.) A háziorvos tevékenységét ápoló igénybevételével köteles végezi. (4/2000.(II.25.)
EüM. rend 6. § (1) )
20.) Az ápolónak munkanaponként 8 órában a biztosítottak rendelkezésére kell állni, ide
nem értve a keresőképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a szabadság miatt
szükséges helyettesítés eseteit. (43/1999.(III.3.) Korm. rend. 7. § (2) bek. c.))
A HÁZIORVOS HELYETTESÍTÉSE
(4/2000.(II.25.) EüM. rend 7. § )
21.) A háziorvos helyettesítését csak olyan orvos láthatja el, aki a háziorvosi feladatkörre
előírt személyi feltételeknek megfelel.
22.) A háziorvos a helyettesítéséről - beleértve annak pénzügyi feltételeit is - maga
gondoskodik.
23.) Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a helyettesítő orvos indokolt esetben a
helyettesítést abban a rendelőben lássa el, ahol egyébként tevékenységét végzi. Az
indokolt eset fennállásáról a helyettesítő háziorvos kezdeményezésére az ÁNTSZ
városi intézete dönt.
A HÁZIORVOS ÜGYELETBEN VALÓ RÉSZVÉTELE
24.) A háziorvos köteles részt venni a háziorvosi ügyeletben, a mindenkor hatályos,
háziorvosi ellátásra vonatkozó jogszabályok szerint, külön díjazás ellenében.
AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ ELLENŐRZÉSE
25.) Az Önkormányzat szükség szerint, de legalább évente egyszer ellenőrzi e
szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését.
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26.) Az ellenőrzés során az Önkormányzat - külön törvényi felhatalmazás hiányában nem tekintheti meg az egyes betegekre vonatkozó egészségügyi dokumentációt,
továbbá az egyéb, személyes adatot vagy orvosi titkot tartalmazó iratokat
(adathordozókat).
27.) Az Önkormányzat az Egészségügyi Szolgáltató ellenőrzése során észlelt, a
szolgáltatás színvonalát érintő hiányosságokról - a hatáskörükbe tartozó kérdésekben
- tájékoztatja az egészségügyi hatóságot, továbbá a területileg illetékes orvosi
kamarát.
Az Önkormányzat
a) az egészségügyi hatóságnál szakfelügyeleti ellenőrzést kezdeményezhet,
b) a Magyar Orvosi Kamarától szakmai, etikai állásfoglalást kérhet, továbbá etikai
eljárást kezdeményezhet.
AZ ÖNKORMÁNYZATI VAGYON HASZNÁLATA
28.) Az Önkormányzat vállalja, hogy az e szerződésben meghatározott háziorvosi
szolgáltatás teljesítéséhez térítésmentesen az Egészségügyi Szolgáltató használatába
adja az önkormányzati tulajdonban lévő Tiszacsege, Fő u. 29. szám alatti háziorvosi
rendelőt és annak felszerelési tárgyait, a felek között kötendő vagyonhasználati
szerződésben rögzített feltételek szerint.
A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS FELMONDÁSÁNAK SZABÁLYAI
29.) A felek e szerződés módosítását írásban kezdeményezhetik. A kérelem
kézhezvételét követő 15 napon belül a felek egyeztetni kötelesek a módosításról.
30.) Az Önkormányzat köteles a szerződés módosítását indítványozni, amennyiben
jogszabályváltozás miatt a szerződésben foglaltak nem tarthatók fenn.
31.) A felek megállapodnak abban, hogy a 2.) pontban meghatározott, az Egészségügyi
Szolgáltató ellátási területén változtatni vagy a háziorvos által ellátandó feladatokat
bővíteni – kivéve, ha jogszabály írja elő - , csak e szerződés módosításával vagy új
szerződés megkötésével lehet.
32.) A felek e szerződést a másik félhez írásban intézett felmondással megszüntethetik .
A felmondási határidő 3 hónapnál nem lehet rövidebb.
33.) Az Önkormányzat a szerződést a 32.) pontban meghatározott felmondási időnél
rövidebb határidővel is felmondhatja, ha
a) saját ellenőrzése, az egészségügyi hatóság, a betegjogi képviselő vagy a betegek
érdek-képviseleti szerveinek jelzése alapján megállapítható, hogy az
egészségügyi szolgáltatás szakmai színvonala csökkent, és e szakmai színvonal
csökkenést az egészségügyi hatóságnak az Önkormányzat
felkérésére
lefolytatott célellenőrzése is igazolja,
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b) az Egészségügyi Szolgáltató a területi ellátási kötelezettségét folyamatosan,
súlyosan megszegi,
c) a MEP-nek (a költségvetési támogatást nyújtó szervnek) a jelzése alapján az
Egészségügyi Szolgáltató súlyosan megszegte a közszolgáltatás finanszírozására
vonatkozó szerződést, és emiatt fennáll a finanszírozási szerződés azonnali
hatályú felmondásának veszélye.
34.) A 33.) pontban foglaltak alapján az egészségügyi ellátási szerződés olyan
határidővel mondható fel, amely alatt biztosítható az egészségügyi közszolgáltatás.
35.) A felmondási idő alatt az Egészségügyi Szolgáltató köteles a szerződésben vállalt
közszolgáltatást folyamatosan teljesíteni.
36.) Az Önkormányzat a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, ha
a) az Egészségügyi Szolgáltató működési engedélyét visszavonták,
b) az Egészségügyi Szolgáltató végelszámolási vagy felszámolási eljárás alatt áll,
c) az Egészségügyi Szolgáltató súlyosan megszegte a közszolgáltatás
finanszírozására vonatkozó szerződést, és emiatt a finanszírozási szerződést
felmondták.
ZÁRÓ MEGÁLLAPODÁSOK
37.) E szerződésben vállalt jogokat és kötelezettségeket az Egészségügyi Szolgáltató
nem ruházhatja tovább .
38.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok
rendelkezési az irányadók.
39.) E szerződés csak Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének előzetes
jóváhagyásával módosítható és mondható fel.
40.) A szerződésben foglaltak végrehajtása, az Önkormányzat mint szerződő fél részéről
Tiszacsege Város polgármesterének a feladata.
41.) E szerződést Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 40/2010. (II.
24.) KT. számú határozatával hagyta jóvá.
E szerződést a felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, aláírták.
Tiszacsege, 2010. február 25.
Dr. Józsa Tibor

Jónás Sándor polgármester

Egészségügyi Szolgáltató

Önkormányzat”
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c.) Döntés a KEOP-2009-5.3.0/A számú pályázat benyújtásáról az ÁMK Fekete István
Általános Iskola /4066 Tiszacsege, Fő u. 95., Hrsz.: 803/ vonatkozásában
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Írásbeli előterjesztés alapján./
Jónás Sándor polgármester:
A következő, én ezt inkább átadnám Alpolgármester Úrnak, hiszen a legutóbbi testületi
ülésen ő adta be az iskolának az épület hőszigetelésével kapcsolatos javaslatát, pontosan
azért, hogy a képviselők a mai testületi ülésig átgondolják, esetleg, ha véleményük van,
azt megformálják és előadják. Én megkérném az Alpolgármester Urat, hogy röviden
foglalja már össze, hogy miben is maradtunk a legutóbb.
Nagy Miklós alpolgármester:
Tisztelt Képviselő-testület! Az ÁMK, gyakorlatilag az Általános Iskola nyílászáróinak a
cseréjéről, külső hőszigeteléséről lenne szó, ez a munka még tavaly elkezdődött, a
pontos árajánlat kidolgozása, elkészítése, illetve a pályázat előkészítése. Úgy érzem, én
legalábbis személy szerint, és Igazgató Úr is ebben erősített meg, hogy nagyon el
vannak használódva a nyílászáró szerkezetek. Elsősorban a harmadik szintű ráépítés,
ami faburkolás megoldással készült el, annak az újraburkolása, hőszigetelése,
nyílászárók cseréje lenne nagyon fontos, mert annak idején, amikor elkészült sem
sikerült a legtökéletesebb formában elkészíteni. De bizony a többi nyílászáró is 30-35,
25 éves korra tekintenek vissza. Úgy gondoltuk, hogy egy ilyen pályázattal az
elkövetkezendő 10-15-20 évre megtudnánk oldani az iskolának ezt a problémáját, illetve
az iskolát legalább most már egy olyan szintre hoznánk, hogy az elkövetkezendő 15-20
évben nem kellene különösebben rá költeni, ezzel meg lenne oldva, egységes lenne a
külleme, hiszen nyilván a külső hőszigetelés miatt újra vakolatot kap az iskola. És a
korszerű nyílászáró szerkezetekkel jelentős hőmennyiséget takarítanánk meg, illetve
nyilván csökkenne a gázszámla. Természetesen azért ez a gázszámla csökkenés ez
valahol saját erőbe elmenne. A pályázaton 82 millió Ft-tal, 80%-os támogatottság
mellett, 82 millió Ft-ot tudnánk pályázati úton szerezni, a költségek fedezésére 20 millió
Ft önerő kellene, összesen a beruházás összértéke 103 millió Ft lenne. Gyakorlatilag
mindent elmondtam, amit el kellett mondanom, hisz megkértem a képviselőket, hogyha
valaki mélyebben akar ezzel a dologgal foglalkozni, akkor a műszaki irodán
megtekintheti az anyagot, de ha valakinek van valamilyen kérdése ezzel kapcsolatban
természetesen válaszolok rá.
Jónás Sándor polgármester:
Bizottságok ezt nem tárgyalták gondolom.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Ezeknek az ablakoknak a cseréje már elkerülhetetlen, tényleg esőzés idején már befelé
folyik a víz is. Nekem egyetlen egy kérésem lenne ezzel kapcsolatban, hogy amikor a
nyílászárókat készítjük, mivel a harmadik emelet, hogy ennek a biztonságos kinyitását,
vagy az ablakokra olyan rácsot, vagy a falhoz már eleve, amikor cseréljük, hogy ne
utólag kelljen ezt megoldani, hogy biztosítsuk, hogy a gyerekek ne tudják teljes
szélességben kinyitni, hogy kiessenek az ablakon, tehát ennek a biztonsági megoldását
oldjuk már meg ezzel egy időben.
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Tóth Imre SZEIB. elnök:
Pontosítással kezdeném, itt ami „A” épületként szerepel, az nem 1972-ben, 1979-ben
épült, gondolom elütés, ez lényeges dolog.
Nagy Miklós alpolgármester:
Gondolom rossz információt kapott nyilván, aki készítette.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Szilágyi képviselőnek reflektálnék, hogy minden emeleti szinten az ablakok lánccal
vannak ellátva, hogy a gyerekek ne tudják kinyitni, és lakattal tudja a takarító kinyitni,
tehát már meg van oldva, nyilván ehhez ragaszkodni fogunk az új nyílászárók
beszerelésekor is. Amivel még kiegészíteném, nem csak a fa nyílászárókat, ahogy
Alpolgármester Úr mondta, hanem a fém szerkezetű nyílászárók, ennek hatalmas
üvegfelületénél olyan mértékű korrodálás van, hogy félő, hogy kiesnek ezek az
üvegszemek onnan, ugyan olyan a fém bejárati ajtóknál. Tényleg, ahogy mondta
Alpolgármester Úr, hogy 30 vagy még annál öregebb nyílászárókkal van felszerelve, két
évvel ezelőtt az energiatakarékos fűtés végre lett hajtva, be lett szerelve, ez nagyon
fontos lenne, hogy meglegyen most már a nyílászárók cseréje, a hőszigetelés, és valóban
akkor az egész épületegység, komplexum egy egységes színezetet kapna és felújulna a
homlokzati része.
Jónás Sándor polgármester:
Nem utolsó sorban gazdaságos lenne, mert sokkal több energiát meg lehet spórolni, nem
megy el a meleg a rossz nyílászárókon. Úgyhogy mindenféleképpen én is ezt
támogatom, javaslom.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Én is javaslom.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Tisztelt Képviselő-testület! Én is úgy gondolom, hogy támogatható ez a pályázat. Én
arra volnék kíváncsi, hogy itt szó van a nyílászárók cseréjéről, illetve az utólagos
hőszigetelésről. Illetve vannak még itt további pontok, bár azt hiszem, hogy az elmúlt
években ezt a kazánkorszerűsítést elvégeztük, de igazából még szerintem nem tudom,
hogy áll össze ez a pályázat. De lehet ezt szerintem tovább is fejleszteni, gondolok itt
arra, hogy időjárásfüggő szabályozás, helyiségek különböző szabályozása,
hőfokszabályozás, nyilván nem ugyanaz a hőmérséklet kell egyik helyen, mint a másik
helyen, tehát ezek még lehetnek, illetve a világításról is szó van ebben, nem tudom,
hogy ez hogy áll össze, majd ha erre valaki tudna választ adni. Gondolom
Alpolgármester Úr tudja, hogy mit takar magába. Illetve én úgy gondolom, hogy nem
kevés az az önerő, amit ránk szab, bár nem is olyan sok, tehát mindenképp be kell ezt
vállalnunk, de amennyiben van arra lehetőség az önerő alapból, amit mindig is szoktam
mondani, hogy pályázzunk az önerőre is, amennyire csak lehet, tehát, hogy ez minél
kevesebbe kerüljön nekünk. Ilyen formában úgy gondolom, hogy javasolható
elfogadásra.
Jónás Sándor polgármester:
Én úgy gondolom, hogy erre az Alpolgármester Úr a választ megtudja adni.
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Nagy Miklós alpolgármester:
Válaszoltál, nyilván itt le lett írva, hogy ebben a KEOP-os pályázatban mire lehet
pályázni, ezért van három pontba szedve, hogy milyen felújításokat, illetve
energiatakarékos megoldásokat lehet elvégezni. Nyilván a kettes pontban a kazánokról
és a fűtéssel kapcsolatos dolgokkal nekünk nem kell foglalkoznunk, mert ezt két évvel
ezelőtt elintéztük. A világításrendszer korszerűsítéssel kapcsolatban, véleményem
szerint megfelelő a világítási rendszer, részben felújított rendszerek is vannak. Mi most
elsősorban erre koncentráltunk, mert úgy éreztük, hogy ez a legégetőbb dolog, amit meg
kell oldanunk, ezért nem akartunk esetleg más irányba is elmozdulni, mert elképzelhető,
hogyha egy nagyobb pályázati projektet adunk be, akkor valahol valamilyen szinten a
támogatás összegét is csökkenteni fogják. Én úgy gondolom, hogy lépésenként kellene
ezt megoldani, és nem biztos, hogy bele kellene venni esetleg a világítást. A fűtéssel
kapcsolatban a tantermekben vannak vandál biztos hőfokszabályzók elhelyezve ez tény,
biztos, hogy a gyerekek tekergetik, csavargatják ide-oda, valóban lehetne helyiségenként
fűtésszabályozást megoldani, ez technikailag kivitelezhető, csak jelenleg most erre nem
biztos, hogy lesz kb. 50 millió Ft-unk, mert körülbelül ennyit taksál egy ilyen. Minden
egyes helyiségben keringető szivattyú kellene, kerülővezeték kellene, nyilván helyileg
ott szabályozná elektronikusan, digitálisan, hogy kell fűteni, vagy nem kell fűteni, ez
egy óriási összegbe kerül, ezt sajnos nem tudjuk bevállalni ezt az óriás összeget, mert az
anyagi lehetőségeink nem jutottak még el odáig, hogy erre költsünk, és úgy gondolom,
hogy ennek a beruházásnak a költsége belátható időn belül nem is térülne meg. Valóban
jó lenne, de nem látom ennek realitását.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
A világítás a „Szemünk fénye” programban 4-5 évvel ezelőtt meg lett csinálva, tehát
korszerű a világítás ilyen szempontból. Tehát mindenféleképpen a prioritási sorrendben
az első a legfontosabb a hőszigetelés, nyílászáró csere.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
És az önerő alapból Bálint, lehet pályázni?
Hajdu Bálint főtanácsadó:
Persze.
Nagy Miklós alpolgármester:
Először nyílván meg kell nyerni a pályázatot, majd csak utána pályázhatunk az önerőre.
Jónás Sándor polgármester:
Más? Amennyiben nincs, akkor javaslom szavazásra, aki elfogadja és támogatja az
iskola nyílászáróinak a kicserélését, kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a KEOP-2009-5.3.0/A számú
pályázat benyújtását – 13 fő igen szavazattal (Vincze László nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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41/2010.(II. 24.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő Testületének 13 igen szavazattal döntött
arról, hogy az ÁMK Fekete István Általános Iskola tekintetében energetikai
fejlesztése megnevezésű projekt
keretében Tiszacsege Város Önkormányzata
pályázatot nyújtson be a KEOP-2009-5.3.0/A számú pályázati kiírás alapján.
A tervezett beruházás teljes beruházási költsége 103.274.851,- Ft azaz
egyszázhárommillió-kettőszázhetvennégyezer-nyolcszázötvenegy forint. A tervezett
beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége (elszámolható
költsége) 82.619.881,- Ft azaz nyolcvankettőmillió-hatszáztizenkilencezernyolcszáznyolcvanegy forint.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő Testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a
beruházás megvalósulásához szükséges 20.654.970,- Ft azaz húszmillióhatszázötvennégyezer-kilencszázhetven forint összegű saját erőt (önrészt) a KEOP
forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén saját forrásból biztosítja, és azt a
költségvetésében elkülöníti.
Felelős: Jónás Sándor polgármester
Határidő: 2010. március 15.

d.)

Vízmű Zrt. határozatok
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Írásbeli előterjesztés alapján./

Jónás Sándor polgármester:
Következő, Vízmű Zrt. ülésen, amikor voltam, most kaptátok meg, ez tegnap érkezett
hozzám is, ez az újabb testülethez szükséges áldása, hiszen ez azért történt, mert ez az
anyag már egyszer át lett tárgyalva ott is. Sajnos az egyik település, aki nagy százalék
arányban rendelkezik szavazati jogosultsággal, be akart valamit terjeszteni, amit az
ülésen részt vevők nem fogadtak el. Ő felállt és elvonult, innentől kezdve viszont
szavazóképtelenné vált az ülés, így meg kell ismételni. Ez holnapi nap lesz
megismételve, itt tulajdonképpen nagyvonalakban, de mindenki már erről beszéltünk,
mint mondtam a Vízmű Zrt-ben a Kovács Úr nyugdíjba vonult, a Nagy Miklós, aki már
itt is volt bizottsági ülésen is bemutatkozott, ő képviseli, illetve az ehhez szükséges
felügyelő bizottság változások, és minden, ami ilyenkor szokásos ezeknek tesszük meg a
holnapi nap folyamán. Természetesen az, hogy a képviselő-testületnek a véleményét a
polgármester képviseli, vagy az általa meghatalmazott személy. Ennyiről lenne szó, nem
tudom ezzel kapcsolatban van-e kérdés észrevétel, ha nincs, akkor szavazásra bocsátom,
aki ezt elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Vízmű Zrt. részére szükséges
határozatot – 13 fő igen szavazattal (Vincze László nem volt jelen a szavazásnál)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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42/2010.(II. 24.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata, mint a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen
Működő Részvénytársaság részvényese a részvénytársaság 2009. november 13. és 2009.
december 8. napján megtartott rendkívüli közgyűlésein hozott határozatok
érvénytelenségének kiküszöbölésére irányuló a cégbíróság végzésében foglalt hiánypótlás
okán 2010. február 25. napjára a Felügyelő Bizottság álta összehívott rendkívüli közgyűlés
napirendjével összegfüggésben:
-

elfogadja az igazgatóság tagjainak Dr. Tárkányi Tamás, Nagy Miklós és Szabó
Ferencné jelölését azzal, hogy Nagy Miklóst az alapszabály jogosítsa fel a
vezérigazgató cím viselésére;

-

a hiánypótlás folytán kialakult helyzetre figyelemmel tudomásul veszi és elfogadja a
megválasztott, de érvényesen a cégjegyzékben át nem vezetett igazgatóság 2009.
december 1. napjától az érvényes megválasztásukig terjedő időtartamban végzett
tevékenységét és meghozott intézkedéseit;

-

elfogadja az üzemi tanács döntése alapján Kanyuk Jánosnak a felügyelőbizottság
tagjává jelölését;

-

egyetért az alapszabálynak a meghívó mellékletét képező részletes napirend szerinti
módosításával;

-

A Felügyelő Bizottság által vizsgált 2008. évi üzleti jelentést, az éves beszámolót
2.508.801 e Ft mérlegfőösszeggel és 433.444 ezer Ft mérleg szerinti veszteséggel, a
kiegészítő melléklettel, a Könyvvizsgálói jelentést jelen formájában elfogadja.

Meghatalmazza a 2010. február 25. napján tartandó Zrt. közgyűlésén a szavazásra
feljogosított képviselőjét, hogy a határozati javaslatokról történő döntési eljárásban a
fentieknek megfelelően járjon el.
Határidő: 2010. február 25.
Felelős: Jónás Sándor polgármester
Jónás Sándor polgármester:
Szavazásra bocsátom, hogy eseti vagy állandó jelleggel, természetesen, ha
akadályoztatva vagyok, akkor nyugodtan elmehet Orbán Sándor is a Komisz vezetője,
felhatalmazást kap rá és eltud menni, aki így elfogadja és jóváhagyja, kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Vízmű Zrt-ben részvényesi
jogok átruházását – 13 fő igen szavazattal (Vincze László nem volt jelen a szavazásnál)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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43/2010.(II. 24.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata, mint a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zártkörűen
Működő Részvénytársaság részvényese – figyelembe véve a helyi önkormányzatokról szóló
1990. LXV. törvény 80. §-át – úgy határoz, hogy a képviselő-testület részvényesi jogainak
gyakorlását állandó jelleggel Jónás Sándor polgármesterre ruházza át.
Képviselő-testület felkéri Jónás Sándor polgármestert, hogy döntéséről a Hajdú-Bihari
Önkormányzat Vízmű Zrt-t értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Sándor polgármester
e.)

Tulajdonosi hozzájárulás kérés
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Írásbeli előterjesztés alapján./

Jónás Sándor polgármester:
Következő napirendi pontunk Egyekkel kapcsolatos, hálózatterv van itt, Egyek területén
van az önkormányzatnak egy érintett földterülete, ahol a villanyvezetéket vezetik, ehhez
kérik azt, hogy mi ehhez áldásunkat, illetve biztosítjuk azt, hogy ezt a lehetőséget
megtudják valósítani. Ezzel kapcsolatban nem tudom van-e észrevétel?
Jászai László PTKIB. tag:
Hol van az a terület, amit érint?
Jónás Sándor polgármester:
Ez valami külterület lehet.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Mi közünk hozzá?
Jászai László PTKIB. tag:
Van egy 025 hrsz-ú út. Az összes dűlő utakat, meg árkokat, nem mindet, de nagy részét
átadta a Földhivatal az önkormányzatoknak, na most, hogyha ezen az úton átvezet ez a
nagyfeszültségű vezeték, akkor minden tulajdonosnak ki kell kérni a hozzájárulását,
tehát itt erről lehet szó. Tehát nem Egyeken van ez szerintem bent, ez a 026-os, én nem
tudom, hogy hol van, de határos út lehet Tiszacsege és Egyek között, és azért kéri a
hozzájárulást.
Jónás Sándor polgármester:
Aki elfogadja így, és én azt hiszem, nincs ennek akadálya, hogy megszavazzuk, aki
egyetért vele, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a tulajdonosi hozzájárulást –
13 fő igen szavazattal (Vincze László nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
44/2010.(II. 24.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testület tulajdonosi hozzájárulást ad:
Az Egyek 026 hrsz-ú „saját használatú út” megjelölésű ingatlant érintő területre az E.On
Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. részére a HÁLÓZAT-TERV KFT. (5310 Kisújszállás,
Kossuth u. 37/17) által tervezett (108/4=2009.sz. nyomvonalrajz) és benyújtott „Egyek,
Magyari úti 22 kV-os hálózat átépítése”-hez.
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
f.)

Bejelentés

Jónás Sándor polgármester:
Olyan dolgot sikerült megint megvalósítani, illetve lehetőséget kaptunk rá, hogy
megtudjuk valósítani, köszönet természetesen megint a pályázat írónak Hajdu Bálintnak
és csapatának és mindazokat, akik mellette voltak. Szeretném bejelenteni a Tisztelt
Képviselőknek, Tiszacsege Lakóinak, hogy rég áhított vágyunk úgy néz ki, hogy
teljesül. A Lehel-Rákóczi és Toldi út teljes felújítását megnyertük a pályázaton, tehát
tavasszal ez is az Erzsébet utcával együtt el fog készülni. Csak emlékeztetésül szeretném
mondani, hogy ez dicséri a Képviselő-testület munkáját is, a Bálintékét is, hogy mind ez
idáig a három és fél év alatt, összesen, amiért az önkormányzat ténylegesen harcolt és
nyert 730 millió Ft érkezett a településünkhöz. Amit én azt hiszem, hogy a fejlődés
irányát mutatja, és mindazt mutatja, hogy Tiszacsege elindult valamerre egy szebb jövő
irányába. Ezt még azzal szeretném mindenféleképpen kiegészíteni, hogy az értéke
Tiszacsegének nem ennyivel fog gyarapodni és gyarapodott, mert mindenféleképpen
ebben is részt vettünk, de közvetlenül érintettjei nem voltunk, de az oktatási központ is
elkészült, amit már át is adtunk és működik, a Vadász Istvánék irányítják, 33 millió.
Illetve ezt megtapasztalhatta mindenki az út elkészült Balmazújváros felől érkező
útvonal, végig nálunk a Fő utca, a buszmegálló, tehát ezek is, ez megint egy olyan
beruházás volt, ami a település előre haladtát jelzi, és ha ezekkel együtt nézem, akkor ez
már 1,3 milliárd forint az összköltség, ami ide a településünkre érkezett. De én azt
hiszem, hogy ebben a nehéz gazdasági válságban ez mindenféleképpen nem mondom
azt, hogy nagy eredmény, de örülünk, hogy eltudtunk valamerre indulni és talán, ha ezt
tudjuk folytatni és ezt a lendületet tudjuk tartani, akkor még igen sok lehetőségünk van,
hogy több mindent megtudjunk valósítani a településen.
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g.)

Egyebek

Jónás Sándor polgármester:
Természetesen, és akkor itt már át is csapok egy másik dologba. Sajnos olyan esemény
történt Hivatalunkban, ami mellett szó nélkül most nem mehetek el, ez múlt hét
pénteken kezdődött, ami nem egy képviselőhöz, még egy civil emberhez sem illő és
méltó. Többször el lett már ez mondva és annak idején meg is lett fogalmazva. 2006-ban
miután a Tisztelt tiszacsegei Lakosok megválasztottak polgármesterüknek, akkor úgy
érkeztem ide a hivatalba, hogy letargikus állapotok voltak és mivel elég sok hölgy
dolgozik itt, érhető módon lelkükön viselték az elmúlt egy év nyomait, ami szintén így
kampány előtt jelentkezett, és egy erőszakos behatolás történt akkor is. Az akkori
Jegyző Asszonnyal úgy gondoltuk, hogy elejét kell venni ennek a dolognak és külön
tulajdonképpen jegyzői utasítást adtunk ki, ez 2006. október 11-én megtörtént. Amiben
figyelmeztetve lettek azok a képviselők, akik nem tartották tiszteletben a képviselőkhöz
méltó magatartást. Pénteken kezdődött, nem volt, szabadságon volt Aljegyző Asszony,
én magam Mezőkövesden voltam, és 10-11 óra magasságában a Pénzügyi Iroda
Vezetője sírva telefonált, hogy Szilágyi képviselő nem hagyja a közfeladatok ellátását
végezni, zaklatja egyfolytában. Én telefonon kértem a Pénzügyi Iroda Vezetőasszonyát,
hogy ezt írásban tegye meg, közölje a képviselővel, hogy a nem ide való cselekményét
fejezze be, és legyen szíves az épületet elhagyni. Ezt megkapta pénteken, hétfőn
folytatása következett. Mindenki tudja, hogy a hétfői nap a fogadónap ideje, és
rengetegen voltak, ez természetes, nem természetes, bár ne lenne ilyen világ és ne
kellene ennyi problémával szembe nézni, de nagyon sokan voltak. Nálam is sorba álltak
a fogadónapomon. Majd bejött egy hölgy és egy férfi, akik tulajdonképpen, nem is
annyira énhozzám, inkább a műszaki osztályra, hogy segítsek már bejutni, mert
talajvizes lett a házuk, a fal ki akar dőlni, és segítségünket kérnék. Mondom, de
menjenek a műszaki osztályra, ott majd fogják, mennek a helyszínre és megnézik. Hát
igen, csak nem tudnak bejutni, lekísértem őket, hogy segítsek nekik, mert láttam, hogy
rászorulók, lemegyek és nyitom az ajtót, hát Szilágyi képviselő ott ül Farkas Úrnál
feltartja megint és gátolja a közfeladatok ellátásban a hivatal dolgozóját. Felszólítom,
illetve még akkor udvariasan megkértem, hogy legyen szíves hagyja el a helyiséget, adja
át a tiszacsegei lakosoknak a lehetőséget, hogy a problémáikat a szakemberek felé
elmondják és orvosolni tudjuk, cinikus megjegyzéssel kivonult, de én mentem tovább,
mert még más helyre is mennem kellett még. Kb. 20 perc múlva jövök vissza, akkor már
lent a földszinten jelzik, hogy fent megint balhé van. Felérkezek, akkor már Langóné
Andi sír, mert már akkor ott tartott a Szilágyi képviselő ámokfutása és ott csinálta ugyan
ezt a cirkuszt. Na most már akkor én sem, a cérnát nehezen tudtam elviselni, és újra
felszólítottam, hogy legyen szíves elhagyni, majd erőszakosabban is mondtam, hogy
takarodjon ki. Nevetett a szemem közé, nem teljesítette. Én mindenféleképpen
szeretném most is elmondani, hogy amíg én vagyok a Polgármester ezt nem fogom
megtűrni és nem fogom hagyni és abban a pillanatban a rendőrséget hívtam segítségül.
Hál’ Istennek míg a rendőrség megérkezett Szilágyi képviselő belátta és elhúzta a
csíkot, elment. Jegyzőkönyv természetesen felvételre került, a rendőrség a tanuk
meghallgatásával és az én részemről is, én szeretném elmondani azt, hogy az ilyen
jellegű magatartás, amikor közfeladatok munkavégzésében megzavarja a képviselő, ez
gusztustalan dolog, erre már nem tudok mást mondani. Ezek a hivatalban lévő emberek
azért vannak itt, hogy elkészítsék nekünk az anyagot, amit a testületi ülésre behozunk, itt
megvitathatjuk, elmondhatjuk azt, hogy kinek mi a problémája velem. Mi kérhetjük az
előadókat, hogy ne így állítsák, hanem úgy állítsák össze, de az, hogy ide bejárni és
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ilyen formában, ilyen magatartásban, ilyen stílusban ezt elővezetni és megfenyegetni
őket, hogy az ügyészség felé is jelzi. Én nem tudom, hogy mit akar ő ezzel elérni, azt
sem tudom elérni, hogy milyen alapon merészkedik ahhoz a tudatlanságával, hogy a
szakemberek munkáját felül akarja bírálni, nem kell ezt neked, van itt. Tájékoztatnám a
Lakosokat, hogy az én időszakomban mennyi ellenőrzésen ment át az önkormányzat
2006-tól. Állami Számvevőszék átfogó működési ellenőrzést hajtott, az Államkincstár
háromszor is volt, ellenőrzést tartott, szinte mindenben. Belső ellenőrzés 7 formában
zajlott, tehát a hivatalos szervek mondhatni azt, hogy egymásnak adták a kilincset és
azok a szakemberek, akik jogosultak arra, hogy a hivatalban dolgozó személyek
munkáját ellenőrizzék és figyeljék, jó véleménnyel voltak valamennyi szakhatóság
megelégedve ment el és írta le a jelentésében. Úgyhogy én nem értem azt, hogy egy
képviselő, hogy veszi ezt a bátorságot, még akkor sem, ha férfi emberek lennének. De
most gondoljunk bele, itt többnyire nőkről van szó, a nők édesanyák, teljesen más a
lelkiviláguk, és így menjenek haza a családjukhoz, hogy egy felesleges rosszindulat, egy
ámokfutónak a beteges hajlamai miatt ezt nekik el kell viselni és így kell hazamenni. Én
felszólítom, hogy fejezze be az ilyen jellegű magatartást. Én a magam részéről
elhatárolódok ettől, és kérdem a Képviselőket, hogy egyetértenek-e az ilyen jellegű
magatartással és elhatárolódnak-e ettől? Aki így érzi, kérem, hogy kézfelnyújtással
jelezze.
Nagy Miklós alpolgármester:
Nem értem a határozatot?
Jónás Sándor polgármester:
Amit elmondtam eddig, hogy az ilyen magatartástól elhatárolódunk, amit Szilágyi
Sándor folytatott, az előírások és az utasítások ellenére
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Név szerint, ha lehetne Sándor az elhatárolódást, én azt kérném.
Nagy Miklós alpolgármester:
Úgy tetted fel Polgármester Úr, hogy egyetértünk-e ezzel a viselkedéssel?
Jónás Sándor polgármester:
Bocsánat, aki ellentétesen, névszerinti szavazást fogjuk
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Meg kell szavazni, hogy legyen-e névszerinti szavazás, nyilván jegyzőkönyvet kell
csinálni.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Kétoldalú legyen már, én is hagy mondjam el a véleményem, könnyebb lesz.
Jónás Sándor polgármester:
Majd igen. Tehát szavazásra bocsátom, arra, hogy névszerinti szavazás legyen, vagy
szavazzunk egyben, aki úgy gondolja, hogy egybe szavazzunk, kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – egybe szavazást – 13 fő igen
szavazattal (Vincze László nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta.
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Jónás Sándor polgármester:
Jó, aki ellene van, nincs, köszönöm szépen.
Jónás Sándor polgármester:
Felteszem újra és pontosabban a szavazást, aki szintén elzárkózik az ilyen magatartástól
és az ilyen jellegű magatartást elítéli és elhatárolódik az ilyen magatartástól, kérem,
hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – magatartástól elhatárolódást –
12 fő igen szavazattal, 1 fő nem szavazott (Vincze László nem volt jelen a szavazásnál)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
45/2010.(II. 24.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ilyen magatartástól
elhatárolódik, és az ilyen jellegű magatartást elítéli amit Szilágyi Sándor folytatott, az
előírások és az utasítások ellenére
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Én tartózkodtam Sándor, nem vettem részt a szavazásban.
Jónás Sándor polgármester:
Képviselőt szeretném figyelmeztetni, hogy ebből már volt egy határozat, ha sűrűbben
járna és megjegyzem a legkevesebbet van itt a Tisztelt Képviselő, talán jobb lenne, ha a
feladatát teljesítené, a lakosok is jobban örülnének, ha mire megválasztották, akkor a
testületi üléseken részt venne és itt lenne, akár talán ez sikeresebb lenne, mert a 74-ből
negyven valahányszor volt csak jelen a Tisztelt Képviselő.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
A 74-ből?
Jónás Sándor polgármester:
A 74 ülésből igen, tehát a legtöbbet hiányzott.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Egyetértek, a magatartást azt meg kell vizsgálni és azt meg is lehet, és ennek ügyelni
kell arra, hogy demokratikusan, a közösség és a testület érdekeit, tisztességeit
figyelembe véve rendesen történjen, tisztességesen. Magát a kérést azt viszont nem
kifogásolhatjuk, mert ez törvény adta jog. Az önkormányzati törvény itt van, a
képviselő-testület hivatalától igényelhető képviselői munkájához szükséges tájékoztatás,
ügyviteli közreműködés. Annál is inkább, mert ez a hivatal a Polgármesteri Hivatal
elnevezéssel a képviselő-testület hivatala. Én itt nem a jogot, mert bármelyik
képviselőnek joga van, hogy beletekintsen költségvetésbe, műszakba. A magatartást azt
lehet minősíteni.
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Jónás Sándor polgármester:
A formáját, a magatartását, pontosan erről született, ha Doktor Úr elolvasta volna ezt,
amiről a módosítást kértük, akkor most nem mondaná ezt. De egyértelmű, a lakosság is
hallja. „A települési képviselő számára hivatalosan kezelt adatot kiszolgáltatni, vagy
ügyiratba betekintéshez biztosítani, illetve arról fénymásolatot készíteni, csak a jegyző
előzetes engedélyével lehet.” Itt van le van írva, itt a Tisztelt Képviselőnek talán be sem
kell jönni, leírja odahaza, beküldi postán a jegyzőnek, a jegyző erre intézkedik, hogy
jogában áll, vagy ő megteszi-e, hogy most mi a kérdés és arra tud válaszolni. Ennek ez
az elintézési formája. Itt pontosan arról volt szó, a Doktor Úrnak elkerülte a figyelmét,
hogy a hivatali dolgozók közfeladatukat látták el, a tiszacsegei lakosokért és az zavarta
meg a Tisztelt Képviselőt.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Nem, nem zavart meg engem. Itt az van, hogy 2006. október 11-ei dátummal jegyzői
utasítás, amit most kaptunk kézhez.
Jónás Sándor polgármester:
Nem, ez már akkor is meg lett, ki lett adva. Minden dolgozó itt megkapta, hogy nem
adhatja ki. Ezt elmondták a képviselőknek szóban. Én most azért hívtam fel a figyelmet,
azzal kezdtem drága Doktor Úr, hogy ez 2006-ban, amikor én megválasztással
idekerültem, de ne mondjam már el még egyszer, mert nem tudom, hogy nem érthetően
mondtam, akkor ugyan ezek a problémák már jelentkeztek, ugyan így választás előtt az
ámokfutását Szilágyi megkezdte és ugyan ezeket a cirkuszokat eljátszotta. Ezért akartam
elmenni, mert romokban hevert a hivatal, mikor ide bejöttem. Azért hoztunk egy ilyen
plusz szigorú utasítást, hogy álljunk már meg, hagy végezzék már a dolgukat. Hát mi
sem megyünk, nem a mi feladatunk, hogy a Doktor Úr munkáját ellenőrizzük, mikor ott
vannak a betegek, hogy Doktor Úr most a te munkádat akarjuk nézni. Hát elnézést
kérek, itt is ugyan olyan emberek dolgoznak, ugyan olyan feladatot végeznek el, ők is a
lakosok érdekét szolgálják és ha nem zavarják őket, akkor lehet, hogy még jobb munkát
is tudnak végezni.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Polgármester Úr félreértesz, én nem akarom ezt itt megtorpedózni, de azt viszont tudni
kell, hogy a jegyző nem bírálhatja felül azt a jogát a képviselőnek,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Ott a szó
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Hogy közérdekű adatot igényelhet, a hivatalból igényelheti a munkájához szükséges
tájékoztatást
Jónás Sándor polgármester:
Doktor Úr, hagy válaszoljon a jegyző.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Doktor Úr, Tisztelt Képviselő-testület! Ez az önkormányzati törvényben így van, el kell
ismerni, tehát a képviselőknek mindig megadjuk, ha kérik a szükséges felvilágosítást,
segítségnyújtást, erről nincs is szó, a jegyzői utasítás sem elsősorban arról szólt. Hanem
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arról szólt, hogy van egy hivatali szervezet, annak van egy vezetője, tehát az, hogyha
egy képviselő bemegy egy dolgozóhoz felvilágosítást kérni, ott bármilyen adat felmerül,
az nem tisztje a dolgozónak megítélni, hogy azt ő kiadhatja-e vagy sem, hanem azt a
hivatali szervezet vezetőjének kell eldönteni. Nincs is ezzel sose gond, nem is lesz, azt
hiszem, hogyha a képviselő kéri, akkor meg is kapja azt, ami a munkájához szükséges
az önkormányzati törvény szerint. Mindig is megkapta, maga Szilágyi képviselő Úr is,
ezzel nincs is gond. Itt arról van szó, hogy a vezetőtől kell. Nyilván a dolgozó helyesen
jár el, amikor vezető nélkül nem meri esetleg kiadni az adatokat, egyrészt. Másrészt az,
hogy valami rendszert kérünk ebbe azért bevezetni, mert valóban itt munkavégzés folyik
és hallom, hogy azért felmerülnek kérdések a hivatal munkájával kapcsolatban, akkor
azt kérem, hogy segítsék a képviselők is a munkánkat azzal, hogy olyankor és előre
jelzett időpontban fordulnak hozzánk, amikor nem zavarja az ügyfélfogadás rendjét a
hivatali dolgozóknak a munkáját. Senki nem vonja kétségbe az önkormányzati törvényt.
Jónás Sándor polgármester:
Köszönöm szépen, én befejezem, én szeretném ezt rövidre zárni, a Doktor Úr majd úgy
szavaz, hogy nem-mel és kész. Aki elítéli az ilyen jellegű magatartást
Jászai László PTKIB. tag:
Már megszavaztuk.
Jónás Sándor polgármester:
Akkor jól van, zárjuk le az egészet.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nyilván megszólítottatok, én is elszeretném mondani azért ezeket az eseteket. Amikor
először is az úttal kapcsolatban azt szeretném kérni, hogyha a Rákóczi út van, akkor az
első Rákóczi út elejétől is, ha lehet essen már bele, az úttal kapcsolatban. A másik úttal
kapcsolatban az a kérésem még, hogy a Török Bálint út meg azoknak a leágazásainál,
amik vannak, jó páran laknak és jelenleg már olyan, hogy se kerékpárral, se
személykocsival nem lehet bemenni. Bálint, hogyha lehetne ezzel valamit kezdeni, vagy
erre pályázat lesz, figyelemmel kísérjétek már, erről ennyit.
Visszatérve a pénteki napra, meg a Jegyző Asszonynak a dolgaira. Természetes, hogy
pénteken azért kellett bejönni, mert pénteken bizottsági ülésre készültem volna és ahhoz
kellett volna nekem az anyagokat beküldeni. Pénteken, amikor írásban mondta nekem
Szilágyi Jánosné, ez az egész 3 perc alatt történt Sándor jelezném, itt van Szilágyiné az
időpontot mondja el, 3 percnél tovább nem tartózkodtam tovább az irodájában. Kértem,
hogy pontosan a számlaegyenlegét kértem be az önkormányzatnak, amit közöltek
velem, hogy írásban nem lehet. Akkor azonnal mondtam ott, hogy Zsuzsa akkor
betekintést kérek, ami a képviselőnek kötelessége. Semmilyen olyan magatartást Tisztelt
Lakosok nem tanúsítottam, a lakosok érdekeit tisztességgel szolgáltam. Semmilyen
bántó, semmilyen erélyesebb hangnemet akkor hangosabban kértem másodjára
Szilágyinétől, de a jogos kérésemmel fordultam hozzá. Hozzá kell tennem azt, hogy
pénteken írásban meg is kaptam a levelet, hogy írásban számomra nem közölhetik, mert
ehhez a Jegyző Asszony engedélye kell. Akkor én azonnal, mivel ilyen gyorsak voltak,
mert képzeljék el, hogy már ki is hozták pénteken a levelet, abban a szerencsés
helyzetben voltam, hogy odahaza voltam, hogy áttudtam venni a levelet és azonnal
visszajöttem, mert a levél csak azt tartalmazta, hogy írásban kértem, igaz először, hogy
kértem, hogy írásban, de utána azonnal módosítottam, hogy betekintést kértem volna a
számlaegyenlegünkbe. Pontosan azért, mert február 02-án is, mert akkor megkaptam a
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számlaegyenleget és annak a számlaegyenlegében voltak olyan adatok, amit én azt
szerettem volna, hogy kontroláljuk, mert elég sok esetben én a gazdálkodását, nem
tartom, mint képviselő jónak az önkormányzatnak, ezért ezt szerettem volna szemmel
követni. Az, hogy ott a pénzmozgásokat, hogy oldja meg saját felelősségére Szilágyiné,
ez az ő problémája, de elég sok olyan információkkal segítenek a lakosok, hogy ezeket
kérnek tőlem, ezeket azokat nézzem meg és több esetben tapasztalok hiányosságokat.
Ellenőrizni lehet itt 112-őt is, ha átlépjük ezeket a hiányosságokat. De akkor erre vagy
megtegyük a megfelelő intézkedéseket és akkor meglátjuk, hogy ezek a hiányosságok
valósak vagy nem. Ez a pénteki nap volt. Természetes hétfőn visszajöttem az
önkormányzathoz, hétfőn, mert hétfőn délutánra 13.00 órára Szociális Bizottsági
ülésünk volt összehívva és az Elnök Úr hívta össze, amihez én anyagot szerettem volna,
a Szociális Bizottságnak, hogy segítségére legyek. Az előző testületi ülésen, örömmel
hallom, hogy ilyen sok testületi ülésen nem vettem részt, hát megfogjuk ezt nézni
Sándor, megszámoljuk, de én nem tudom, ha időben jelzed a testületi üléseket, akkor
természetes, hogy igénybe veszem rá. Nagyon sok esetben, mivel a Megyei
Önkormányzat Mezőgazdasági Bizottságának tagja vagyok többször ütközött a két
időpont, és ott felelősebb döntéseket, jobban figyelembe vették a döntésemet és
odamentem, de visszatérve a hétfői napra. A hétfői nappal kapcsolatban szerettem volna,
mivel az előző testületi ülésen már bemutattál egy orvosi rendelő és gyógyszertár
megnevezésű tervet, ha bemutattad egyáltalán a Fő u. 42. szám alá, ahol Tsz Iroda, ahol
jelenleg is orvosi rendelő, orvosi ügyelet működik és ennek szerettem volna után a járni
és sajnos, amikor te bejöttél és szóltál, hogy fogadó nap van, én azonnal átengedtem,
ahogy megkértél, csak mondtam, hogy nem zavarjuk, természetes, nem szerencsés, hogy
fogadó napon volt a bizottsági ülés, tudomásul vettem, én eljöttem, hogy a lakosokat
segítsük ezzel természetes. Visszamentem utána Farkas Józsefhez és jelzem, hogy akkor
már József azt mondta, hogy nem adhat ki információt. Azért szerettem volna Sándor
ezt az információt megszerezni, mert a Tisztelt Képviselő Társaimnak, Jónás Sándor
polgármester Úr a Szirt-Invest Igazgatója által írt levelet e-mailben és személyesen is
megbeszélték, hogy a 775/2-es helyrajziszámra, tehát nem a már lebontott iskolát,
hanem a még a meglévő iskolára, oda egészségügyi létesítményt fognak tervezni és ezt
március 10-ig végre fogják hajtani. Ezt a levelet én a bizottsági ülésen be is mutattam.
Ennek a levélnek a tartalma ütközik azzal, hogy most a Fő utca 42. szám alá tegyük.
Tehát el kellene ennek a Tisztelt Képviselő-testületnek is dönteni, hogy először a 755/1es iskolára építettük volna az egészségházat, az mivel nem jött össze, mert a Minipláza
ellen felszámoló eljárás indult és sajnos a Polgármester Úr 3 millió Ft után a
tulajdonjogot átengedte a Miniplázának, ezért szeretném, hogy Jónás Sándor Úr a 27
millió Ft-tal elszámolna, mert ez az ő hanyagsága és felelőssége, amiért a 27 millió Ft-ot
nem tudtuk behajtani, mert már átíratták a tulajdont, ettől kezdve nem tudunk perelni, a
pénzt meg perelhetjük egy felszámolóval a Kft-től. Tehát elrontottuk a baloldalt, tehát az
már elúszott, jött a jobb oldal és a jobb oldalra terveztette meg a Miniplázának a
vezetőjével a levelet, itt fel is olvasták egy testületi ülésen. Én nagyon sajnálom a
Tisztelt Képviselő Társaimat is, hogy ezeket nem kellő figyelemmel figyeljük meg,
mivel ezt a levelet be is mutattam az egészségügyi Bizottsági ülésen, hogy érthetetlen
számomra, hogy ahol a 775/2-es, ahol a tanítás folyik oda terveztetjük meg az
egészségházat, dátumokkal együtt, minden. Most hirtelen tényleg azt mondom, hogy a
derült égből a villámcsapás jött, mert már január 06-án ez a terv elkészült ide az
iskolához. Gondolom az előző testületi ülésen, aki képviselő társaim biztos, hogy vagy
gondolom valakivel megtárgyalhatta a Polgármester Úr, velem nem, pedig én ennek a
Képviselő-testületnek ketten Tóth Imre Úrral kaptunk csak ezer fölötti szavazatot, és
azért valahol még tagja vagyok jelen pillanatban is és Jónás Úr nem kellő gondossággal
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járt el, amikor ide behozta ezt a tervet, ezt a tervet szerettem volna megnézni és ez volt
az egyik. Hétfőn újra visszatértem
Jónás Sándor polgármester:
Csak rövidebbre már egy kicsit mert már elég zavaros így is,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Az orvosi rendelő és gyógyszertár, ez van a terven. Gyógyszertárat is csináltatunk?
Jónás Sándor polgármester:
Akkor
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Sándor, nincs időkorlát, mert megszólítottatok, nagyon megkérlek, hogy hagy fejezzem
be. Tehát már eleve ott nem teszünk jót, amikor megépíttetjük, nem tudom ki adott erre
engedélyt, mert ez a terv minimum másfél millióba fog kerülni, hogy azt is miből fogjuk
kifizetni. A számlaegyenleget, amikor megtekintettem, a 151 millióból, amit nyertünk az
óvodából amit én jelen pillanatban és nem látok benne kivetnivalót, hogy azt a pénzt
forgatja az önkormányzat. Februárban már 83 millió Ft volt ezen az óvoda pályázati
számlaegyenlegnek a folyószámla egyenlege, amit szerencsére akkor Zsuzsáék ideadtak.
Nem is szerettem volna én ezt ennyire itt nyilvánosságra hozni, ha ezt újra tudom
kontrolálni és ellenőrizni, hogy hogy vannak a pénzmozgások. Közérdekű adat, a
közérdekű adat eltitkolása bűncselekmény, bármelyik tiszacsegei lakos is bejön,
kötelesek vagyunk a közérdekű adatot annak rendje módja szerint megadni. Én, mint
képviselő nem csak fogadónapokon, bármikor bejövök, de pontosan hétfőn ráadásul
még fogadó nap vagyok is, és mint képviselő, ha Jónás Úr engem nem tart tiszteletben,
teheti, nem is kérem tőle, hogy ezt tiszteletben tartsa, akkor, mint tiszacsegei lakos
bejövök és akkor ezeknél az adatokhoz szerettem volna betekintést elrendelni, ezt a
betekintést nem adták meg. Én nagyon sajnálom, hogy hétfőn utána rendőri intézkedést
kért, mert mondta Sándor, hogy hagyjam el a helyiséget. Ez a terület ez közterület
Sándor, el kell, hogy neked mondjam és rendőri intézkedés nem történt. Az, hogy kijött
a rendőr az természetes. Megkérdeztem Jónás Sándortól, hogy megvárjam-e, lesz-e
rendőri intézkedés, azt mondta, hogy nem kell, elmehetek. Hát rendben van, ezért nem
röviden kis idő múlva, kb. 8 perc múlva mentem el, gyalog jött át a járőr, illetve
Tiszacsege körzeti megbízottja és az vette fel a jelentést. Jelen pillanatban is azt
mondom Sándor és felelősen kijelentem, hogy semmilyen olyan magatartást nem
tanúsítottam, amiért bántani kellett volna bárkit. Nagyon sajnálom, hogy megtiltjátok az
adatszolgáltatást, mert ez a dolog azóta megy Sándor, amióta először kezdődött a
vagyonnyilatkozattal, utána kezdődött Sándor a te saját büféd után az áramot meg a
vizet nem fizeted ki, ezeket, hogy én nyilvánosságra hozom, Te is ugyan olyan csegei
állampolgár vagy és áramfogyasztó, és ezeket kértem, hogy szüntessétek meg és
egyszerűen ezek után nem lehet járni, semmilyen adatot nem tudtok biztosítani. A
Jegyző Asszonynak nálam vannak a levelek, összegyűjtöttem, befogom sajnos hozni
Margó, a leveleim nagy részére nem válaszoltál, vagy hiányosan válaszoltál, azonnal
válaszoltál, hogy rendben van, bekéred Szilágyinétől, nem tudom 16-ra vagy nem tudom
pontosan, hogy tájékoztatni fogsz Margó, ez nem történt meg, 15 napon belül nem
kaptam meg írásban, csak a te válaszodat, hogy majd ha beérkezik hozzád. Öt kérdést
tettem fel, ebből kettőre egyáltalán nem válaszoltatok, egyre félig, kettőre válaszolt
Orbán Sándor, a másik háromra, kettőre egyáltalán nem válaszoltál. Utána kértem az
iskolával kapcsolatban az iratoknak a betekintését, erre Jónás Sándor Úr visszaválaszolt
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neked, hogy nem áll módjában, mert Bródy Ügyvéd Úr az önkormányzat ügyvédjénél
vannak a levelek. Hát Bródy Ügyvéd Úr nem ügyvédje ennek az önkormányzat, mert ez
a képviselő-testület nem hatalmazta fel, az más, hogy amikor polgármester lettél a
következő év februárjában, mert nagyon nehezen tudtam ezt a szerződést előkeríteni,
vagy 6-8 hónap múlva aztán végre, köszönet az Aljegyző Asszonynak és ezt is
szeretném megköszönni, hogy 8 hónap után sikerült ezt a szerződés megmutatni. Jónás
Sándor Úr személyesen kérte ezt az ügyvéddel kötött szerződést, amire azt mondta,
hogy nem adja ide, kérjem az ügyvédtől, jól van Sándor, kérjem az ügyvédtől, majd 8
hónap után a Aljegyző Asszony biztosította. Tehát olyan sok szabálytalanságok
történnek Sándor és a képviselői jogomat nagyon sok esetben kicsorbítjátok, nem adtok
információt, a leveleket, ha kívánjátok befogom hozni, de ha nem elindítom az eljárást
és majd megnézzük hivatalosan, hogy nektek vagy nekem lesz igazam ebben és nagyon
sajnálom, hogy így viselkedel és felszólítol egy képviselőt, aki ezeket a dolgokat, az
iskola nem járt volna így, és a tiszacsegei lakosok nem engedték volna lebontani, ha
tudják, hogy te felelőtlenül 3 millió Ft kifizetés után engedted, hogy átírják, ez a te
felelősséged Sándor, fizesd ki a 27 millió Ft-ot. Köszönöm, de ha valakinek kérdése van
válaszolni fogok rá. Higgyétek el és Tisztelt Lakosok nem tanúsítottam olyan
magatartást, ami kivetnivaló volt, tiszacsegei embereket szolgáltam, szabálytalanságokra
leltem rá és ezeket szeretném megnézni, hogy ezek a szabálytalanságok tényleg azok
vagy csak én hiszem annak és ehhez nem segítették a munkámat. Sándor a vizsgálatot el
fogom indítani, nagyon sajnálom, hogy rendőrt hívtál rám.
Jónás Sándor polgármester:
Köszönöm szépen. Én azt mondom erre nagyon röviden, mert nem szeretném
semmiféleképpen, hogy a mi kettőnk háborújáról szóljon, ez személyeskedés. Én úgy
gondolom, hogy a képviselőnek, ha ő is a hivatalos részére teljesíti a feladatát, mint én,
akkor mindezeket nem itt mondja el, mert erre nem a lakosság a vevő és a lakosság
ebben ítéletet nem fog hozni. Jelentsen fel, ügyészségen, vizsgálatokat folytassanak
ellenem, mint ami sorozatban is megy ellenem, a jóvoltából természetesen a
képviselőnek, de hál’ istennek eddig nem tudtak, és nekem most is tiszta a
lelkiismeretem. Amit itt te összehordtál ennek a fele egy az, hogy nem így van, ahogy te
mondod, nem fedi a valóságokat, a másik része.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Jelents akkor fel.
Jónás Sándor polgármester:
Én nem jelentek senki, én nem jelentek, mert hál’ istennek a képviselők azok együtt
dolgoznak, itt te lógsz ki a sorból, mert állandóan a cirkuszt csinálod, én természetesen
kifogom máskor is a rendőrt hívni, mert nem fogom hagyni, hogy útszéli hangnemben
vitatkozzál itt a hivatali dolgozókkal és itt lezárom. Nem akarok én választ sem adni
neked. Mert olyan felvetett kérdések voltak, amiket már százezerszer megtárgyaltunk,
akár az iskolával, akár a másikkal, ha bármi van, konkrétum és neked ez a birtokodban
van, fordulj az ügyészséghez jelentsél fel.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nincsen Sándor, mert nem adtátok ide.
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Jónás Sándor polgármester:
De akkor oda menjél ne itt traktálj bennünket.
h.)

Egyebek

Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök:
Polgármester Úr! A vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatban nekem mulasztásom volt,
mert a február 10-ei testületi ülésen elfelejtettem bejelenteni, hogy január 31-gyel
minden képviselő társam időben leadta.
Jónás Sándor polgármester:
Akkor nincs gond? Mert a képviselő azt mondta, hogy gond van ezzel.
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök:
Nem, nincs gond.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem ezzel, ősszel volt Sándor.
Jónás Sándor polgármester:
Ősszel sem volt.
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök:
Minden képviselő társam leadta és el van zárva.
Jónás Sándor polgármester:
A bizottság elnökének a szava az ezerszer többet ér, mint a tiéd, és ha ő tavaly is jónak
találta, akkor ez így van helyesen és így is van jól.
- Derzsényi János:
Egy észrevételem lenne, meg egy kérdésem majd a Polgármester Úrhoz. Az
észrevételem az Bálinthoz szólna, jó hogy itt van, az óvoda építéssel kapcsolatban. Most
ez az esős, sáros idő, fel van ázva minden. Láttam, hogy hozzák a szigetelő anyagokat,
elkezdik fedni a tetőt, az úgy befog penészesedni, salétromosodni, összefog dőlni, le fog
jönni a vakolat. Tehát ebben a kérdésben szeretném azt kérdezni, hogy a műszaki
ellenőr, milyen időközönként jár ki. A Hivatal részéről valaki esetleg ki szokott-e vele
menni, egy-két hetes intervallumban jön le, hál’ istennek elég jó ütemben halad az
építkezés. Sok idő eltelhet addig, megcsinálják ezt a munkát, nem veszi észre azt a
munkát. Tudom, hogy vannak nagyon sok ilyen szerek, hogy habosítószer, gátlószer,
meg minden, de én attól félek, hogy ez annyira el van vizesedve. Ez volt az egyik, a
másik Polgármester Úrhoz lenne, nagyon sok futballista és sportszerető ember
megkeresett, hogy a futballpályával kapcsolatban valamit tudna-e mondani Polgármester
Úr, hogy hol lesz, mikor lesz, meg milyen méretű lesz?
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Jónás Sándor polgármester:
Az első kérdésre, amit én tudok azt elmondom, a hiányzó részt, azt majd Bálint
elmondja. Még mindjárt az elején szeretném pontosítani, és János az a probléma tudod,
hogyha egy képviselő is így mutatja be a dolgokat, akkor mit várjak a lakosoktól. A
lakosok között elterjedt a hír, hogy kidőlt a fal,
Derzsényi János:
Elnézést,
Jónás Sándor polgármester:
Hagy mondjam el, János én végighallgattalak, jó, engedd már meg, hogy elmondjam.
Kidőlt a fal, ez így jön hozzám be, ezt széltében hosszában hordják a településen, hogy
kidőlt a fal, minden héten ellenőrzés van, nem csak a hivatal részéről, hanem a műszaki
ellenőr is. Ennél az esetnél ott is voltak, akkor elmondom pontosan, hogy mi történt és
az egyszerű lakos is megfogja érteni. Van egy betonoszlop, ami mellett téglafalakat
húztak, ennek a felső részére egy betonkoszorút kell végigtenni. Ez be volt zsaluzva, az
egyik oldalt, nem volt eléggé áthúzva dróttal a zsaluszerkezet és ahogy a folyékonyt
engedték bele, kilökte azt a deszkát és ledőlt a beton. Eldőlt a fal, rohanjunk és
mondjuk, hogy kidőlt a fal az óvodában! Hát egy szenzációs dolog, komolyan mondom,
erre bárki vevő lehet, bárki ilyeneket felhozni, ilyeneket felvetni, szakértők,
szakemberek végzik a feladatukat, pontosan azért kérték a legutóbbi testületi ülésen is,
mert mikor nem lehetett az időjárás miatt dolgozniuk, kérték, hogy módosítsuk a
határidőt. Ennyi János.
Derzsényi János:
Jó, én azt szeretném hozzátenni, hogy én erről a falkidőlésről nem tudtam.
Jónás Sándor polgármester:
De már korábban jelezted.
Derzsényi János:
Nem, Én minden nap ott jövök el, megállok minden nap egy fél percre legalább
körbenézek, hogy milyen állapotok vannak, én akkor látom mindig, hogy tényleg vizes a
fal. Én azért tettem egy észrevételt Bálint felé, érdekel engem is, mert az én kisfiam is
oda fog járni,
Jónás Sándor polgármester:
Az enyém is János.
Derzsényi János:
Én ezt nem rosszindulatból mondtam, vagy hogy hallottam valamit.
Szilágyi Sándor kiment.

Jelen van: 12 fő
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Jónás Sándor polgármester:
Jó, hogy felhoztad, így legalább ezt megbeszéltük, elmondtad. A futballpályával
kapcsolatban hagy mondjam el neked, ezt már ősszel is megbeszéltük, azért játszottuk
idegenben a meccseket, hogy most mind tavasszal fogjuk játszani. Edzeni bárhol lehet,
ezt megtudjuk oldani, én nagyon bízom, hogy az őszi szezonnyitásra, amikor a
futballcsapatnak már rendesen a hazai pályát is igénybe kell venni, meg lesz valósítva,
most még felvetődhet újabb a futballpálya helyével kapcsolatban, ez még megelőz több
tárgyalást, ma is még testületi ülés után én magam is leülök a sportvezetőkkel és az
Alpolgármester Úr is pontosan egy egyeztetésre, hogy hogy, mint csináljuk. Szeretnénk
mindenféleképpen a legjobban megfelelni ennek.
Hajdu Bálint főtanácsadó:
Tisztelt Képviselő-testület! Minden héten van egy időpont, amikor kooperáció van,
akkor mind a tervező, mind a kivitelező, az önkormányzat részéről, illetve a műszaki
ellenőr részéről is van kooperáció, ezen kívül még igény szerint jön ki műszaki ellenőr,
de a másik kérdés arra vonatkozik, hogy ki foglalkozik vele, Farkas József a műszaki
irodáról, aki bármikor kimegy.
Derzsényi János:
Ez csak egy észrevétel volt részemről, mert nagyon jól tudom, hogy vizes falnál, nincs
olyan szer, ami kitudja hozni azt az anyagot.
Hajdu Bálint főtanácsadó:
Én azt tudom, hogy úgy tervezik, amikor a fóliázás rámegy, hogy ilyen temperáló
fűtéssel eltudják végezni a szárítását.
Derzsényi János:
Tudom, de az nem olyan, mint egy természetes szellőzés, vagy melegedés.
Szilágyi Sándor visszaérkezett.

Jelen van: 13 fő

Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök:
Tisztelt Polgármester Úr! Nem kívánok már többet szólni, én nem tudtam erről az
esetről sem, amit hallottam, most Sanyival kapcsolatban. Azt viszont tudom, hogy
elindult egy folyamat a képviselők részéről is, hogy tulajdonképpen egy kibeszélő show
kezdődött el, olyan mondatok, hogy van egy fél mondat és pont. vagy egy tőmondat, és
a lakosság sincs igazán jól informálva, és ha 10 emberből, ha csak kettő hergelhető,
akkor úgy jön be a hivatalba, hogy szeretne tokostól együtt - ez függ a vérmérsékletétől
is, szeretne tokostól együtt bejönni, a következő 8 ember türelmesen várakozik az
ajtóban, egyre türelmetlenebbek az emberek, egyre türelmetlenebbek a lakosok is. Egyre
nagyobb súly nehezedik a közfeladatot ellátó dolgozókra, minden az intézményekben, a
tanárokra, az óvónőkre, tehát minden intézményre, beleértve a Polgármesteri Hivatalt is.
Tehát én azt szeretném kérni, hogy lehet a lakosokat széleskörűen tájékoztatni, mert
biztos, hogy van rá igény. Aki úgy érzi, vagy akik úgy érzik, azok már a 10-15 éves
sérelmeiket is hozzák elő, ez több képviselő társam is, akik általam nagyon tisztelt,
hallottam tőle is, ne a négy éves sérelmeiket hozzák elő, hanem tehát már egymással
sem vagyunk olyan viszonyban gyakorlatilag, hogy beszélgetnénk egymással, hanem

46

nagyon jól elbeszélünk egymás mellett. Ez most már úgy meg is látszik, tulajdonképpen
osztd meg és uralkodj, ez a helyzet idejuttatta az egészet.
Szilágyi Sándor kiment.

Jelen van: 12 fő

Répási Lajos PTKIB. elnök:
Gondolkodva János hozzászólásán, tényleg nem szerencsés, hogy ilyen időjárási
viszonyok között kell ezt építeni, de Alpolgármester Úr a múltkor is elmondta, hogy
talán ennek a kormányzatnak az utolsó dobása ez, hogy amit lehet még. Talán csak itt én
azon gondolkoztam, hogy az a műszaki megoldás, az a falfűtés, talán nem garancia erre,
az jó technika erre, hogy azt a salétromosodást talán elkerüljük, talán nem mindenütt
lesz, de úgy gondolom, hogy tényleg vigyáznak erre, elég jó minőségben készítik
odafigyelnek, én is azt gondolom. Sajnos, hogy ez van, de ezzel kell, őket szorítja a
határidő nyilván, amennyire tudunk segítünk nekik mi is. Nyáron kellene csinálni
természetes az volna az ideális. De most ilyen időjárási viszonyokban, most kaptuk meg
rá a pénzt, tehát most kell csinálni, tudjátok. Talán abban bízhatunk, hogy talán ez a
megoldás, ez a fűtési megoldás, ezt a hibát hátha kiküszöböli, gondoljuk meg.
Jászai László PTKIB. tag:
Majdnem hasonlót szerettem volna elmondani, amit Répási Úr elmondott itt az előbb, én
végtelenül sajnálom, hogy a jelenlegi vagy az az azelőtti kormányzatok is így voltak,
tehát ezeket a pályázatokat mindig annyira kiélezik, tehát annyira későn lehet beadni
ezeket a pályázatokat és utána mindig az igénybevevőnek van egy borzasztó szoros
határideje arra, hogy a pályázatban szereplő dolgokat megvalósítsa és akkor
rákényszerül ezekre a dolgokra.
Szilágyi Sándor visszaérkezett.

Jelen van: 13 fő

Jászai László PTKIB. tag:
Mert nekem a saját véleményem az, hogy igaz, hogy vannak korszerű technológiák,
hogy lehet télen is építkezni, de szerintem nem ilyen épületeket, hanem, amit előre
gyártott elemekből össze lehet szerelni és akkor jönnek ezek elő, ezek a téli építkezésre
jellemző dolgok, hisz mindenki csinált már saját magának is ilyen betonozást, meg
egyéb dolgokat. Tehát nagyon nehéz ezeket a dolgokat kivédeni. De én úgy gondolom,
hogy nem mi vagyunk talán ebben a bűnösök, hanem ez a körülmény, ami létrejön, hogy
ilyenkor kelljen ezt megcsinálni, hogy mégis, hogy a pénz ne vesszen el, megvalósuljon
ez a beruházás és akkor nyilván ebben az ilyen időjárási körülmények között különböző
hibák nagyobb valószínűséggel becsúsznak, mint egy optimális időben, amikor nyáron
vagy tavasszal, amikor szárazabbak a körülmények, hisz hát látható, hogy szinte a
mozgás is borzalmasan nehéz azon a területen, fel van ázva, süllyednek a gépek,
nehezen tudnak behordani építőanyagokat, amikor kijönnek a teherautók a Fő utca végig
van hordva sárral, de hát én annyit tudnék elmondani, hogy ezek jogosak ezek az
észrevételek, de azt hiszem, hogy nem mi tehetünk igazán róla.
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Jónás Sándor polgármester:
Pontosan így van. Ezekről mi nem tehetünk, mi örüljünk, hogy nyertünk pénzt, ha
fentről nem látják ezt, akik biztosítják az ehhez szükséges pénzt, hogy az ilyen
időjárásban nem jó ezt csinálni, mi nem tudunk mit csinálni, akkor megvonják a pénzt
tőlünk, mert ehhez határidő van, hogy meddig használhatod fel.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Én csak rövid leszek, kapcsolódva Lacihoz, hogy ez nem helyi probléma, nem
tiszacsegei. Két évvel ezelőtt Balmazújvároson a nyílászárók cseréje novemberben
kezdődött, februárban ért véget. Most Polgáron, Balmazújvároson ugyan ez a helyzet,
tehát valóban maga a pályázat kiírása is, és a végrehajtása is olyan, hogy pontosan a
szorgalmi időn, amikor a gyermekek ott tartózkodnak, akkorra teszik. Ez nem egy helyi
probléma.
Jónás Sándor polgármester:
Szerintem ebben úgysem tudunk előrébb menni.
Derzsényi János SZEIB. tag:
Én jóindulatból mondtam ezt, nem kötekedésképpen,
Jónás Sándor polgármester:
De mi értjük János
Derzsényi János SZEIB. tag:
Csak, hogy ne legyen úgy, mint a bérlakásokkal, vagy a stranddal, hogy előjönnek a
hibák.
Jónás Sándor polgármester:
De előjöhet,
Derzsényi János SZEIB. tag:
Elő fognak jönni, persze,
Jónás Sándor polgármester:
Mert nem fogunk mit csinálni akkor sem, azért mondtam most, most felhívnám még
egyszer a Tisztelt Lakosok figyelmét is, sajnos olyan helyzetben vagyunk, hogy nem
tudunk a határidőkön módosítani, nem áll lehetőségünkre, nyertünk egy pénzt, meg van
szabva, hogy mennyi ideig kell azt felhasználnunk, mi ehhez kötve vagyunk, sajnos mi
is tudjuk, mi is látjuk, nem tehetünk mást.
Jónás Sándor polgármester:
Szünet előtt jelezte Alpolgármester Úr, hogy van neki is egy megfogalmazása, kérem,
hogy adja elő.
- Nagy Miklós alpolgármester:
Tisztelt Képviselő-testület! Az előző vitához talán csak annyit szeretnék hozzászólni,
hogy kezdem azt érezni, úgy gondolni az egész beruházásokkal kapcsolatban, hogyha
nem csinálnánk semmit, lehet, hogy kevesebb kritikát kapnánk, mintha csinálnánk
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valamit. Lassan sajnálom, hogy ilyen százmilliós, meg négyszázmilliós beruházásokkal
állok itt elő, lehet, hogy jobb lenne, ha nem foglalkoznánk vele, mert lehet, hogy akkor
nem érne bennünket annyi kritika, mint így, hogyha csinálunk valamit. Nyilvánvalóan
én tudom nagyon jól, hogy mindenki azt lesi, azt nézi, hogy hogyan tudnánk a hivatalt
vagy a város vezetését támadni. Azzal is tisztában vagyok, hogy a településnek csak
három zsenije van, abból csak egy ül itt közöttünk, a másik kettő az nincs itt. Hát
bocsássák meg nekünk, hogy mi nem vagyunk a mindenható atyaúristenek, hogy
hibátlanul tudjunk dolgozni, néha szoktunk hibázni, de úgy gondolom, hogy a hibát nem
is mi követtük el, én nagyon szívesen odamennék falazni, hogy ne legyen nedves a fal,
de sajnos elfoglaltságom miatt ezt nem tudom megtenni. Majd szólunk a kőműveseknek,
hogy próbáljanak meg jobban odafigyelni a munkájukra, ha egyáltalán nyilvánvalóan
erre valamilyen módon ráhatásunk lesz.
Én ettől függetlenül úgy veszem észre, hogy ez a cég, akinek kiadtuk ezt a munkát,
szerencsések vagyunk vele, mert nagyon becsületesen és tisztességesen helyt áll, a
mostoha körülmények ellenére is.
Azért, mert szót kértem, egy teljesen más dolog, szoktam kapni leveleket, nem is
keveset.
Szilágyi Sándor kiment.

jelen van: 12 fő

Nagy Miklós alpolgármester:
Volt már olyan is, amelyik személyemmel foglalkozott, abból érződött, hogy
megbízásból lett írva, de más ügyben is szoktam leveleket kapni, általában ezek a
levelek névtelenek, legtöbb esetben szociális ellátással kapcsolatosan szoktak lakosok
bizonyos kritikát megfogalmazni, hogy megemlítik vélhetően szomszédjukat, vagy
ismerősüket, hogy ez miért kap ilyen, meg ilyen ellátást. Most is kaptam egy levelet, ez
is névtelen levél, de azért akarok most ezzel itt foglalkozni, mert nem tudok
megválaszolni a levél írójának, mert a levelet névtelenül küldte, de ebben olyan
dolgokat említ, ami úgy gondolom, hogy közösséget érintő ügy.
Szilágyi Sándor visszaérkezett.

Jelen van: 13 fő

Nagy Miklós alpolgármester:
Ezért szeretném felolvasni ezt a levelet és nyilván utána lenne egy-két megjegyzésem
ezzel kapcsolatban, és vitára is bocsátanám esetleg a levéllel kapcsolatos gondolatait.
„Tisztelt Alpolgármester Úr! Ne haragudjon, hogy levelemmel zavarom, igen érdekes
dolgot láttam a minapi temetésen. Ugyanis a temetőben dolgozó ember helyett egy
közmunkás hordja az elhunytat, név szerint Turóczi Zsolt. Kérdem én, kinek az
engedélyével végzi mindezt a tevékenységet. Legyen szíves kivizsgálni személyesen,
ugyanis már hétfőn temetés, most csak ennyit akartam.”
A levél elég puritán, arról ír, hogy a Turóczi Zsolt, mint közmunkás végzi azt a
feladatot, amit állítólag a Nagy Gyulának kellene végeznie. Én ebben az ügyben, ahogy
megkaptam ezt a levelet, a Polgármester Úr a tanúm rá, azonnal felhívtam a temető
vezetőjét, nem tagadta a dolgot. Azt mondta, hogy igazam van, ez így történt, hogy nem
a Nagy Gyula viszi az elhunytat, mert állítólag eltört a bokája és nem tudja terhelni a
lábát, ami elég nagy probléma, mert úgy gondolom, hogy arra a feladatra, amire fel lett
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véve akkor ezt nem tudja ellátni, ebben pedig az intézményvezetőnek intézkednie
kellene. De nem is ez a legnagyobb probléma, hanem az a legnagyobb probléma, hogy a
lakosok úgy gondolom úgy érzik, hogy van négy fő közalkalmazott, akiknek el kell
látniuk egy feladatot és nem igazán értik, hogy miért nem ezek az emberek végzik el a
munkát, miért helyettesítik őket közmunkásokkal. Nyilvánvalóan az intézményvezetővel
is beszéltem, és megkértem arra, és ha jól tudom más ilyen levél is van, csak még nem
jutott el hozzám Sanyi, ezt azért jelezném neked, hogyha a temetővel kapcsolatosan
vannak ilyen panaszos levelek, azt lehet, hogy nem ártana, ha tudomásomra hoznád,
mert információm szerint van ilyen levél. Mások is tettek már panaszt a temető vagy a
temetői munkásokkal, temetői dolgozókkal kapcsolatban, szerintem azért ez egy olyan
probléma, amit kezelnie kellene az önkormányzatnak, vagy a település vezetőinek. Vagy
kezelheted te is, de akkor látnunk kellene az eredményét, mert én úgy gondolom, hogy
egy-két emberrel kapcsolatban már nekem is volt véleményem. Jeleztem is, hogy jó
lenne, ha valami intézkedés történne az ügyben, de egy picit úgy érzem, ezt ne vedd
kritikának, meg nem azért mondom, jóindulatúan mondom, picit úgy érzem, hogy
kezdünk úgy járni ezzel a dologgal, mint a papírgyárral, hogy halogatjuk,
gondolkozunk, nézelődünk, majd talán beszélünk vele, és a végén majd úgy fogunk
járni, hogy meg lesz vele a probléma, és vigye el a balhét a település vezetősége. Nem
tartom ezt így jó dolognak. Ha már többször jeleztem, hogy ott probléma van
emberekkel, akkor szeretném, hogyha te a beosztásodban a helyzet magaslatán lennél és
akkor úgy állnál hozzá, hogy igen is, ha kell egy picit arrogánsan, a vezetői hatalmadat
gyakorolva helyretennéd ezeket a dolgokat. Ne kellene ilyen kellemetlen levelekkel
foglalkozni testületi ülésen. Akkor azt a levelet, majd
Orbán Sándor Kom. Szolg. Szerv. vezető:
Ma kaptam kézhez, majd átadom.
Nagy Miklós alpolgármester:
De ma találkoztunk többször is, átadod nekem azt a levelet.
Orbán Sándor Kom. Szolg. Szerv. vezető:
Persze,
Nagy Miklós alpolgármester:
Köszönöm szépen.
Orbán Sándor Kom. Szolg. Szerv. vezető:
A második felvetésedre pedig, fel lett neki téve a kérdés, hogy a munkaköri leírásban
foglalt munkakörét eltudja-e végezni, mert ha nem, akkor sajnos pályázatot kell kiírni.
Azt mondta, hogy eltudja végezni biztonságosan, akkor ez így fog menni.
Nagy Miklós alpolgármester:
Ezt a választ feltételezzük, hogy elfogadom, de nem ez volt az első ilyen
figyelemfelhívás ennek a dolgozónak. Az az első, hogy felhívod a figyelmét arra, hogy a
munkaköri leírásának megfelelően végezze a feladatát. De gondolom, akkor ez az utolsó
ugye?
Orbán Sándor Kom. Szolg. Szerv. vezető:
Igen.
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Nagy Miklós alpolgármester:
Tehát akkor többször már nem kell, hogy megkérjelek arra,
Orbán Sándor Kom. Szolg. Szerv. vezető:
Írásban is felfogjuk neki tenni ezt a kérdést, aláíratjuk vele, és hogyha úgy nyilatkozik,
hogy egészségügyi, fizikai állapotától függően nem tudja ellátni a feladatát, nem bír
súlyt emelni, akkor lépünk a megfelelő irányba.
Nagy Miklós alpolgármester:
Renden van, én ezt most így el is fogadom. De akkor valóban így történjen, mert voltak
már itt ettől sokkal komolyabb panaszok is, nagyon jól emlékszem, amikor a koszorút
áthányták a fiúk a másik sírra, mert éppen sírt ástak, meg egyéb ilyen problémák
vetődtek fel, nem ez az első eset, hogy a temetővel kapcsolatban a lakosok
panaszbejelentéssel élnek, ezzel azért foglalkozni kell.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Annyit azért hagy mondjak el, hogy most rendezett a temető, vannak kisebb problémák,
de összességében én úgy érzem, hogy elég színvonalas munkát, egyenként nem akarok
kitérni senkire, de rendben van a temető, annak ellenére nem mondom, hogy ezt nem
kell intézni, de annyit azért el lehet mondani, hogy elég rendezett, a környező falvakhoz
képest elég rendezett a temető, szilárd utakat úgy sem tudunk építeni, összességében
rendezett a temető. A temetőben a halottak napján is azért mindenki érezte, még késő
este is kint voltak, tíz óra után is, én éjszaka kimentem, tehát sok pozitív elmozdulás
van, mióta kézbe vetted az ügyet. Nehogy azt higgyék a lakosok, hogy most itt ilyen
nagy problémák vannak, ők is úgy ítélik meg, azért is mondom, hogy összességében
nincs probléma, az én megítélésem szerint, meg ahogy neked mondják.
Nagy Miklós alpolgármester:
Ezzel kapcsolatban csak egy rövid reagálás, valóban rendben van a temető, én ezt
elismerem, és ettől sokkal rosszabb, sokkal elhanyagoltabb temetőbe járok én is, meg
kell, hogy mondjam őszintén, tehát a helybelieknek alapvetően nincs okuk panaszra,
lehetne jobb is a temető, valóban lehetne rajta aszfaltút és stb. De bizony nagyon sok
temetőből ugyan úgy, mint a miénkből hiányoznak ezek a dolgok, mert sajnos ott sincs
rá anyagi lehetőség nagyobb településeken is vannak problémák, a temető rendben
tartásával. Az, hogy a temető jelenleg úgy néz ki, ahogy kinéz, azért ez valamilyen
szinten a közmunkásoknak is köszönhető, azért ne feledkezzünk meg, hogy sok esetben
10-15 közmunkás dolgozott azon, hogy ott megfelelő rend legyen kialakítva.
Mindemellett nem azért hozakodtam ezzel elő, mert ebből az egy levélből vontam le a
konzekvenciát, meg a következtetést. Összefoglaltam néhány dolgot. Nem is akartam
volna ezzel foglalkozni, csak a probléma mindig az, hogy jönnek ezek a levelek, de nem
tudok senkinek sem megválaszolni, mert szegény nem írja oda a nevét, pedig, ha odaírta
volna, nem mondtam volna meg, hogy ki írta, hanem nyilván akkor feltudnám keresni
személyesen is, és eltudnám neki mondani, hogy milyen intézkedést tettünk. Így csak a
televízión keresztül tudom ezt megtenni, de örülök annak, hogy az Intézményvezető Úr
is úgy látja, hogy ezt a dolgot most már előbb utóbb helyére kell tenni.
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- Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Először dicséret és elismerés az utak állapotáról, mert 30 évvel ezelőtt Tiszacsege meg
négy éve is a legrosszabb útjairól volt híres, ez a sajtóban, újságokban is megjelent.
Azért, ha most szétnézünk a város Észak-déli és Kelet-nyugati két fő gerincútja, lassan
100%-os állapotba kerül, ha meglesz ez a Rákóczi-Toldi-Lehel, és akkor végig a
Keletről, Nyugatról, illetve Északról, a Tisza-parttól egészen az állomásig, és további
utak a városkörnyékén is rendben vannak, most már úgy ahogy. Valamikor nem tudott a
mentő menni, csak a Bocskai utcán, meg a Fő utcán, a Kossuth utcán és akkor le kellett
gyalogolni. Ma már ez megoldott, hál’ istennek a Török Bálint és a Deák Ferenc kivéve.
Tehát ha azt a szörnyű állapotokat, amik itt 20-30 évvel ezelőtt voltak nézzük, ahhoz
képest óriási az úthálózat fejlődése, és az utóbbi 3,5 évben történt a legtöbb, ezt is el kell
mondani.
Másik mondtad Polgármester Úr, hogy voltál a Remondis ülésén, kb. 8 éve még a lenti
tanácsteremben léptünk be és elmondták nekünk, hogy itt minden milyen szép lesz, jó
lesz, európai pénzekből szuper módon megvalósul és azt is elmondták, a Remondis
akkori, mert már többször változott a vezetés, az akkori vezetői, hogy az egyeki, meg a
tiszacsegei szeméttárolót rehabilitálják, lesimítják, elviszik a szennyezőt, befedik, hát
ebből még eddig nem lett semmi. De úgy tudom, hogy Szolnok, Jásznagy-Kun és Heves
megyében, mert nagyon sok területen dolgozik a Remondis, mindenütt vannak
lemaradásai. Úgyhogy most ez eurós pénzből lesz ez a szemétválogatás, amiben
bízhatunk, hát remélem, hogy bízhatunk benne, hogy előre viszi a dolgot, tehát jó lenne,
hogyha azt amit elmondtak, megígértek,
Jónás Sándor polgármester:
Hagy kérjelek már meg Szilágyi képviselő, ezt ne most, Doktor Úrnak ad már meg a
tiszteletet.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem értettem?
Jónás Sándor polgármester:
Doktor Úrnak ad már meg a tiszteletet és ne beszéljél jó? Köszönöm szépen.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Örömmel.
Jónás Sándor polgármester:
Tessék folytasd Doktor Úr.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Szóval reméljük, hogy a szeméttárolás, és elszállítás is jobb és komolyabb színvonalú
lesz, mint most.
- Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Azzal a kéréssel fordultak hozzám, hogy szóljak már a képviselő asszonynak, hogy
kéréssel fordultak irányodba az építkezéssel kapcsolatban, hogy pontosan az orvosi
rendelő és gyógyszertárral kapcsolatban, nekik még azt a választ adtad, hogy nem tudod,
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várják a válaszodat, ezt kérték. Ennyi, nem tudok, nem is akarok belefolyni, csak
megkértek, hogy válaszoljál már.
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök:
Nem, nem, kérdezték, pontosan a bizottsági ülésre jöttem, 9-én volt a bizottsági ülés, én
jöttem, és akkor megkérdezték tőlem, hogy hol fog épülni az orvosi rendelő, a Fő u. 42.
szám alatt? Akkor azt mondtam, teljesen őszintén, hogy fogalmam sincs, nem tudom,
nem tudom, ezt mondtam.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Igen.
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök:
Másnap testületi ülésen én láttam a testületi anyagra a pályázatot, amit át is olvastam.
Testületi ülésen Bana képviselő társam kérdezte meg, hogy hol lesz ez az épület
felépítve és Polgármester Úr válaszolt, hogy a Fő u. 42. szám alatt, ha nyer a pályázat.
Ennyi.
Jónás Sándor polgármester:
Ott zárjuk le ezt, bocsáss meg Csilla, hogy beleszólok, de ott zárjuk le, ez egyenlőre
pályázat. Mi szeretnénk ebben is előrébb lépni, mert nem méltó körülmények között
rendelnek az orvosok, egy lepusztult ingatlanokba, ezt is meg kell oldanunk. Ebben is
előrébb akarunk lépni, pályázati lehetőség nyílt, ezt figyeli állandó jelleggel Hajdu
Bálint, mihelyt van valami, rögtön rácsap és megpróbálja, ez egyáltalán nem biztos,
hogy nyerünk, majd ha odakerül a sor, hogy ez már nyert dolog vagy valami, akkor igen
is befogunk róla számolni.
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök:
Elnézést kérek, nem védekezni szeretnék, én akkor is hozzátettem, hogy csak a pályázati
anyagot olvastam. Mást nem is tudtam, mint a pályázati anyagot olvastam el, ami benne
volt az anyagban.
Jónás Sándor polgármester:
Az a célunk, hogy egy helyen legyen a szolgáltatás mindenben, ebbe beleértve az orvosi
rendelőket, a fogorvosi rendelőket, a labort, a gyógyszertárat, itt mindent beleértve, a
lakosság érdekében akarjuk mindezeket megtenni, hogy hol, meg mikor,
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök:
Én többet nem mondhattam, mint amit a testületi anyagban olvastam, hogy csak a
pályázati anyagot olvastam el és őszintén mondtam, hogy nem tudom.
Jónás Sándor polgármester:
Igen. Még annyi lenne nekem, hogy szeretném figyelmeztetni a képviselőt Szilágyi
Urat, mert a mai testületi ülésen is többször telefonálva kiment. Egy az, hogy tiltva van a
telefon, ez egy része a dolognak, de ez a kisebbik, ha valóban nem tudunk parancsolni
neked, vagy megkérni rá, hogy ne telefonálgassál, akkor annyira mindenféleképpen
szeretnélek megkérni, hogy tiszteld már a kollégáidat, társaidat és főleg a tiszacsegei
embereket, akik a televízión keresztül nézik, hogy hagyd el a helyiséget, mert amit itt
beszélsz az előtérben, az mind behallatszik a televízióba, és erre senki nem kíváncsi,
hogy a testületi ülés alatt kiszaladgálsz telefonálni. Ha valamit nem tudsz, akkor nem
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most kell gyorssegítséget kérni, hanem, majd testületi ülés előtt ülj le a szakembereiddel
és akkor beszéld meg ezeket. Jó? Ennyit szerettem volna elmondani. Még azt
hiányoltad, hogy nem vagyok, igenis az Anikó jóvoltából nagyon szép statisztikám van,
hányszor vett részt testületi ülésen, hányszor szavazott, hogy végezte a munkáját
Szilágyi képviselő volt, neki elmondom, 74 testületi ülést tartottunk, 45-ször jelen volt,
28-szor hiányzott, a legtöbbet ő hiányozta. Ennyit szerettem volna elmondani, talán ide
kellene többet jönni, kész és itt lezártam. Más nekem nincs.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Mással kapcsolatban.
Jónás Sándor polgármester:
Még az egyebekben?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem ehhez, még az egyebekben.
Jónás Sándor polgármester:
Igen.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Én ezt csak azért vetettem fel, hogy azért a lakosok is figyelik a testületi üléseket, akár
itt vagyok Sándor, akár nem. Azt tudomásul kell venni, hogy a 2009. március 31-ei
testületi ülésen pontosan Jónás Sándor volt az, aki azt mondta, hogy mit gondol Szilágyi
Úr, vagy képviselő társam, hogy a 42. szám alá fogjuk majd építeni, mit csinálunk addig
az orvosi rendelőkkel. Nagy Miklós alpolgármester Úr is ugyan ezen a testületi ülésen
Godó tanárurat elég durván kritizálta, hogy mit gondol Godó tanár bácsi, hogy majd az
emeletre fog feljárni nyugdíjas létére. Tehát az emberek csak emiatt, nem rossz
értelemben mondták, meg én nem is akarok ebbe belefolyni. Mert idefelé jövet 10-én
még nem tudjuk, hogy oda építjük a Fő utca 42. szám alá, itt tudjuk meg, közben vannak
levelek, tehát én azt mondtam, ezzel kapcsolatban, mivel nagyon rosszul kezdtük az első
egészségházzal kapcsolatos dolgot és ott 27 millió Ft hátrányt okozott nekünk Jónás
Sándor Úr, én ezért mondom, hogy lehetnénk egy kicsivel körültekintőbbek, hogy még
egyszer egy ilyen dolog ne jöjjön be. Mert azért itt a pályázat díjak kifizetésével,
egyebekkel kapcsolatban komoly költségek merülnek fel, és én szerintem nem áll olyan
túl jól ez az önkormányzat, hogy itt még egy másfél millió forintos díjat is csak úgy ideoda eltegyünk. Tehát meg lehetett volna azért már a tiszacsegei lakosoknak is esetleg
említeni, de amikor Godó tanár úr mondja, hogy oda, akkor nem jó.
Jónás Sándor polgármester:
Na, ezt már mondtad egyszer, így van.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Jó, köszönöm.
Jónás Sándor polgármester:
Köszönöm, akkor erre máris válaszolnék neked, mert ez megint egy olyan hátulról jött
felvetés, amit te magyarázol. A 27 milliót, majd nyugtával dicsérd a napot, erre azt
mondom, ez az ügy nincs lezárva,
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Sándor, az más dolog,
Jónás Sándor polgármester:
Én meghallgattalak, ez az ügy nincs lezárva, én nem fogok semmit úgy hagyni, hogy
nyitott kapuk lesznek, én lefogok mindent zárni tisztességgel becsülettel, én ezt
vállaltam az itt élő emberekért, ezt teszem. A másik dolog, hiába csóválod, és hiába
jártatod most is feleslegesen a szádat, és nem hallgatsz meg engem,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Hülyeséget beszélsz Sándor,
Jónás Sándor polgármester:
És nem hallgatsz meg engem, én is a te nagy hülyeségeidet meghallgattam, de tiszteletet
adtam neked, te is hallgassál meg engem. Szeretném elmondani és figyelmeztetni arra,
hogy akkor, amikor az iskola helyére akartuk megépíteni, akkor még nem volt olyan
városrendezési terv, hogy emeletet is lehet építeni, ez azóta jött és mi keressük a
lehetőséget, hogy megtudjuk oldani és ezért került most már a 42 is közel pontban, mert
most már, ha emeletet lehet építeni, ez a városrendezés terve, függvénye, ezt illő lett
volna a képviselőnek is. Amikor a kocsma szélén ezt felvetik neked, és mondják, hogy
hó, hát miért ide, meg miért oda, mert ez ilyen szinten működik, akkor már rögtön
tudtad volna mondani, mert te képviselő vagy, és tudod, hogy akkor még nem volt meg
az a városrendezési terv, hogy most már emeletet is lehet építeni, és most keressük a
lehetőséget.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Kevered az éveket Sándor.
Jónás Sándor polgármester:
Köszönöm szépen, még az Alpolgármester Úr.
Nagy Miklós alpolgármester:
Az elején meg lettem szólítva, tisztázzuk Godó Úr azt mondta, hogy ő lelépte és az ő
elképzelése szerint oda elférne az egészségház, mert ő lelépte azt a területet. Amire én
azt mondtam, hogy Godó Tanár urat fel kellett volna világosítania Szilágyi képviselő
Úrnak, a településünknek az építési szabályáról, hogy egy területnek van egy maximális
beépíthetősége, ami 30% Tiszacsegén, és jelenleg ez a terület már szerintem 30% felett
van, tehát lehetetlenség oda még egy épületet építeni, egyébként is furcsának tartanám,
mert a meglévő épület ablakai akkor egy egészségház falára nyílnának én ezt mondtam,
sőt azt is mondtam, hogy lehetne emeletet ráépíteni a másikra, csak én úgy gondolom,
hogy nem kellene a betegeket a 10. emeletre felcibálni.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
És most odategyük.
Nagy Miklós alpolgármester:
Én nem tudom, hogy oda lesz-e téve.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem tudod?
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Nagy Miklós alpolgármester:
Nem tudom, hogy oda lesz-e téve. Én még konkrét tervet nem láttam.
Jónás Sándor polgármester:
Nem tudjuk.
Nagy Miklós alpolgármester:
Még nem fejeztem be Képviselő Úr.
Jónás Sándor polgármester:
Fejezd már be.
Nagy Miklós alpolgármester:
És én soha nem szoktam senkinek a szavába belevágni és kikérem, hogy valaki
gúnyosan vigyorogva az én szemembe, viselkedjél Sanyi, viselkedjél,
Jónás Sándor polgármester:
Fejezd már be.
Nagy Miklós alpolgármester:
Egyébként se akarjál vitába szállni, mert nem vagyunk egy szellemi szinten, ne
haragudjál. Tudod már nagyon jól, hogy többször próbáltál már gúnyosan vitába szállni
velem, megjegyzéseket tenni és általában mindig veszítettél, jobb lenne már, ha ezekből
tanulnál, nem kellene ezeket a flegma, gúnyos, vigyorgós megjegyzéseket tenni, mert
lehet, hogy előadod magad a lakosoknak, aztán a későbbiekben a viselkedéseddel,
Jónás Sándor polgármester:
A nagyobb tudásnak ad már meg a tiszteletet légy szíves.
Nagy Miklós alpolgármester:
Teljesen más képet mutatol. Nekem az a véleményem ebben az egészségházban a
földszinten lesznek elhelyezve azok a rendelők, amit a háziorvosok fognak majd
igénybe venni és ott fogják majd az orvosi szolgáltatást nyújtani. Minden bizonnyal nem
azt fogjuk feltenni az emeletre, ha egyáltalán lesz emelet, ez egy egészségház lesz, ahol
több minden el lesz helyezve, több funkciója lesz, nyilvánvalóan más egészségügyi
intézményekben is azokat az alapvető szolgáltatásokat amit gyakran látogatnak az
emberek, azokat a földszintre szokták tenni. Emeletre például a fogorvosi ellátást
szokták tenni, vagy egy olyan ellátási formát, amelyet nyilván ritkábban kell látogatni,
ha egyáltalán lesz emelet, vagy egyáltalán lesz pályázat vagy egyáltalán megnyerjük.
Egyenlőre próbálkozunk, most is azt látom, ne haragudjál, kedves képviselő Úr, hogy te
nem konstruktívan a település javát szolgálod, támogatod az önkormányzat munkáját,
állandóan és folyamatosan kötözködöl. Ez már kezd egy kicsit átterjedni másra is,
előjövünk itt az iskolával. Nem is tudom ki indította az iskolánál, a rendőrségi eljárást
mind a mai napig nem is mert lezárni az ügyészség. Nem mer az ügyészség lezárni, az
ügyészség fél attól, hogy lezárja. Bizony, bizony, nagyon érdekes, két éve 2008.
decemberében azt mondták, hogy januárra eredmény lesz, ezt mondták az Alföld
Televízióban, elnézést kérek, már 2010. márciusa van és még mindig nem történt
semmi. Még mind a mai napig nem zárták le ezt az ügyet. Már a rendőrség is furcsálja,
hogy miért nincs lezárva az ügy. Mind a mai napig valaki übereli és ébereli ezt az ügyet,
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nincs ezzel semmiféle probléma. Én mind a mai napig vállalom az összes döntésemért a
felelősséget és most is kijelentem, hogy én semmilyen szabálytalanságot nem követtem
el, én minden döntésemben megpróbáltam a település javát szolgálni és mint ahogy
mondtuk is többször is, hibázni csak az tud, aki dolgozik. Lehet, hogy itt felmerültek
problémák, de azt azért ne felejtsük már el, hogy voltak itt emberek, akik szándékosan
és tudatosan megakarják akadályozni nem csak ezt, hanem az összes beruházást,
mennek, alattomosan feljelentgetnek, ügyészségi vizsgálatokat kérnek, idecitálják a
megye televízióját, azért nem olyan simán mentek ezek az ügyek. Én ezekben az
ügyekben nem a konstruktív együttműködést látom képviselő úr, hanem a szándékos és
tudatos akadályozását a település fejlődésének. Ennyi a véleményem.
Jónás Sándor polgármester:
Köszönöm szépen, hál’ istennek ezt úgy is látják a csegei emberek televízión keresztül,
az előző ciklusban is, most is kerékkötője a képviselő, majd biztos választásoknál ezt
figyelembe veszik, hogy egyáltalán szavaznak-e még rá, mert az, hogy valaki
visszahúzza a település előre haladtát, arra semmi szükség nincsen.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Várd ki Sanyi a végét.
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
polgármester

Dr. Vámosi Margit
aljegyző
Jászai László
jkv. hitelesítő

57

