
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
 
Készült:  Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 30-án 

de. 0900 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében – 
megtartott rendkívüli üléséről. 

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

Jónás Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott 
vendégeket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 
11 fő képviselő jelen van. Vincze László és Jászai László távolmaradását nem 
jelezte. Derzsényi János valószínűleg később érkezik.  
 
 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére Zsólyominé Gyenes Anikóra, 
valamint a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Nagy Miklós képviselőre. 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető, 
jegyzőkönyvhitelesítő személyét – 11 fő igen szavazattal  (Derzsényi János, 
Vincze László és Jászai László nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta. 

 
 
 
 

Tájékoztató a „Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése” 
projekt előrehaladásáról 
Ea.: Jónás Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 A napirendi pontoknál, sejthetitek, hogy a kiküldött anyagban a meghívott vendégek 

nem szerepelnek, ez váratlanul jött, de elfogják ők is az okát mondani, hogy miért. Ha 
már tartunk egy rendkívüli testületi ülést, akkor úgy gondoltam, hogy szerencsés, 
hogyha meghívom őket is és a közös ügyünkről ők tájékoztatnak bennünket. Örömmel 
és tisztelettel köszöntöm a PÉTEGISZ vezérigazgatóját Kiss Ilonát, mindenki tudja a 
járóbeteg szakszolgálat vezérigazgatója, ami rövidesen elkezdődik majd a beruházás, 
illetve nem akarok a dolgok elébe menni, és szeretném még bemutatni az egésznek a 
kitalálóját és a kistérséget aki összefogta, Tóth József országgyűlési képviselő, Polgár 
város polgármesterét. Köszöntöm őket szeretettel és tisztelettel. Engedjétek meg, hogy 
ülve folytassam tovább, átadnám nekik a szót, az idejövetelük céljáról.  
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Tóth József országgyűlési képviselő, Polgár Város polgármestere: 
 Köszönöm szépen. Szép jó napot kívánok mindannyiuknak. Tisztelt Polgármester Úr, 

Kedves Jegyző Asszony, Tisztelt Képviselő-testület! Valóban egy két éves előkészítő 
munka finisébe érkezett egy projekt, egy olyan projekt, amelyik ennek a térségnek, a 
Tiszamenti térség településeinek az összefogásával, közös akaratával indult, azért, hogy 
az itt élő nyolc település közel 23 ezer ember lakója az gyorsabb, az biztonságosabb, 
magas színvonalú egészségügyi ellátást kapjon. Ezért azt a lehetőséget, ami pályázati 
formában kiíratott, hogy a térségnek járóbeteg szakellátó központra van lehetősége 
pályázni, ezt mi a nyolc település közös döntésével megpályáztuk. Azt el kell, hogy 
mondjam, hogy ez nem volt egy egyszerű döntés. Ez nem volt egy problémától mentes 
folyamat, mind a nyolc település annak vezetője és képviselő-testülete tárgyalt erről, 
vitatkozott róla, de végeredményében mindegyik testület pozitív döntéssel segítette és 
támogatta ennek a pályázatnak a sikeres megvalósítását, amiről szó van az egy 
1.080.000.000 Ft-os projekt, amelyben járóbeteg szakellátás valósul meg, amelynek 
részleteiről szakmai belső tartalmáról Kiss Ilona vezérigazgató szól majd röviden, és ez 
a társulás, amelyet ezen furcsa névvel illettünk, hogy PÉTEGISZ Zrt. ez a nyolc 
település közös cége. Ebben a nyolc település településarányos tulajdonrésze van benne, 
bár nem ez a legfontosabb célkitűzés, hogy a települések ezzel vagyont szerezzenek, 
hiszen az egészségügyi ellátás a fő célkitűzés. Azt azért fontos körülményként el lehet 
mondani, hogy Tiszacsege önkormányzata, települése ebben a projektben közel 17%-os 
tulajdonrésszel, ugyan ilyen arányú vagyonrésszel, ami megközelíti a 200 millió Ft-ot, 
részesedik. Ehhez az 1.080.000.000 Ft-os projekthez 980 millió Ft uniós támogatást 
nyertünk el, bár nem egyszerű egy uniós pályázati támogatást sikerre vinni, ezt a 
tiszacsegei képviselő-testület biztosan jól tudja, hisz a városnak is vannak uniós 
projektjei, és ez nem egy egyszerű történet, de nem is lehetetlen megcsinálni, ezért az az 
együttműködés, ami a nyolc település között kialakult reményteli abban a 
vonatkozásban, hogy ezt a projektet sikerrel meg lehet valósítani és leginkább lehet 
fenntartható módon hosszú távon működtetni, nyilván ebben minden testületnek voltak 
félelmei. Az az üzleti terv, amit elkészítettünk, azt lehet mondani, hogy az első egy-két-
három évben a felfutási időszakában nyilván nem fog nyereséget hozni, bár mindent 
megteszünk, mindent meg kell tennünk együtt, hiszen ez a közös cégünk, hogy ezt 
mindinkább sikeresen tudjuk pénzügyi, finanszírozási szempontból is jól működtetni. 
Odaért tehát ez a projekt és azért vagyunk itt, mert a közgyűlés a nyolc polgármesterből 
álló testület a közbeszerzési eljárás lefolytatása után döntést hozott, ez a döntés jogerőre 
vált, nem támadta meg a közbeszerzési eljárást senki, ennek kapcsán eredményt hirdetve 
2010. 04. 02-án pénteki napon vállalkozási szerződést írunk alá a legjobb ajánlatot 
nyújtó társasággal, kivitelező céggel, a neve KARAKTER 97’. Ennek folytatásaként 
2010. 04. 07-én délután 14.00 órakor az ünnepélyes alapkőletétel, területátadás és a 
beruházás indítása kezdődik el, erre szeretnénk ezúton is invitálni Tiszacsege 
önkormányzatának vezetőit, képviselő-testület tagjait, Polgármester Urat, Jegyző 
Asszonyt, és minden olyan közszereplőt, aki számára fontos, hogy ez a beruházás közös 
akaratunkkal együtt sikerrel folytatódjon. Mi azt tervezzük, ez az ütemtervben is így van 
rögzítve, hogy év végére ez a beruházás elkészül, befejeződik. Van egy második 
szakasza ennek a beruházásnak, amely az eszközbeszerzést, kifejezetten az 
egészségügyi gépműszer beszerzést jelenti, azt a folyamatot elindítottuk, ennek a 
részleteiről Ilona, hogyha kérik majd bővebben is szól. Úgy tervezzük, hogy a beruházás 
év végére az építési résszel befejeződik és 2011. 04. 30-ig kell a projektet lezárnunk, 
befejeznünk és ettől az időponttól OEP finanszírozással saját bevételeivel elindulhat a 
beruházás és reményeink szerint jól fogja szolgálni a nyolc települést. Ez a nyolc 
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település közös beruházása, szerintem borzasztóan fontos a nyolc település közös 
akarata, hogy ez sikeresen tudjon működni, ehhez én úgy gondolom, hogy okkal-joggal 
feltételezhetjük a másik két település mellett Tiszacsege településének, vezetésének, 
képviselő-testületének a további támogatását. Befejező gondolatként én szeretném azt 
megköszönni és elismerni, hogy Tiszacsege ebben partner volt, dönthetett volna 
másképp is a képviselő-testület, szerintem jól döntött, helyesen döntött és azt is hozzá 
kell tennem, hogy Tiszacsege szándéka és akarata nélkül ez a projekt nem vagy 
nehezebben jöhetett volna létre. Szeretném elismerő szavakkal illetni Polgármester és a 
képviselő-testület valamennyi tagjának, szerintem Tiszacsege lakóinak érdekében jó 
döntést hoztak. Köszönöm szépen és várom esetleges kérdéseiket, biztosan nem voltam 
mindenre kiterjedő, nem is szerettem volna, hanem csak a főbb döntéseket felvillantani. 
Ilonának, akkor nagyon röviden, aki a szakmai részéről szól. Mi azt szeretnénk 
felajánlani, hogyha konkrét kérdés, észrevétel van, akkor azt még megválaszolnánk, és 
utána megköszönve a lehetőséget, mi hagynánk a képviselő-testületet dolgozni.  

 
Kiss Ilona PÉTEGISZ Zrt. vezérigazgató:  
 Tisztelettel köszöntöm én is Önöket, a Képviselő-testületet! Nagy örömömre szolgál, 

hogy részt vehetek ezen az ülésen és röviden szólhatok a projektről. Elsőként engedjék 
meg, hogy én is megköszönjem az önök munkáját, hiszen a támogatási szerződést 
megelőzően is nagyon sokszor kértük önöket, akár soron kívül is döntések 
meghozatalában, illetve napirendek tárgyalásában, ezek nélkül nem jöhetett volna létre 
ez a projekt. 2009. augusztusában írtuk alá a támogatási szerződést, amellyel 
megkezdődött ez a folyamat. Hosszúnak tűnő csendes hónapok következtek egészen a 
mai napig, azonban ez nem telt munka nélkül, hanem a projektnek az előkészítésére 
kellett nagy-nagy energiákat fordítanunk. A projektben közreműködőket kellett 
kiválasztanunk, illetve felállítani ezt a szervezetet, amellyel együtt fogjuk tudni 
végigcsinálni ezt a projektet, közbeszerzési eljárásokat kellett lefolytatnunk, a kiviteli 
terveket kellett elkészítetnünk, illetve a nagy közbeszerzési eljárás, az építkezésre 
vonatkozó eljárás is a napokban zárult le az eredményhirdetéssel, ahogyan Polgármester 
Úr is jelezte és 2010. április 02-án szerződéskötésre kerülhet sor. Ezzel párhuzamosan 
természetesen zajlanak már az eszközbeszerzésre irányuló folyamatok, előkészítések, az 
egy uniós eljárásrendben zajló közbeszerzési eljárás lesz. Ami megközelítőleg az 
előkészítések nélkül, önmagában az eljárás négy hónapot fog igénybe venni. Mindezeket 
szeretnénk úgy összehangolni, hogy az építkezés folyamatába beilleszthetők legyenek 
ezek az eszközöknek a beszerelései. Ezzel párhuzamosan természetesen elkezdődik az 
orvos szakmai résznek a kidolgozása is, amelynek kapcsán az önök településén dolgozó 
háziorvosokat is megfogjuk keresni személyes beszélgetés, interjú kapcsán. Azzal, hogy 
felépítjük, illetve az eszközöket betelepítjük, nem fog működőképes lenni, erre utaltam 
az imént. A háznak a lelkét is össze kell raknunk, a működési rendjét is ki kell 
alakítanunk és ahogyan Polgármester Úr említette, reményeim szerint egy év múlva már 
a záró ünnepségre tudjuk meghívni a Tisztelt Képviselő-testületet. Köszönöm szépen.  
 

Jónás Sándor polgármester: 
 Mielőtt átadnám a szót és gondolkoznak a képviselők a kérdésen. A félreértések 

elkerülése végett szeretném azért a lakosok felé is a tájékoztatást megadni, mert nem 
mindenki felhőtlenül örült annak, hogy kiszélesedik ez a szolgáltatást, hiszen itt egyből 
felvetődött az, hogy  
Balmazújvároshoz tartozunk kistérségileg és ott van a járóbeteg szakszolgálat. Igen ám, 
csak én hozzám nagyon sok olyan beteg, aki tényleg rá van szorulva panasszal jött, hogy 
elmegy az egész napja, reggeltől estig olyan hosszú sorok vannak. Tehát én 
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mindenféleképpen az emberek szolgálatában vagyok itt és én ezt szerettem volna 
megoldani, pláne akkor, amikor ilyen lehetőség kínálkozik, hogy ebbe még ráadásul 
tulajdonrészesek is vagyunk, ami egyáltalán nem utolsó szempont az önkormányzat 
számára, és egy teljesen más irányba kerülő útvonal, mert Polgár ellentétes irányba van 
Balmazújvárossal. Tehát nagyon sok ember kötődik a tiszaújvárosi munkahelyek, illetve 
azok környékét, illetve azt a részt ismeri vagy oda köti egyébként más is, és egybe tudja 
hozni, így szabad lehetőséget kaptak a Tiszacsegén élő emberek, és igénybe vehetik, én 
azt hiszem, hogy mindenféleképpen az ő érdeküket az itt élő emberek érdekét szolgálta, 
ez nincs kizárva, Balmazújvárosra ugyan úgy, akinek a balmazújvárosi szimpatikus, az 
Balmazújvárosra megy, akinek a Polgári az oda fog menni. De ezt a lehetőséget, ha 
kihagyjuk, akkor jogosan mondják azt, hogy nem a település érdekében dolgozunk. 
Ennyiben szerettem volna még pontosítani, hogy a lakosság előtt is teljesen tiszta 
legyen, mert már hallottam ilyen-olyan hangokat. Most átadom a szót a Tisztelt 
képviselőknek, akiknek kérdése van feltehetik természetesen mindkét vendégünk felé.  

 
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Hölgyeim és Uraim, Polgármester Urak! Lenne kérdésem 

első, meg aztán hozzászólásom is. Milyen fő profilok között indulna ez a rendelőintézet? 
Hát ugye vannak kötelezően előírt szakmák és vannak még plusz szakmák, amik 
végezhetők és ami ezen a vidéken nagyon jó lenne, mert vannak hiányszakmák úgy 
Böszörményben, mint Balmazújvároson, amit nem tudnak betölteni, vagy nincs rá pénz. 
Hogy csak a tüdőgyógyászatot vegyem alapul, ez csak Debrecenben oldható meg. Hát jó 
lenne itt közelebb, az asztmások, tüdőbetegek, és hát sajnos a TBC gyanúsak is, mert hát 
ez most felütötte a fejét Magyarországon, megfelelő ellátáshoz jutnának. Emlékszünk, 
amikor Polgáron Gönczi Laci bácsi csinálta még évtizedekkel ezelőtt, hogy bizony 
nagyon jó volt nekünk, mert korrekt nagyon jó diagnózisokat adott, segített a betegeken 
és gyorsan meg lett oldva a dolog, megkapták a szükséges terápiát. Nincs Debrecenen 
kívül bőrgyógyászat, már most szinte vidéken, bőr és nemi-beteg gondozás, ami megint 
csak egy alapvető dolog lenne, hogy ne kelljen idős, öreg betegeknek Debrecenbe 
utazni, másutt nem kapnak ellátást. Még Berettyóújfaluban sincs, csak kizárólag 
Debrecenben, nagyon szűkös óraszámmal, hát ugye ennek személyi és anyagi feltételei 
is vannak, de ha itt lenne jó lenne. Borsodban ott jobb a helyzet a betege ellátása terén. 
Ide tartozik a bőrgyógyászathoz a nemi beteg gondozás is, megdöbbentő de 
Hajdúhadházon 14 éves syfilises leányt találtak sajnos, és most térképezik fel a 
kapcsolatait, hogy most hova terjedt, ő honnan kapta. Szűk a területe az ortopédiának, 
úgy Debrecenben, mint Balmazújvároson, sokat kell várni, előjegyzéses a rendszer. 
Kardiológia nincs. Hát szóval ezek a dolgok azok, amik megkönnyítenék az itt élő és a 
környéken élő emberek életét. Most akkor a kérdés az, hogy milyen alapszakok 
várhatók?  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Válaszadási lehetőséget 
 
Tóth József országgyűlési képviselő, Polgár Város polgármestere: 

Abban maradunk, hogy a szakember fog rá válaszolni.  
 
Kiss Ilona PÉTEGISZ Zrt. vezérigazgató:  
 Tisztelt Doktor Úr, Tisztelt Képviselő-testület! Egészen véletlenül van nálam egy pontos 

óraszámokat is kimutató táblázat, ha megengedik, akár ezt is felolvasom, de hogyha 
konkrét kérdésekre világítunk rá, akkor ortopédia van, bőrgyógyászat van a 
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rendelőintézetben, fül-orr-gégészet, illetve sebészet, traumatológia, szülészet-
nőgyógyászat, terhes gondozás, szemészet, kardiológia, pszichiátria, reumatológia. A 
bőrgyógyászat mellett természetesen nemi beteg gondozó is, urulógia, andrológia, 
csecsemő és gyermekgyógyászat. Természetesen Doktor Úr az óraszámokat is közlöm, 
hogyha kívánja.  

 
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag: 
 Köszönöm szépen, ez jó, egy olyan paletta, ami mindenképen értékelendő.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Más? Tisztelt Képviselőknek megadom a lehetőséget kérdés feltételére. Észrevétel?  
 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Kedves Vendégek! Benne a finanszírozás része 

fogalmazódik meg, mint szó volt róla, ha jól emlékszem vissza, úgy van talán a 
működés megállapítva, hogy az elején rögtön átmegy egy más formába, ez a non-profit 
Kft. átmegy egy más státuszba, ahol nem csak non-profit cégek szerepelnek, tehát 
gondolok itt üzletekről volt itt szó, amik ki lesznek ott alakítva, azoknak a működtetése, 
illetve azoknak a bérleti díjai fogják majd fedezni a kezdeti költségeket, legalábbis, ha 
jól emlékszem ez így volt levezetve. Már abból az apropóból gondolom, hogy 
természetesen, ha ez nem lesz nullszaldós mondjuk a működés egy pár évig, akkor 
nyilván ezeknek a fenntartó önkormányzatoknak a költségvetéséből kell ezeket majd 
részarányosan finanszírozni és a jelenlegi helyzetben az önkormányzatok nem igazán 
állnak úgy gondolom, hogy erre komolyabb pénzeket tudnának fordítani. Illetve az 
egészségügy finanszírozás is, ahogy látjuk az sajnos csökkenő tendenciát mutat, tehát 
ilyen kétségek merülnek fel bennem, ha esetleg ebben tudnának egy kicsit segíteni, hogy 
hogy képzelik el a jövőt, hogy fog ez majd beindulni. Erről egy pár szót.  

 
Tóth József országgyűlési képviselő, Polgár Város polgármestere: 
 Ezt a kérdést megosztanánk, amire én tudok válaszolni, azt én vállalnám. Valóban a 

finanszírozás, az ami a képviselő-testületeket leginkább foglalkoztatta, szerintem 
jogosan. Azt tudni kell, hogy az egészségügyi program keretén belül hozzáértő 
szakemberek meghatározták a főbb paramétereket, amivel egy kistérségi járóbeteg 
szakellátó fenntartható és finanszírozható. Volt egy minimum létszám, ez 15 ezer 
ellátotti kör, lélekszám, tehát ott ahol olyan közösséget nem tudtak létrehozni, ahol 15 
ezer lakos, mint ellátott figyelembe vehető, ott az a kockázat lépett fel, hogy nem 
fenntartható a járóbeteg szakellátás. Ezért tettük azt a kezdeményezést, hogy amennyire 
lehet egymással közel álló, egymással partneri viszonyban lévő, akár közlekedési, 
történelmi, más kapcsolatok okán együttműködni képes önkormányzatok vannak, ott ez 
a szám erősödjön, így lett ez közel 23 ezer, amelyben a 8 település, amelyben 
Tiszacsege az egyik pont, a másik pedig Tiszadob maga, így alakult ki ez a 22,5 ezer 
ellátotti kör, amely már jó okot és alapot is ad arra, hogy ez egy fenntartható, 
finanszírozható legyen. Nem szabad elhallgatni azt sem, hogy ehhez az kell, hogy ezen 
települések lakói egészségügyi szolgáltatásaikat ebben az intézményben igényeljék, hisz 
ez a fenntartáshoz, az OEP finanszírozáson keresztül borzasztóan fontos. Ezért arra a 
kérdésre is visszatérve, amit Polgármester Úr is megfogalmazott, amely talán 
foglalkoztatja a lakosokat, nem történik más a jövőben, mint sem az egészségügyi 
szolgáltatást igénybe vevők, a biztosítottak, valóban szolgáltatást kapjanak ott ahol ez 
számukra a legkönnyebben hozzáférhető, ahol legszínvonalasabban és leggyorsabban 
megteszik. A járóbeteg szakellátók is szükséges, hogy jó értelembe vett versengést 
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tegyenek a szolgáltatók, hogy a betegek őket válasszák. Ezért ez szerintem teljesen 
természetes folyamat, ösztönzi arra, akár a mi járóbeteg szakellátónkat is, hogy jól, mit 
jól, egyre jobban, legjobban csinálják, hogy őket válasszák a nyolc település lakói és ez 
azonnal nyilván hatással lesz a fenntarthatóságra, a finanszírozhatóságra. Az izgalmas 
kérdés az az egy-három év az indulás után. Ebben az egy korábbi üzleti terv volt, amit a 
Répási Lajos képviselő Úr mondott, ennek volt egy első fázisa, ami nem nyert, a 
második programban nyertük meg a támogatást. Ebben három elemet szeretnék 
megemlíteni, nem teljességre törekedve, de benne vannak üzletek kialakítása is, 
amelynek vagy a bérleti díj bevétele segíti a működés fenntartás költségeit, vagy maga 
az a tevékenység, amit akár csinálhat a közös cégünk is, ha úgy döntünk, hogy a 
gyógyszertárat például mi működtetjük, az egy tisztességes bevételt sejtető üzlet. Ez a 
két lehetőség áll előttünk, eldöntjük, hogy ezt a gyógyszertárat, ami ebben létesül azt 
bérleményként, vagy mi magunk üzemeltetésében már a PÉTEGISZ Zrt. használja. 
Vagy a további lehetőségeket, amik akár a prevenciós szolgáltatásokkal, a szemészet, 
optikai része, ezek adják egyfelől az OEP finanszírozáson túl a bevételi lehetőségeket, 
illetve amely talán egy nagyon fontos szempont, hogy a humánerőforrás 
foglalkoztatásához és alkalmazásához előkészület alatt van a pályázat, amely ezt fogja 
tudni segíteni és támogatni. Talán ezek a főbb pontok, de ennek a részleteiről, vagy 
mélységéről Vezérigazgató Hölgy ad tájékoztatást.  

 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Elég, végtére is meggyőzött Polgármester Úr, vagyis megerősített.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Vendégeink! Én a finanszírozásban nyugodt vagyok, 

mert én úgy tudom, hogy az esélyesnek tartott politikai párt április 11-e után zsákszámra 
fogja tölteni a pénzt az egészségügybe, én nem tudom, hogy miért kellene nekünk 
aggódnunk. Olyan sok pénz lesz az egészségügyben, hogy annyit még nem is láttunk. 
Innentől kezdve én úgy érzem, hogy ebben a kérdésben nem kellene nekünk 
aggályainknak lenni. Valóban nem volt könnyű eljutni ehhez a döntéshez, hogy ennek 
az egészségháznak részesei legyünk. Voltak ennek képviselői, itt a képviselő-
testületben, akik kifejezetten ellenezték, de hiszen Tiszacsegén már történelmi 
hagyományai vannak annak, hogy 100 milliós vagyonokat kilapátoljunk az ablakon és 
nyilvánvalóan ez az egészségházhoz való tulajdonosi hozzájárulás is megmondom 
őszintén, eléggé hajszálon függött. Sajnálatos módon voltak ebben olyan irányú 
törekvések is, hogy ne legyünk részesei ennek az egészségcentrumnak. Voltak történtek 
benne politikai lépések, de végül is én is úgy érzem, hogy a képviselő-testület jól 
döntött, egyértelműen a lakosság és a térség igényeit vette figyelembe. Sőt, mit több, ha 
jól tudom, még annak idején az Országgyűlési Képviselő Úrral a vonat bezárása ellen is, 
pontosan emiatt az egészségház miatt tiltakoztunk, de sajnálatos módon a vasútvonal 
sajnos időközben megszűnt, aminek tudjuk az az oka, hogy sajnálatos módon nincsenek 
rajta utasok. Én azért bizakodó vagyok, hogy akkor, amikor ez az egészségcentrum meg 
fog épülni, akkor valamilyen módon az tiszacsegei betegek átszállítása ebbe az 
egészségügyi központba megoldott lesz. Illetve ez lenne a kérdésem, hogy van-e ezzel 
kapcsolatban valamiféle törekvés, vagy történt-e ebben valamiféle intézkedés, hogy 
majd azok a betegek, amelyek ugye nyilván Egyekről, Tiszacsegéről, Újszentmargitáról 
szeretnék igénybe venni ennek a járóbeteg szakellátásnak a szolgáltatásait, milyen 
módon tudnak majd a legkönnyebben eljutni ehhez a rendelőintézethez?  
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Tóth József országgyűlési képviselő, Polgár Város polgármestere: 
 Én az Alpolgármester Úr első gondolatához csatlakoznék, amelyben én nem politikai 

megközelítést szeretnék mondani, hanem egyszerű tényt, az egészségügyi programot én 
úgy gondolom, hogy amikor elindították ennek a folyamatosságát, kormányváltás ide 
vagy kormányváltás oda, vinni kell tovább. Fontos tudni, hogy az országban közel 20 
kistérségben épül és valósul meg járóbeteg szakellátás, ezzel az országnak a 
lefedettsége, az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzájutás körülményei 
egyértelműen a betegek, a rászorulók, egészségügyi szolgáltatást igénybe vevő emberek 
javára változtak és azt is feltételezem, hogy ezen megépült járóbeteg szakellátóknak a 
finanszírozása az nem az alapján fog majd pozitív módon változni, hogy a mi közös 
ügyünk nehezen vagy jól dolgozik, hanem mert ez egy fontos kormányzati program. 
Következésképpen, hogy világosan fogalmazzak, én azt gondolom, hogyha nem erre 
készülünk, de ha mégis probléma keletkezne a finanszírozással, akkor az nem csak 
nálunk, hanem minden közel 20 járóbeteg szakellátónál keletkezik, következésképpen 
kormányzati finanszírozási segítség szükségszerűen kell, hogy érkezzen. Nem erre 
készülünk, de egyfajta olyan lehetőség, ami azt mutatja, hogy a kezdeti esetleges 
nehezen felfutó szolgáltatás igénybevételi körnél remélhető esetleg segítség és nem az 
önkormányzatnak egyébként is borzasztóan nehéz büdzséje, nem tudok olyan 
önkormányzatot mondani a nyolc településnél, aki hurrázva azt mondta, hogy hagy 
tegyek még én hozzá egy picit. Nem mindenki nagyon-nagyon nehezen nagy viták után 
mondta azt, hogy mégis csak mindent mérlegre téve ez a településének fontos, vállalható 
döntés. Arról, ami esetleg a beteg utak és a hozzáférhetőség, szállítás körülményei, ami 
még az üzleti tervben még akár pontosításra is kerülhet, illetve majd a gyakorlat hozza, 
hogy mikor mit szükséges ez ügyben tenni, erről Vezérigazgató szólna.   

 
Kiss Ilona PÉTEGISZ Zrt. vezérigazgató:  
 Tisztelt Képviselők, Tisztelt Alpolgármester Úr! Természetesen ez is része a projekt 

kidolgozásának, hogy a betegek valóban elérjenek a szolgáltatáshoz, erre vonatkozóan a 
következő félévben van a feladataink között betervezve egyrészről megkeresni a 
szállítást nyújtókat, akár a Volánt, akár a MÁV-ot, illetve a polgári kistérségi 
társulásnak is van járműve, amellyel való szállítás is szóba került, betegszállító cégek 
természetesen, akik szóba kerültek már stratégiai szinten, ezeknek a tárgyalása a 
következő félévben lesz.  

 
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag: 
 Még egy rövid hozzászólásom lenne. A lényeggel kezdjük, Magyarországon szabad 

orvosválasztás van, tehát nem csak a háziorvosát választhatja meg a beteg, hanem azt a 
szakrendelést is, ahová menni akar, és ahol a számára a legkedvezőbb feltételeket 
találja. Ilyen alapon járnak betegeink Tiszafüredre is reumatológiára például szép 
számmal, mert ott egy komplex fürdőkezelés megy mellé, meg fizikoterápia. Ez 
Polgáron is megvalósítható, mert gyógyvíz van. 

 
Tóth József országgyűlési képviselő, Polgár Város polgármestere: 
 Ebben a programban ez még nincs benne. 
 
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag: 
 Hát az jó lenne, nekünk van gyógyvizünk, csak hát nincs emberünk, illetve hol van, hol 

nincs, meg megfelelő rendelés hozzá, de ha lenne egy jól működő és lesz reumatológiai 
szakrendelés Polgáron, akkor az ott felírt kezeléseket ha itt lenne, megtudnánk adni, 
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gyógyvíz már megvan hozzá, a strandfürdő is megvan, csak a kialakított rendelés és a 
fizikoterápia kellene. A szükségességét azt nem vitathatjuk, a hasznát sem. Most már 
csak azt kell, beteg biztos lesz hozzá, kívánom, hogy orvos is legyen hozzá, mert most 
már manapság nem a legkönnyebb embert szerezni. Még egy dolgot, ha valaha eljutnánk 
mi Tiszacsege oda, hogy lenne egy normális orvosi rendelőnk az is nagyon jó lenne. Hát 
higgyék el, ismerem a megye rendelőit, de nagyon a sorrend végén vagyunk, a mi 
rendelőnk lepusztultságát, épület állagát tekintve. Műszer még van is, csak a rendelő az 
szörnyű. Ároktői rendelő sokkal különb, felújították gyönyörűen, orvos nincs benne 
persze.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Más? Ha nincs kérdés, észrevétel, akkor én megköszönöm ezt a széleskörű tájékoztatást, 

köszönöm, hogy a lakosság és a képviselő-testület is meg lett nyugtatva, hogy most már 
elég közel vagyunk az alapkő letételhez, és ismételten természetesen a lakosok közül is, 
akit érdekel az alapkőletétel szívesen látják a házigazdák Polgáron 2010. április 07-én 
14.00 órakor.  

 Aki a tájékoztatót elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a „Kistérségi járóbeteg-
szakellátó központok kialakítása és fejlesztése” projekt előrehaladásáról  szóló 
tájékoztatót  – 11 fő igen szavazattal  (Derzsényi János, Vincze László és Jászai László 
nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
 

53/2010.(III. 30.) KT. számú HATÁROZAT: 
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a „Kistérségi járóbeteg- 
szakellátó központok kialakítása és fejlesztése” projekt előrehaladásáról szóló 
előterjesztést. 
 
Határidő:  értelemszerűen 
Felelős:     Jónás Sándor polgármester 
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Jónás Sándor polgármester: 
 Elnézést kérek a képviselőktől, ez teljesen váratlanul volt, ez nem volt beiktatva, és nem 

ezért volt a rendkívüli testületi összehívva. Most elkezdenénk a rendes rendkívüli 
testületi ülésünket, olyan formában, hogy a napirendi pontokat szeretném, hogyha 
elfogadásra javasolhatnám és ha a képviselő-testület ezzel egyetértene,  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Különfélék. 
 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Különfélék 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Különfélék. 
 
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag: 
 Különfélék. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Akik ezzel a kiegészítéssel elfogadják, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezzék.  
 
 
 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a napirendi pontok tárgyalását – 

11 fő igen szavazattal  (Derzsényi János, Vincze László és Jászai László nem volt jelen 
a szavazásnál) elfogadta.  

 
 

NAPIRENDI PONTOK: 
 

 
1./ IKER üzemeltetése projekthez csatlakozási megállapodás tervezet elfogadása 
 Ea.: Dr. Vámosi Margit aljegyző 
 
2./ A Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú Önkormányzati Társulás 

által a KEOP pályázat második fordulójának projektmenedzseri feladatainak 
ellátására gazdasági társaság alapítása 

 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 
3./ VÍZMŰ Zrt. határozatok elfogadása 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 
4./ Ketten Trans Kft. víz és szennyvízdíj tartozás ügyének megtárgyalása 
 Ea.: Adhoc Bizottság 
 
5./ Különfélék. 
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1./ Napirendi pont 
 
 

IKER üzemeltetése projekthez csatlakozási megállapodás tervezet elfogadása 
Ea.: Dr. Vámosi Margit aljegyző 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Rá is térnénk az első napirendi pontunkra. Felkérném az Aljegyző Asszonyt, hogy 

röviden ismertesse már, a képviselők megkapták a teljes anyagot, a lakosság is hogy 
tudja, hogy miről van szó, egy rövid ismertetést szeretnék kérni.  

 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Ez egy nagyon régóta húzódó együttműködés 

Hajdúszoboszló központtal, egy kistérségi programban veszünk részt, elektronikus 
közigazgatásnak a kialakítása és fejlesztése, lényegében ez a tárgya, ami majd azt 
alapozza meg, hogy eleget tudjunk tenni az eljárási törvény alapján azon 
kötelezettségünknek, hogy az ügyfelek majd elektronikusan is tudják az ügyeiket 
intézni. Ehhez már több megállapodást kellett aláírnunk, sőt ebben a tárgykörben már 
döntött is a képviselő-testület korábban. Ahogy írva is vagyon, itt a megállapodás azért 
szükséges, mert egyrészt az üzemeltető személye a közbeszerzési eljárás során 
kiválasztásra került, másrészt pedig a korábban megállapított és testület által 
megszavazott üzemeltetési díj kevesebb lesz, amit tartalmaz itt egy kis táblázat, 100 ezer 
Ft a városok esetében. Ezt szolgálja lényegében ez a megállapodás. Nekünk ebben 
továbbra is megítélésem szerint részt kell vennünk, mivel ezt nem kerülhetjük el, hogy 
mi is majd annak idején elektronikusan intézhessük az ügyeinket, meg a mi ügyfeleink a 
lakosság is.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Képviselőknek adnám a szót, kérdés, észrevétel, hozzászólás, javaslat?  
 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Csak azt kérdezném, itt a kapcsolattartó személy nevében döntenünk kell, vagy majd a 

munkáltató?  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Aláíró polgármester, 
 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 

Gondolom majd egy szakember, aki ezt intézi. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Más? Ha nincs, akkor szavazásra bocsátom, aki elfogadja az előterjesztést, kérem, hogy 

kézfelnyújtással jelezze.  
 

 10



 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az IKER üzemeltetése 
projekthez csatlakozási megállapodás tervezetet – 10 fő igen szavazattal, 1 fő nem 
szavazott (Derzsényi János, Vincze László és Jászai László nem volt jelen a 
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
 

54/2010.(III. 30.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú 
Társulással megkötésre kerülő IKER üzemeltetése projekttel kapcsolatos csatlakozási 
megállapodás tervezetet az alábbi tartalommal hagyja jóvá:  
 

„CSATLAKOZÁSI MEGÁLLAPODÁS 

AZ IKER ÜZEMELTETÉSE PROJEKTHEZ 

 
EGYRÉSZRŐL a Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás (székhely: 4200 

Hajdúszoboszló, Hősök tere 1., képviselő: Dr. Vincze Ferenc, társulási titkár) mint az IKER 
projektgazda – a továbbiakban Társulás 

 

MÁSRÉSZRŐL TISZACSEGE VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA (székhely: 
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5., képviselő: Dr. Vámosi Margit aljegyző) mint az IKER 
projekt üzemeltetéshez csatlakozó - a továbbiakban Partner 
 

külön-külön a Fél, közösen együtt a Felek között, a mai alulírott napon és helyen az alábbi 
tartalommal: 

 
1. Előzmények 
A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás és Partner 2004. júliusában Integrált 
Kistérségi e- Közigazgatási rendszer (továbbiakban: IKER) kialakítására, bevezetésére 
és üzemeltetésére tárgyú projekthez együttműködési megállapodást kötött, mely alapján 
a rendszert jelenleg is használja. 
Az IKER projektet a Támogatási szerződés alapján a rendszerátadástól számított 5 évig 
fenntartási kötelezettség terheli.  
 
Az IKER projekt tovább üzemeltetésre és fejlesztésére a Társulás az Üzemeltető eKÖZIG Zrt-
vel 2010. február 03.-án kötött 24 hónapra szóló szerződést.  
 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL 
törvény (KET) 2009. október 01.-től módosult. Így a Ket. októbertől már olyan elektronikus 
kapcsolattartási kötelezettséget ír elő az önkormányzatok számára, amelyet a hatóság 
garantálni köteles az ügyfél irányában. Az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX. 
törvény kimondja hogy a közigazgatási hatóságok kötelesek a hatósági eljárásokban az 
elektronikus kapcsolattartást a központi rendszer útján megvalósítani. Ennek következtében 
fel kell készülni arra, hogy az elektronikus kapcsolattartás kötelező biztosításának 
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következményeképpen az ügyfelek egyre inkább élni fognak ezzel az elektronikus ügyintézés 
lehetőséggel . 
Ennek következtében csatlakozó jelen megállapodással kíván az IKER üzemeltetése 
projektben továbbra is részt venni, így e feladatok megvalósítása érdekében a felek a 
következőkben állapodnak meg: 
 
 
2. A megállapodás tárgya 
Partner részére az IKER rendszer üzemeltetésének és továbbfejlesztésének biztosítása. 
 
Az IKER Szolgáltatás funkcionális meghatározását a Megállapodás 1. sz. melléklete 
tartalmazza. 
 
3. Társulás által biztosított közreműködés 
A Társulás biztosítja: 

a) folyamatos konzultációs lehetőséget a Partner számára; 
b) negyedévente IKER klub szakmai értekezletet a felek közötti együttműködés 

érdekében. 
 
4. Partner  által biztosított közreműködés 
 

a) a szerződésnek megfelelően üzemeltetett illetve továbbfejlesztett termékeket, mint 
szolgáltatást és azok részteljesítését átvenni és jelen megállapodásban meghatározott 
csatlakozási díjat megfizetni; 

b) amennyiben az IKER szolgáltatás nyújtása során Partnereknek adatokat kell 
szolgáltatnia, paramétereket kell pontosítani, vagy egyéb módon adatszolgáltatással 
hozzá kell járulnia a rendszerek üzemeltetéséhez, továbbfejlesztéséhez, úgy Partner 
eme kötelezettségének köteles külön dokumentált megállapodás szerint eleget tenni; 

c) a jelen megállapodásban megnevezett kapcsolattartója vagy megbízottja útján köteles 
együttműködni a szerződés hibátlan teljesítése, így különösen az adatfeltöltés, 
karbantartás érdekében. 

 

5. Határidő 

 

Felek jelen megállapodást határozott időre szólóan jelen szerződés aláírásának napjától 
számított 24 hónap időtartamra, 2010.február 03. napjától kezdődően a 2012.február 03-ig 
szóló üzemeltetési időszakra kötik, azaz a vállalt teljes 5 éves fenntartási időszakból még 
hátralévő időtartamra.  

 
6. Díjak, költségek és díjfizetés 
 
A Társulást a szerződés tárgya szerinti szolgáltatás nyújtásáért a jelen pontban meghatározott 
csatlakozási díjazás illeti meg az alábbiak figyelembe vételével: 

 

A felek egyetértenek abban, hogy a szerződésben közölt nettó ár fix ár és semmilyen esetben 
sem változtatható meg jelen szerződés teljesítési időszakában. 
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Felek tudomásul veszik, hogy az általános forgalmi adó változása esetén a jelen pontban 
meghatározott vállalkozói díj áfája és bruttó értéke ennek megfelelően változik. 
 
Havi üzemeltetési díj: 100.000 ,- Ft azaz egyszázezer forint plusz ÁFA. (A Partner 
54/2010.(III. 30.) KT. számú Képviselő-testületi határozatának megfelelően). 
 

Az Társulás által számlázott díjakat a Partner HUF forintban egyenlíti ki. 

 
 
A havi csatlakozási díjról kiállított számla kifizetése az igazolt teljesítést követő 30 napon 
belül Társulás számláján feltüntetett bankszámlaszámra történő átutalással történik. Partner 
fizetési késedelme esetén a Ptk. 301./A §-ban meghatározott késedelmi kamatot fizet. 
 
9. Tulajdonjogi és szerzői jogi kérdések 
 
Jelen megállapodás alapján Partner a Szoftver és a Szoftver dokumentációjának a használati 
jogát szerzi meg és nem szerez sem teljes, sem részleges tulajdonjogot, a Szoftver, illetve a 
Szoftver dokumentációjával kapcsolatban. Az Üzemeltető által üzemeltetett és 
továbbfejlesztett szoftver eszközök az Üzemeltető saját szellemi termékei, így 
továbbfejlesztésére, módosítására és üzemeltetésére kizárólagosan ő jogosult. Partner a 
Szoftver -t csak saját célra használhatja, harmadik fél részére nem adhatja át, azokról 
másolatot csak biztonsági mentés céljából készíthet. A dokumentációt csak jelen szerződés 
céljaira használhatja fel. 
 
10. Kapcsolattartás 
 
 
 Társulás részéről Csatlakozó részéről 
Kapcsolattartó neve Német Enikő Tóth Dénes 
 Telefon: 52-273-582 52/588-400 

 Telefax: 52-557-359 52/588-400 

 E-mail: nemet.eniko@hajduszob.hu pmhivatal@tiszacsege.hu 
 

A Felek megállapodnak abban, hogy a Megállapodásban foglaltakat, valamint a teljesítésük 
során az egymásnak átadott információt bizalmasan, üzleti titokként kezelik. A jelen 
megállapodást aláíró Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés időtartama alatt, 
továbbá annak bármely okból történő megszűnése esetén, időbeli korlátozás nélkül külső 
személlyel nem közölnek, nem hoznak nyilvánosságra, nem reprodukálnak a szerződés 
teljesítése során tudomásukra jutott - legyen az akár szóbeli, akár írásos - semmilyen műszaki, 
jogi, üzleti információt, tényt, adatot, dokumentumot, információt - ideértve, de nemcsak erre 
korlátozva a know-how-t, költségekre, eljárásokra, tervekre, adatrendszerekre vonatkozó 
információkat, számítógépes programokat - kivéve, ha a közléshez a másik két szerződő fél 
előzetesen írásban hozzájárult. 
 
Ez nem vonatkozik arra az információra, amely titokban tartását jogszabály nem teszi 
lehetővé, vagy amely információ felfedését jogszabály, hatáskörrel rendelkező hatóság vagy 
bíróság kötelező rendelkezése alapján kell a félnek átadnia vagy felfednie. A titoktartási 
kötelezettség a megállapodás hatálya alatt, valamint az annak megszűnését követően is terheli 
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a feleket. A Partner jogosult továbbá jelen megállapodásban rögzített feladatok ellátását – a 
megállapodás sikeres teljesítését követően - a referenciamunkái között feltüntetni. 
 
Mindkét fél köteles tájékoztatni érintett alkalmazottait a jelen fejezetben foglalt 
kötelezettségeiről, és felelősséget vállal saját alkalmazottai vonatkozásában fenti 
kötelezettségek betartásáért. Partner jelen szerződés teljesítése céljából bevonásra kerülő 
harmadik személyek közreműködésének feltétele a jelen szerződésben foglaltaknak megfelelő 
titoktartási kötelezettség vállalása. 
 
11. Vis Maior 
 
A felekkel szemben nem alkalmazhatóak a szerződésszegés jogkövetkezményei, amennyiben 
a kötelezettségek teljesítését Vis Major esemény akadályozza meg. Vis Major esemény 
bekövetkezésekor az érintett fél haladéktalanul értesíti a másik felet az esemény 
bekövetkeztéről és minden tőle telhetőt megtesz a kötelezettségei teljesítésének folytatása 
érdekében. 
 
Ha Vis Major esemény következtében valamely fél előreláthatólag 10 munkanapot 
meghaladóan nem tudja a Szerződés szerinti kötelezettségeit teljesíteni, a felek kötelesek 
egyeztetést kezdeni a teljesítés további folytatásáról. Ha Vis Major esemény következtében 
valamely fél előreláthatólag 30 munkanapot meghaladóan nem tudja a megállapodás szerinti 
kötelezettségeit teljesíteni a másik két fél a megállapodást felmondhatja. 
 

12. Záró rendelkezések 

 
Szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződéssel kapcsolatos esetleges vitáikat 
elsősorban tárgyalások útján rendezik és kizárólag abban az esetben fordulnak bírósághoz, 
amennyiben a tárgyalások nem vezetetnek eredményre. Felek jelen megállapodással 
kapcsolatos jogvitáik rendezésére a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság illetékességét kötik ki. 
 
Az alább felsorolt mellékletek és dokumentumok a Szerződés integráns, elválaszthatatlan 
részét képezik: 
 
Mellékletek: 
IKER Szolgáltatás funkcionális meghatározása 
 
Felek jelen megállapodást átolvasás, értelmezés és megértés után, mint szerződési akaratukkal 
mindenben egyezőt helybenhagyólag aláírták. Jelen szerződés 3 eredeti példányban készült, 
melyből aláírás után 2 példány a társulást, 1 példány a Partner illet meg. 
 

Hajdúszoboszló, 2010. …………… hó …… nap 

 
.................................................... .................................................... 

Társulás 
részéről 

Partner   
részéről” 
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1. számú melléklet - A Szolgáltatás meghatározása 
 
Az IKeR Rendszer fenntartása 
 
Az Integrált Kistérségi e-Közigazgatási Rendszer (IKeR) rendszer egy átfogó tudásalapú 
elektronikus ügyintézést támogató szoftverrendszer. Az üzemeltetési projekt alapvető feladata 
a bevezetés fázisában megvalósított és elkészült háttérrendszerek közötti kapcsolat 
megtartása, valamint olyan új alkalmazások fejlesztése, melyek illeszkednek a rendszer 
struktúrájához annak követelményeihez.  
 
Ajánlattevő a projekt megvalósítása során figyelembe veszi mind a hazai, mind a nemzetközi 
előírásokat, ajánlásokat. Ezen előírások alapvetően hatással vannak az új 
szoftverkomponensek fejlesztésére, és a meglévők fenntartására egyaránt.  
 
Kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy a megvalósítási projekt során elkészült és igen komoly 
erőforrásokat tartalmazó ASP szerverközpont továbbra is egyedülálló módon szolgálja ki az 
önkormányzatok igényeit, azaz a nap 24 órájában a hét 7 napján álljon rendelkezésre. Ennek 
keretében Ajánlattevő vállalja a szerverfarm fenntartását és üzemeltetését. 
 
Ajánlattevő vállalja továbbá azon szoftverkomponensek frissítését, melyek esetében a 
megváltozott jogszabályok új előírásokat fogalmaznak meg, így az önkormányzatok minden 
esetben a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelő szabványos és tudásalapú szoftvereket 
érik el az elektronikus csatornán.  
 
Figyelembe véve az Ajánlattételi dokumentációban megfogalmazott elvárásokat és igényeket, 
Ajánlattevő képes és kész a feladatok teljes körű ellátására, valamint a szolgáltatások 
továbbfejlesztésére, mely az önkormányzatok hatékony munkavégzéséhez nélkülözhetetlen. 
 
Az önkormányzati folyamatok felülvizsgálata 

Ajánlattevő a jelenlegi – főképpen üzemeltetési feladatokat tartalmazó - projekt kapcsán, 
alaposan felülvizsgálja Ajánlatkérő ügyintézési, működési folyamatait, és az itt szerzett 
ismereteket ülteti át a továbbfejlesztendő szoftveralkalmazások készítése során. A folyamatok 
a feladatok egymásutánját írják le, vagyis azt a sorrendet, ahogyan végre kell hajtani azokat, 
jellemzik a megosztott adatok típusát, valamint az egyéb partnerek részvételét.  
Az egyes önkormányzati folyamatok teljes mértékű megismerése, majd ezt követően a 
modellalkotás végrehajtása, valamint a kritikus folyamatok részletes feltérképezése szerves 
része valamennyi szoftverfejlesztésnek. Fontos az adatfeldolgozási csomópontok 
meghatározása, amelyek segítségével a rendszer helyes működése ellenőrizhető. Az 
önkormányzati folyamatok prioritási rendjének felállításával és a kulcslogikák 
feltérképezésével lehetőség nyílik a folyamat ésszerűsítésére, optimalizálására. Fontosnak 
tartjuk a szoftverfejlesztés során, a projekt megvalósítását gátló tényezők pontos, deklaratív 
feltérképezését. A kritikus folyamatok meghatározása elengedhetetlen és szükségszerű. 
  
Kiemelt jelentőségűnek tartjuk a folyamatok elemzése kapcsán az önkormányzati belső 
folyamatok újragondolását, újratervezését. Az újragondolás eredménye egy optimalizált 
folyamatmodell, mely hozzájárul a költség-hatékony működés megvalósításához. 
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A projekt céloknak való megfelelés 
 
Az Ajánlattételi dokumentációban megfogalmazott célcsoportok esetében az alábbi funkciók 
fenntartása, valamint hozzáférésének biztosítása esetén tekintjük sikeresnek a projektet. 
Ajánlattevő a célcsoportok igényeinek figyelembe vétele mellett, azt megismerve törekszik a 
minél hatékonyabb kiszolgálásra, és elektronikus interakciók elérésére. 
 
Állampolgárok: Újragondolt közigazgatási portál, nagyobb hangsúlyt fektetve az 
információk megjelenítésére, kereshetőségére. Ezzel javítani kívánjuk az önkormányzatok és 
az állampolgárok elektronikus interakcióit.  
Civil szervezetek: Kifejezetten számukra kialakított portál terület, melyen az arra jogosult 
felhasználók publikálhatják a fontosabb információkat.  
Üzleti szféra résztvevői: Kiemelt jelentőséggel bír, hiszen az internet és az információkhoz 
való hozzáférés ezen a területen nélkülözhetetlen. Az önkormányzati elektronikus 
szolgáltatások jobb hozzáférhetőségét, a szolgáltatások spektrumának kiszélesítését tartjuk 
fontosnak. 
Önkormányzatok: A közigazgatási információk könnyebb és gyorsabb publikálási 
lehetőségét, valamint az önkormányzatok együttműködési képességének javítását célozzuk.  
Másodfokon eljáró szervek: A célcsoport támogatása keretében megvizsgáljuk azon 
területeket, melyek esetében hatékonyan és a minőségi követelményeket teljesítve 
megvalósulhat a célcsoport támogatása.  
 
A rendszer magas rendelkezésre állásából fakadóan megszűnnek a tér-idő korlátok, lehetővé 
válik az állampolgárok és a kis- és középvállalkozások 0-24 órás kiszolgálása. Ezzel nemcsak 
az Európai Uniós elvárásoknak tesz továbbra is eleget a rendszer, hanem a folyamatosan 
egyre nagyobb igényeket támasztó felhasználói rétegek elvárásainak is.  
 
A projekt célcsoportjai számára kézzelfogható előnyökké válnak az integrált rendszer által 
nyújtott szolgáltatások. 
 
A projekt célkitűzéseinek támogatása 
 
Az Integrált Kistérségi e-Közigazgatási Rendszer (IKeR) a települési önkormányzatok 
számára egyfajta kitörési pontként értelmezhető. Tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló 
erőforrások mértékére az utóbbi években folyamatosan csökken, igen komoly hangsúlyt kap a 
projekt eredményeképpen elkészült szolgáltató központ további fenntartása, üzemeltetése.  
Az IKeR projekt kapcsán éppen ezért a fenntartás és üzemelétetés létfontosságú valamennyi 
projekt település számára, hiszen így a célkitűzések megvalósulása mellett számos mérhető 
pozitív eredménnyel bír, akár a szolgáltatási színvonal esetében, akár az esélyegyenlőség 
területét figyelembe véve.  
 
Az elektronikus szolgáltatások megfelelő használata során javulhat a projektben résztvevő 
települések viszonya, elektronikus kommunikációja, valamint az elektronizáltság szintje. A 
szolgáltatások hozzájárulnak az állampolgárok és a szolgáltató önkormányzatok 
együttműködésének javításához. A feltérképezett folyamatmodellek folyamatos aktualizálása 
csak a hatékony üzemeltetés során valósítható meg, hiszen a jogszabályi megfelelés nemcsak 
előírás, de jogos igény is az önkormányzatok részéről. A döntéshozatali folyamatok 
gyorsabbá tétele szintén a költséghatékonyság és az erőforrások jobb kihasználásának 
irányába mutat, melyet az üzemeltetés során új szoftverkomponenssel kívánunk támogatni.  
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Az integrált rendszer bevezetésével a települési önkormányzatok nyitottá váltak a digitális 
világ irányába, lehetőséget teremtve egy új szemlélet elterjedésére. A köz- és magánszféra 
partnerségi viszonya mindig fontos volt az államigazgatásban, a rendszer funkcióinak és 
szolgáltatásainak kiterjesztésével és elérhető tételével a kedvező pozitív változások 
mindenképpen bekövetkeznek. Hosszú távon a közigazgatás átláthatóvá és egyszerűbbé tétele 
valósul meg, támaszkodva a rendszer alapjainak felépítésére, ugyanis a beépített 
automatizmusok nyílttá és világossá teszik az eddig bonyolult és összetett közigazgatási és 
döntéshozatali folyamatokat egyaránt. 
 
Ajánlattevő rendelkezik ISO szabvány szerinti minősítéssel, így a szállított 
szoftvermodulok, - azon túl, hogy teljesítik a megfogalmazott elvárásokat – teljes mértékben 
garantálják a projekt határidőre történő sikeres megvalósítását. 
 
A projekt során definiált munkafolyamatokra alkalmazzuk az ISO 9001:2000-es szabvány 
által előírt, minőségügyi dokumentációs rendszerben megfogalmazott követelményeit. Így 
szoftvereink fejlesztése, tesztelése, implementálása, dokumentálása és bevezetése során is 
kiforrott szabványokat és eljárásokat alkalmazunk.  
 
Minden minőségbiztosítási rendszerben központi szerepe van a vevőnek, tehát az ISO 
9001:2000-es szabvány keretein belül rugalmasan alkalmazkodunk ügyfeleink igényeihez. 
Minőségcéljaink mérhetőek, és összhangban vannak minőségpolitikánkkal, beleértve a 
folyamatos tökéletesítés iránti elkötelezettséget. A minőségcélok eléréséhez szükséges 
erőforrások biztosítását külön eljárásban, a minőségtervezés keretében is megfogalmaztuk. 
 
A jó és hatékony működés ellenőrzése érdekében tervszerű időközönként átvizsgáljuk a 
minőségbiztosítási rendszert, illetve annak minden érintett funkcionális területét. Az esetleges 
nem megfelelő termék, szolgáltatás kezelése is fontos, így különösen nagy figyelmet 
fordítunk a felmerült eltérések okainak kiküszöbölése, azok meg nem ismétlődése érdekében. 
 
A jogszabályi követelmények figyelembe vétele 
 
Az IKeR rendszerek üzemeltetése során a folyamatos rendszermódosítási, továbbfejlesztési 
feladatok elvégzése mellett ajánlattevő számára kiemelkedő jelentőségű feladat a rendszer 
alapjait meghatározó kapcsolódó jogszabályi környezet változásainak követése. 
 
Ajánlattevő az üzemeltetésen belül jogi, igazgatási supportot vállal valamennyi modul 
vonatkozásában. 
 
Jelen projekt üzemeltetés időtartama alatt a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás 
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény (KET) 2009. október 01.-től 
módosított előírásai és az Elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX törvény 
(Eksz) 2010. január 01.-től hatályos rendelkezései irányadóak. Ajánlattevő  a hatályba 
lépő módosítások átvezetését vállalja az IKeR projekt kapcsolódó rendszermoduljai (portál, 
etiKETt, elektronikus ügyintézési modul) vonatkozásában. 
 
Így különös tekintttel van arra, hogy a Ket. októbertől már elektronikus kapcsolattartásról 
szól, amelyet a hatóság garantálni köteles az ügyfél irányában. Megszűnt annak lehetősége, 
hogy ezt rendeleti szinten kizárják az önkormányzatok. Ennek következtében az új 
kapcsolattartási és ügyintézési formát az ügyindítástól az értesítésekig a hatóságoknak 
kezelniük kell. Az elektronikus ügyindítás egyetlen formájaként az októberi Ket. az 
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ügyfélkaput nevesíti, tehát szükséges az ügyfélkapu – hivatali kapu kommnikációjának 
megvalósítása. 
 
Fel kell készülni arra, hogy az elektronikus kapcsolattartás kötelező biztosításának 
következményeképpen az ügyfelek egyre inkább élni fognak ezzel a lehetőséggel és az 
ügyintézési formának a megváltoztatásával. Ezért az ügysegéd funkció naprakészen tartása, 
kibővítése indokolt az üzemeltetés során.  
 
Változtak az ügyintézési és a belső eljárási határidők, lehetőség nyílik az ügyegyesítésre. 
Ezért a rendszerben ezen határidők átvezetése szükséges, és ügyegyesítés esetén a 
leghamarabb lejáró határidőkhöz kell igazítani az ügyintézést valamennyi kapcsolódó ügyben.  
 
A határidők betartása érdekében szigorú visszafizetési kötelezettséget ír elő a módosítás, 
ehhez határidőket is kapcsolva. Ennek figyelemmel kísérése, a megfelelő intézkedések 
megtétele, döntések meghozatala szükséges.  
 
Az ügyegyesítés kötelező és mérlegelési eseteinek következtében az e-közigazgatási rendszer 
a többes ügyfél problematikájára is felkészül. 
 
Az eljárási lépések módosulása, a határidők megváltozása a rendszerhez fűződő tudásalapú 
elemek, így a jogi helpek és a dokumentumsablonok módosítását igénylik. 
 
Front office oldalon a Ket. ügyforgalmi statisztika készítését és publikálását írja elő 
meghatározott adattartalommal. Emellett szigorúbb szabályokat állapít meg az ügyleírások 
vonatkozásában is, konkrétan utalva az elektronikus információszabadságról szóló 2005. 
évi XC. törvényre (Eitv.). 
 
 Az üzemeltetés során kiemelten válik elektronikusan támogatottá továbbá  az Eitv 
közzétételi kötelezettséget szabályozó előírásai, a törvény mellékletében meghatározott 
adatok (általános közzétételi lista) vonatkozásában elektronikus alkalmazás üzemeltetése. 
 
A továbbfejlesztés során kiemelt jelentőséggel bír, hogy az Eksz rögzíti, hogy ha törvény 
vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a közigazgatási hatóságok kötelesek a 
hatósági eljárásokban az elektronikus kapcsolattartást és a törvény hatálya alá tartozó 
más szolgáltatásaikat a központi rendszer útján a törvényben meghatározott módon 
megvalósítani, illetve hozzáférhetővé tenni. Ajánlattevő ennek megfelelően amennyiben a 
központi rendszer üzemeltetője teljes körűen biztosítja a technikai feltételeket, vállalja 
az EKsz-ben foglaltak maradéktalan megvalósítását. 
 
A jogszabályi környezet módosításainak átvezetése- különös tekintettel a  
www.e-tarsulas.hu portálon közzétett tájékoztatókra, kapcsolódó iratmintákra- 
szabványosítottan történik. 
 
 
AZ ASP SZERVERFARM ÜZEMELTETÉSE 
 
Az infrastruktúra fenntartása 
 
Az Alkalmazás Szolgáltató Központban - ASP - szerverközpontban elhelyezett technológia 
üzemeltetése alapvetően két jól elkülöníthető részből tevődik össze. Az egyik terület a 
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hálózat, azaz a hozzáférhetőség biztosítása, hiszen a szolgáltatások elektronikus csatornákon 
keresztül érhetők el. A másik terület pedig a kiszolgáló egységek –  szerverek – fenntartása 
üzemeltetése.  
 
Mindkét terület sajátos tudást és tapasztalatot igényel, mely tudással és szakértelemmel 
Ajánlattevő rendelkezik. Figyelembe véve, hogy a települések már használják a szerverfarm 
által nyújtott szolgáltatásokat, azok fenntartása, és további biztosítása alapfeladatként jelenik 
meg jelen projektben.  
 
Ajánlatunkban vállaljuk a szerverközpont további üzemeltetési feladatainak ellátását, a 
szolgáltatások hozzáférhetőségének biztosítását, ezáltal a települések kiszolgálását. 
Ajánlattevő továbbá gondoskodik a szerveroldali vírus és behatolás-védelemről, az adatok 
archiválásáról, és meghatározott idő szerinti mentéséről.  
 
A projekt céljainak elérése érdekében kiemelt jelentőségűnek tartjuk a kiszolgáló állomány 
magas minőségű és hibamentes üzemeltetését, hiszen a nagy megbízhatóságú szerverfarm 
alappillére a zökkenőmentes elektronikus szolgáltatások elérésének. 
 
Ajánlattevő vállalja, hogy a meghibásodott kiszolgáló elemek helyére, csak azonos 
paraméterekkel rendelkező, magas minőségű kiszolgáló kerül beépítésre, melyek továbbra is 
biztosítják a rendszer stabilitását, és rendelkezésre állását.  
 
Az üzemeltetéssel kapcsolatos követelményeknek való megfelelés 
 
Ajánlattevő vállalja, hogy a jelenlegi és az újonnan készítendő alkalmazások esetében is 
figyelembe veszi a kliensgépek teljesítményét és terhelhetőségét.  Ennek értelmében a kliens 
oldalon platform-független alkalmazások kialakítása célként jelenik meg az új 
alkalmazások esetében. Ismerve és figyelembe véve a projektben résztvevő települések 
hardverállományát, a szerver-kliens technológia elve mentén működő alkalmazások 
fejlesztését tartjuk fontosnak. Ezáltal biztosítható, hogy az önkormányzatok plusz hardver 
erőforrás hozzárendelése nélkül, hozzáférnek az ASP szolgáltatásokhoz, pusztán egy internet 
kapcsolattal rendelkező kliensgépről.  
 
Az adatokhoz való hozzáférés, az adatok védelme, a mai kor igényeit szem előtt tartva, 
kiemelt jelentőségű, különösen egy ilyen volumenű szerverközpont esetében. Ennek 
érdekében. Ajánlattevő fenntartja a rendszer azon képességét, mely szerint előre 
meghatározott időközönként biztonsági mentések formájában elvégzi az adatok archiválását 
egy megbízható háttértároló eszköz segítségével.  
Jelenleg a rendszerek alkalmasak a PKI technológiának megfelelő elektronikus 
dokumentumok előállítására, és fogadására egyaránt, mely képesség fenntartása 
továbbra is megfogalmazódik.  
 
Az újonnan készítendő szoftverelemek fejlesztése során a dokumentálási és rendszerleírási 
feladatok elvégzéséhez a belső minőségbiztosítási rendszerünk teljes mértékű garanciát ad 
mely tartalmazza a szükséges információkat.  
 
Ajánlattevő vállalja továbbá a kiszolgáló egységek – szerverek – a hálózat, valamint a 
szoftverkomponensek hozzáférését, a nap 24 órájában a hét 7 napján, eleget téve ezzel 
nemcsak a jogszabályi előírásoknak, hanem az Ajánlattételi dokumentációban 
megfogalmazott feladatoknak egyaránt. 
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A projekt keretében kialakított címtár struktúra  - Active Directory  - fenntartása és 
folyamatos felügyelete alapfeladatként jelenik meg az üzemelétetési projektben. Ennek 
keretében az alábbi részfeladatok elvégzését tartja fontosnak Ajánlattevő: 
 

 Adatok védelme az internet felől.  
Microsoft ISA tűzfalak használatával és megfelelő paraméterezésével valósítjuk meg.   
Az Internet és a belső hálózat között kialakított demilitarizált zónát további belső 
biztonsági előírásokkal tesszük védetté.  

 Adatok védelme vírustámadások ellen.  
A szervereken és klienseken a VirusBuster aktív hálózati védelmét tovább biztosítjuk. 
A központi menedzsment szerver (CMS) az internetről frissíti a saját vírusdefiníciós 
állományait majd meghatározott időnként megvizsgálja az alá besorolt gépeket és a 
helyi hálózaton keresztül eljuttatja a kliensekre az új definíciós állományokat valamint 
a legfrissebb víruskereső motorokat is.  

 Adatok védelme fizikai meghibásodásoktól, adatok mentése. 
Az automatikus mentéseket az SQL, EXCHANGE, web valamint fájl szervereken 
tároljuk. Az adatok fizikai tárolása szalagos egységeken történik. A mentési rendszer 
segítségével a mentés automatikusan történik és az esetleges adat visszaállítás 
megoldott. 

 
Adatmentés, adatfelügyelet 
 
Az üzemeltetési projekt során, az informatikai rendszerek esetében kiemelt figyelmet kell 
fordítani a tárolt adatok védelmére. Még a legkorszerűbb hibatűrő hardver megoldások sem 
nyújtanak teljes körű védelmet minden elképzelhető adatsérülés ellen. A körültekintően 
felépített és szakszerűen üzemeltetett mentési rendszer feladata, hogy felkészülve az esetleges 
adatsérülésekre megfelelő gyakorisággal pillanatfelvételt készítsen a tárolt állományokról és 
adatbázisokról azok működőképes állapotában. Az aktuális mentés visszatöltésével a sérült 
vagy elveszett adatok helyreállíthatóak, a rendszerszolgáltatások működőképes állapotba 
hozhatóak.  Fontosnak tartjuk a projekt kapcsán a mentési eljárás kidolgozását. Rendszerünk a 
BrightStor ARCserve Backup mentési metódus eljárásait támogatja és használja. 
 
Kazettacsere, tárolás 
Meghatározott időközönként gondoskodunk arról, hogy az adatállományok szalagos 
mentőegységen is tárolásra kerüljenek. Az éppen nem használt adathordozókat (tartalék 
kazetták, napi mentések, heti mentések) zárható, tűzbiztos helyen tároljuk. 
 
Naplózás 
A mentési rendszer üzemeltetése szempontjából döntő fontosságú a mentési rendszer 
eseményeinek regisztrálása. E célból mentési naplót kell vezetünk melyek az alábbi adatokat 
tartalmazzák: 

 esemény dátuma, jellege  

 mentés, visszatöltés típusa 

 kazetta azonosítója 

 az esemény kimenetele (sikeres, hibás) 
hiba oka 
hiba elhárítására tett intézkedések 

 bejegyzést végző személy aláírása 
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AZ IKER RENDSZERELEMEK ÜZEMELTETÉSE 
 
A dokumentum további fejezetei az ASP szerverközpontban elérhető elektronikus 
szolgáltatások fenntartására és továbbfejlesztésére vonatkozó ajánlatot tartalmazza. 
 
 
Közigazgatási internetes portál modul 
 
A Műszaki dokumentációban megfogalmazott két alapvető feladat, melyet a közigazgatási 
portál megvalósít, számos továbbfejlesztési lehetőség nyílik, figyelembe véve annak 
felépítését és a kialakult igényeket egyaránt. 
 
A közigazgatási portál alapvetően teljesíti az eEurope 2005 ajánlás 2. szintjét, mely szerint az 
állampolgárok az interneten keresztül tölthetik le az önkormányzati ügyek kapcsolódó 
dokumentumait a nap 24 órájában.  
 
Az információs társadalom fejlődése az elmúlt években rohamosan fejlődött, mely magában 
hordozza egyfajta internet kultúra kialakulását és elterjedését. Sok esetben az 
önkormányzatok számára az interneten való megjelenés már nem elég, hiszen a felhasználói 
aktivitás olyan mértékű, mely szükségszerűvé teszi interaktív portál alkalmazások 
megvalósítását és fenntartását.  
 
Felmérések adatait figyelembe véve az internet a legolcsóbb megoldás egy bizonyos 
szolgáltatás, vagy termék népszerűsítésére. Ennek érdekében Ajánlattevő vállalja, hogy 
frissített arculattal és megjelenéssel támogatja az önkormányzatokat ezen a területen.  
 
Ajánlattevő megvizsgálva a jelenlegi közigazgatási portál felépítését és annak tartalmát 
három területen kíván beavatkozni, mellyel a projekt célcsoportjai számára további 
előnyök és eredmények produkálhatók.  
 
Alapvetően szükségesnek tartjuk egy új megjelenési forma fokozatos kidolgozását, 
természetesen az önkormányzatok delegált szakembereinek álláspontját is megismerve, hiszen 
az internet fejlődése folyamatos változtatást és korszerűsítést tesz szükségessé.  
 
Az új design javaslatunk szerint legyen felhasználó barát megoldás, melyen könnyebb a 
menüpontok közötti navigálás, átláthatóbbak a felületek, és gyorsabb az adatokhoz 
információkhoz való hozzáférés.  
 
Következő terület a közigazgatási portál vonatkozásában a jelenlegi tartalom megtartása, 
valamint a közigazgatási jelleget figyelembe véve a jogszabályi aktualizálások pontos és 
naprakész folyamatos fenntartása.  
 
Ennek érdekében az ügyleírásokhoz kapcsolódó jogszabályi információk teljes mértékű 
áttekintése valósul meg, mely magában hordozza a kapcsolódó letölthető és beküldhető 
elektronikus dokumentumok tartalmának felülvizsgálatát is.  
Jelenleg a közigazgatási portál rendelkezik a hivatalos központi portálhoz – magyarorszag.hu 
– történő aktív kapcsolattal, melynek fenntartását Ajánlattevő  változatlan formában fenntart 
és támogat.  
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Harmadik terület a közigazgatási portál vonatkozásában az új funkciók és szolgáltatások 
beépítése, és megjelenése. Ennek érdekében Ajánlattevő  egyeztetni kíván a települések 
kijelölt felelőseivel, hogy azon funkciók megvalósítása történjen meg, amelyek kifejezetten a 
projekt célcsoportjainak érdekét támogatják.  
 
Javaslatunk szerint nagyobb hangsúlyt kell fektetni a civil szervezetek interneten történő 
megjelenésére, valamint a vállalkozások és a településen működő gazdasági társaságok 
információinak megjelenítésére egyaránt. Lehetőséget kell biztosítani a KKV-k számára, hogy 
magukról információkat publikáljanak, és megjelenjenek az internet sokszínű világában.  
 
WebIktat.2008 tanúsított iratkezelő modul 
 
Az iratkezelés az önkormányzati feladatok teljes vertikumát lefedő, illetve támogató 
szoftverkomponens. Ennek értelmében az iktatási – iratkezelési – feladatok támogatása 
kiemelt jelentőséggel bír.  
 
Ezt támasztja alá a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeről 
szóló 335/2005 (XII.29) Kormányrendelet és  a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható 
iratkezelési szoftverekkel szemben támasztott követelményeiről szóló 24/2006 (IV. 29.) BM-
IHM-NKÖM együttes rendelet előírásai. Ezen rendeletek értelmezése alapján valamennyi 
önkormányzat csak kijelölt tanúsító szervezet által hitelesített iratkezelő szoftvert 
alkalmazhat az iratkezelési feladatainak ellátására.  
 
Ajánlattevő  rendelkezik a WebIktat.2008 tanúsított iratkezelő rendszer szerzői jogával, 
a rendszer telepítése már több projekt településen megtörtént. A szoftverkomponens 
tanúsítását a Certop Kft. végezte, mely elsőként kapta meg a hivatalos tanúsító szervezet 
kijelölést.  
 
A WebIktat.2008 illeszkedik az ASP struktúrába, a szoftverkomponens elektronikusan 
hozzáférhető, a kliensgépeken mindössze internet hozzáférés szükséges. A tanúsítási folyamat 
teljességére utal az a tény, mely szerint Ajánlattevő minden jogszabályi módosítás átvezetését 
vállalja, amennyiben érinti az adott területre vonatkozó előírásokat.  
 
Ajánlattevő a Webiktat.2008 tanúsított iratkezelő modul vonatkozásában megvizsgálja a 
modul teljes körű illesztésének lehetőségét az IKeR rendszer további moduljaihoz. 
 
Ajánlattevő vállalja, hogy a szoftverkomponenshez kapcsolódó iratkezelési, valamint a 
szoftver használatához kapcsolódó oktatási feladatokban együttműködik, amennyiben erre 
igény merül fel Ajánlatkérő részéről.  
 
Ügyintézési – workflow modul 
 

Az ASP központban elérhető ügyintézési modul megfelel az eEurope 2005 hosszú távú 
célkitűzéseinek, azaz szolgáltató önkormányzat kialakítását célozza és valósítja meg.  

A szolgáltató jelleg elsősorban az ügyfél és hivatal közötti interakciók biztosítását és 
elektronikus csatornákba való terelését jelenti. A modul a legkisebb település számára is a 
legkorszerűbb szolgáltatást biztosítja, azaz település mérettől függetlenül teszi hozzáférhetővé 
azt a közigazgatási tudásbázist mely az ASP központban koncentrált módon jelenik meg.  
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A modul bevetésével a közigazgatási folyamatok áttekinthetőbbé és hatékonyabbá válnak, és 
megvalósul a kétirányú elektronikus kommunikáció. Összefoglalva tehát egy olyan 
komplex rendszerről van szó, amely a hivatal belső munkáját is maximális mértékben 
támogatja, valamint létrehozza a virtuális hivatal fogalmát, melyben az állampolgár 
kihasználva az Internet lehetőségeit indíthat ügyeket, lekérdezheti azok állapotát, kérdéseket 
tehet fel az ügyintézőnek, mindezt személyes megjelenés nélkül, elektronikusan.  
A közigazgatási eljárások elektronikus kezelésének alapja az ügyintézési munkafolyamatok 
feltérképezése, melynek feldolgozása során  közel kétszáz döntési helyzetet kezelnek az 
ügyintézési modul.  
 
Az ügyintézés során a munkafolyamatok végrehajtása jelenti az ügy elintézését, mely minden 
lépésben számos támogató funkcióval kiegészítve segíti az ügyintézőt a helyes és a 
jogszabályoknak megfelelő döntés meghozatalában. A rendszer képes valamennyi – bejövő és 
kimenő – dokumentum tárolására, visszakeresésére.  
 
Az elektronikus interakciók típusait figyelembe véve megállapítható, hogy a kommunikáció 
széles vertikumát lefedő és megvalósító rendszer az alábbi folyamatokat támogatja: 
 

 Különböző önkormányzati szervek együttműködése (G2G), 
 Az önkormányzat és az üzleti szféra közötti elektronikus kapcsolat (G2B), 
 Az állampolgároknak nyújtott szolgáltatások elektronizálása (G2C).  

 
Az üzemeltetési projekt során a felsorolt kommunikációs területek erősítése, valamint további 
támogatási lehetőségeinek feltérképezése feladatként jelenik meg, melyet Ajánlatkérővel 
egyeztetve kívánunk megvalósítani.   
 
Ajánlattevő vállalja, hogy a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően 
frissíti és aktualizálja az ügyintézési modulban hivatkozott jogszabályi utalásokat, 
támogatva ezzel az önkormányzatok gyors szakszerű és jogszerű döntés-előkészítési 
folyamatait. Mivel a Ket 2009. október 01.- től jelentős mértékben módosult, így ezen terület 
kiemelt jelentőséggel bír az üzemeltetési projekt kapcsán. 
 
Kiemelt jelentőséggel bír továbbá, hogy 2009. október 01.-én hatályba lépett illetve 2010. 
január 01.-én módosult az Elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX törvény 
(Eksz), amely hatályos rendelkezéseinek elektronikus támogatása jelen üzemeltetési 
illetve továbbfejlesztési projekt részét képezi. A törvényben foglaltak teljesítésének 
előfeltétele a központi rendszer üzemeltetője által a feladat ellátáshoz nélkülözhetetlen 
technikai feltételek biztosítása. 
 
További feladatként Ajánlattevő  vállalja az ügyintézési modulban kezelt ügytípusok esetében 
a teljes jogszabályi átvilágítást, mely során rendszerfejlesztési és tesztelési feladatok 
elvégzése is megvalósul.  
 
A jogszabályi változások gyors elsajátításához Ajánlattevő  vállalja az EtiKET oktató és 
elektronikus tananyag szoftverkomponens frissítését, mellyel a változások, illetve 
újdonságok könnyen és hatékonyan elsajátíthatók.  
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Térinformatikai modul 
 
Az Integrált Kistérségi e-Közigazgatási Rendszer részeként a felhasználók rendelkezésére áll 
egy térinformatikai modul is. Mivel a településen keletkező valós információk is folyamatos 
változásban vannak, ezért ezek térinformációs digitális leképezésének is követnie kell ezeket. 
Például az új utcák megnyitásakor, a földrészletek összevonásakor vagy megosztásakor 
fellépő változások egyértelműen követhetőek és gyorsan átvezethetőek rendszerünkben. 

 
A rendszerbe betöltött digitális alaptérképek karbantartását a felhasználói igényeknek 
megfelelően a kívánt gyakorisággal (pl. évente) elvégezzük. Kisebb változások (pl. utcanév 
vagy házszámozás) átvezetése sokkal rövidebb határidővel is megvalósítható. Az új, 
rendszerhez illeszkedő digitális adatok megrendelő bocsátja az ajánlattevő részére. 

 
A térképi elemek változáskövetése mellett a különböző térképi rétegekhez kapcsolódó egyéb 
objektumokat is karbantartjuk (pl. egy új Helyi Építési Szabályzat hatályba lépése, vagy 
egyéb műszaki leírások). A dokumentumok cseréjét is vállaljuk, amint ezeket a 
rendelkezésünkre bocsátják. 
 
Meglévő térinformatikai adatbázisokra alapozva, szükség lehet néhány alapvető 
programfunkció átalakítására, bővítésére is, pl. a meglévő helyrajzi szám-kereső mellett 
megoldjuk egy címkereső megvalósítását, melynek során a postai címre való keresés 
eredményeképpen a találatokat a térképen is azonnal megjelenítjük. Mindezek mellett 
vállaljuk az alapszoftverben átadott logikai eljárásoknak nem csak az esetleges hibajavítását, 
hanem azok gyorsítását, tökéletesítését, egyszerűbbé vagy hatékonyabbá tételét is. 
 
Döntéstámogatási modul 
 
Az IKeR rendszer továbbfejlesztéseként ún. döntéstámogatási modul került kialakításra. 
A rendszer a döntéshozatali folyamatok átláthatóságának és gyorsításának megvalósítását, a 
folyamattal érintett szereplők, így, a képviselőtestület, bizottságok, polgármester, jegyző, 
véleményezők és hivatali dolgozók feladatainak számottevő csökkentését tűzte ki célul.  
 
A rendszer fő funkciói: 
 a munkaterv készítés támogatása 
 az előterjesztések kapcsolatos feladatok támogatása, így különösen: előterjesztések 

benyújtása, módosítása, visszavonása esetén 
 előterjesztésekkel kapcsolatos véleményezések elektronikus követése, 
 a meghívók és testületi anyagok elektronikus küldése, kapcsolódó automatikus 

tájékoztató SMS küldése igénybevételének lehetősége, 
 a jegyzőkönyv készítés támogatása, 
 jelentés készítés támogatása, 
 jegyzőkönyvek államigazgatási hivatalokhoz elektronikus úton történő 

továbbítása, 
 döntéshozatali folyamatokkal kapcsolatos közzétételi kötelezettségek automatikus 

támogatása, 
 a döntéstámogatási rendszer és a portál rendszer integrálásának továbbfejlesztése a 

hatályos jogszabályi előírásoknak való megfeleltetés végett. 
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A rendszer olyan tudásalapú segédleteket foglal magába, mint a szabványosított 
fogalomszótár, kapcsolódó iratminták, jogszabályi helpek illetve határidő figyelő rendszer. 
 
A fejlesztés kiemelt szempontja az IKeR meglévő moduljaihoz való illeszkedése és az 
üzemeltetés kiemelt szempontja a hatályos jogszabályi környezetnek való folyamatos 
aktualizálása, ennek következtében továbbfejlesztése. 
 
Önkado szakrendszer integráló modul 
 
A helyi iparűzési adó, az idegenforgalmi adó és kommunális adó bevallásának feldolgozása és 
nyilvántartása idő- és erőforrás-igényes feladat, amely kellő figyelmet és precizitást igényel 
nem csak a feldolgozó, de a bevalló fél oldaláról is.  
 
Tapasztalataink szerint az önkormányzatok döntő többségénél az adatfelvitel még teljesen 
manuálisan történik, valamint az adóbevallást kitöltők is számos nehézséggel 
szembesülhetnek. A helyi iparűzési adó, az idegenforgalmi adó és a vállalkozók 
kommunális adója vonatkozásában a következő eljárási lépések történnek.  
 
Az adózó letölti az űrlapot, majd kinyomtatja, kézzel kitölti, és papíralapon eljuttatja az 
önkormányzathoz, ahol miután meggyőződtek az adatok helyességéről, manuálisan rögzítik 
azokat az ÖNKADÓ programba. Ennek figyelembe vételével megállapítható, hogy a papír 
alapú kitöltés meglehetősen magas hibalehetőséget hordoz magában. Az önkormányzati 
feldolgozás során viszont számos formai, számszaki és/vagy szemantikai hibára derülhet fény, 
mely nagyban befolyásolja az adatok megfelelő rögzítését.  
 
Ajánlattevő által kifejlesztett megoldás a teljes folyamat automatizálását hivatott 
biztosítani, valamint nagyságrendekkel lerövidíti a feldolgozásra fordított időt, ugyanakkor a 
töredékére csökkenti a hibázás lehetőségét is.  
 
Az általunk kínált megoldásban, az adózó egy dinamikusan ellenőrzött, számolást segítő, 
interaktív támogatást nyújtó űrlapot tölt ki, amelynek tartalma (a kinyomtatás során) 
automatikusan, az egyes oldalak aljára helyezett, bélyegnyi méretű, kétdimenziós 
vonalkódban kerül tárolásra. 
 
Ezt követően az ügyintéző a kinyomtatott űrlapon található vonalkódot egy megfelelő 
kódleolvasóval beolvassa az ÖNKADÓ programba, ezzel mentesítve magát az újabb 
begépelés alól.  
 
Mivel az űrlap kitöltése során mind formai mind számos szemantikai hiba felszínre kerül, 
amelyet a kitöltő rögtön javítani tud, így nincs szükség az utólagos számszaki és egyéb hibák 
tüzetesebb ellenőrzésére, elegendő az ügyintézőnek csak átvizsgálni a beolvasott adatokat 
(szükség szerint javíthatja is), ezáltal újabb idő takarítható meg. 

 

A rendszer egyszerűségét támasztja alá, hogy mindössze az adóbevallási nyomtatványok 
általunk kifejlesztett elektronikusan kitölthető intelligens változatára, egy megfelelő 2D 
vonalkód-olvasóra, valamint magára az ONKADO-ra van szükség.  
 
A folyamatos fejlesztésnek köszönhetően a rendszer teljes mértékben képes volt 
elektronizálni a helyi adóbevallási folyamatot. Lehetőség nyílt az űrlapok tartalmának a 
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kitöltés bármely szakaszában történő elmentésére, majd a kitöltött dokumentum digitálisan 
aláírhatóvá, így továbbítható tételére akár e-mailben is.  
 Az üzemeltetés kiemelt szempontja a modul hatályos jogszabályi környezetnek való 
folyamatos aktualizálása, kapcsolódó továbbfejlesztése. 
 
Szerzői jogok 
 
Az üzemeltetés során felmerülő továbbfejlesztési illetve meglévő modulokhoz illesztési 
feladatok elvégzéséhez, valamint az esetleges kapcsolódó jogszabályi aktualizálási 
feladatok megvalósításához Ajánlattevő  rendelkezik a jelenlegi IkeR rendszer teljes 
forráskód ismeretével, így ennek birtokában képes a feladatok magas minőségű és 
jogszabályokban előírt módon történő ellátására.  
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FÜGGELÉK 
 
IKeR üzemeltetési havi díj 2010.02. hótól 2010.02. hóig településenként  
 
 

Település nagysága Havi nettó Vállalkozói díj 

Község/Nagyközség 50.000,-Ft

Város 100.000,-Ft

 

 
 
 

 27



 
2./ Napirendi pont 
 
  

A Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú Önkormányzati Társulás 
által a KEOP pályázat második fordulójának projektmenedzseri feladatainak 
ellátására gazdasági társaság alapítása 
Ea.: Jónás Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Elég vastag anyag, ez azért van, mert ragaszkodtunk mi is hozzá, hogy végre lássunk 

már egy társasági szerződést is, mert mindig kifogással éltünk az ellen, hogy a korábban, 
10 éve, vagy nem tudom hány éve megkötött Remondis szerződések akkor is úgy tűnt 
számunkra, hogy egy kicsit összeférhetetlen a tiszafüredi Polgármester Asszony 
vezetésével egy kicsit úgy sántított a dolog. Most belátták ezt és ezért erre most van 
lehetőség, hogy egy egycélú önkormányzati társulást hozzunk létre, túl sok lehetőségünk 
nincs, megítélésem szerint. Mert már erről többször beszéltünk, ha annak idején úgy 
döntött a település, hogy ebben veszünk részt, akkor itt most már el kell sajnos 
fogadnunk, nagy árat kellene, amit az önkormányzat képtelen kivásárolni, vagy esetleg 
innen valamilyen más úton módon történjenek a szállítások. Ebbe bízom én is, hogy 
valamivel könnyebb lesz, nem sok megoldás, de valamivel könnyebb lesz, és 
áttekinthetőbb, tisztább lesz talán, hogyha ez az egycélú társaság megalakul. Illetve, 
ugye, mint a korábbi testületi ülésen már jeleztem, a Remondis területén, illetve az 
önkormányzat tulajdonában lévő földterületen a szemét, hulladék hasznosítására is sor 
kerülne, erről már említettem, a múltkor beszéltünk és természetesen már akkor is 
felvetettem, hogy bízom benne, hogy így a beszállítási költségek is csökkennek, hogyha 
a Remondisnak is kevesebb költségével a szemét rekultiválásából adódóan. Kérdés, 
észrevétel van-e ezzel kapcsolatban?  
Ha nincs, akkor három szavazatot szeretnék, mindenki előtt ott van a negyedik oldalon, 
a KEOP. 2.3.8 pályázat második fordulója keretében a felhagyott hulladéklerakó 
rekultivációs programjának lebonyolítására Tiszacsege település képviselő-testülete, 
mint a Tisza-tavi Régió Hulladéklerakó Rekultív egycélú önkormányzati Társulás tagja, 
támogatja, hogy a társulás gazdasági társaságot (Kft-t.) alapítson. Aki egyetért, 
kézfelnyújtással jelezze.  
 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tisza-tavi Régió 
Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú Önkormányzati Társulás gazdasági társaságot 
alapítson – 11 fő igen szavazattal (Derzsényi János, Vincze László és Jászai László nem 
volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
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55/2010.(III. 30.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Tisza-tavi Régió 
Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú Önkormányzati Társulás tagja támogatja, hogy a 
KEOP 2.3.0. pályázat második fordulója keretében, a felhagyott hulladéklerakók 
rekultivációs programjának lebonyolítására, a társulás gazdasági társaságot (Kft.) 
alapítson.  
 
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit 
Rekultiváló Egycélú Önkormányzati Társulást a döntéséről értesítse.  
 
Határidő: 2010. március 31. 
Felelős: Jónás Sándor polgármester 
 
 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 A másik az előterjesztés mellékletét képező Tisza-tavi Rekultivációt Menedzselő 

Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát, valamint a társulás és a Kft. 
együttműködését szabályozó szerződést jóváhagyja, aki egyetért és jóváhagyja, kérem, 
hogy kézfelnyújtással jelezze.  
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Tisza-tavi Rekultivációt 
Menedzselő Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát, valamint a Társulás és a 
Kft. együttműködését szabályozó szerződést – 11 fő igen szavazattal (Derzsényi János, 
Vincze László és Jászai László nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:  
 

 
 

56/2010.(III. 30.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét 
képező Tisza-tavi Rekultivációt Menedzselő Korlátolt Felelősségű Társaság alapító 
okiratát, valamint a Társulás és a Kft. együttműködését szabályozó szerződést 
jóváhagyja.  
 
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit 
Rekultiváló Egycélú Önkormányzati Társulást a döntéséről értesítse.  
 
Határidő: 2010. március 31. 
Felelős: Jónás Sándor polgármester 

 
 

 29



 
Jónás Sándor polgármester: 
 A harmadik az előterjesztés mellékletét képező Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit 

Rekultiváló Egycélú Önkormányzati Társulás alapító okirat és társulási megállapodás 
módosítását jóváhagyja, felhatalmazza az egységes szerkezetbe foglalt társulási 
megállapodás aláírására a települést képviselő polgármesterét. Aki egyetért és elfogadja, 
kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Tisza-tavi Régió 
Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú Önkormányzati Társulás alapító okirat és 
Társulási megállapodás módosítását – 11 fő igen szavazattal (Derzsényi János, Vincze 
László és Jászai László nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta:  

 
57/2010.(III. 30.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét 
képező Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú Önkormányzati Társulás 
alapító okirat és Társulási megállapodás módosítását jóváhagyja, felhatalmazza a 
polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás aláírására. 
 
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit 
Rekultiváló Egycélú Önkormányzati Társulást a döntéséről értesítse.  
 
Határidő: 2010. március 31. 
Felelős: Jónás Sándor polgármester 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 A háromtagú felügyelő bizottság delegált személyeket jelöl ki. Mi beszélgettünk erről 

már képviselőkkel a testületi ülés előtt is és valószínű, hogy ez olyan formában lesz, 
hogy mivel a 42 település három megyéből tevődik össze, feltételezhető, hogy a 
korábban egységek, megyék vezetői fogják ezt a feladatot ellátni. Jelen esetünkben, 
mivel Hajdú megyéből kettő település vesz ebben részt és ebben Egyek volt mindig is a 
gesztor szerep, tehát ő intézte, ő vezette, így azt hiszem, hogy ebben sem lesz változás. 
Nem tudom, erről természetesen a társulás fog dönteni. Elfogadjuk így ezt a javaslatot, 
ha esetleg ott tőlem megkérdezik, mert feltételezhető, én nem tudok mást, tájékoztatást 
nem kaptam részletesebbet, én is csak feltételezem, hogy azért három, mert három 
megyéből tevődik össze a 42 település. Hogyha ott ezt a kérdést felteszik, akkor a 
képviselő-testület ezt támogatja? Kérdezem, ha igen, akkor kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Tisza-tavi Rekultivációt 
Menedzselő Korlátolt Felelősségű Társaság 3 tagú Felügyelő Bizottságába Szincsák 
Ferenc Egyek Nagyközség polgármester delegálását – 11 fő igen szavazattal 
(Derzsényi János, Vincze László és Jászai László nem volt jelen a szavazásnál) 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
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58/2010.(III. 30.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tisza-tavi Rekultivációt 
Menedzselő Korlátolt Felelősségű Társaság 3 tagú Felügyelő Bizottságába Szincsák 
Ferenc Egyek Nagyközség polgármesterét delegálja.  
 
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit 
Rekultiváló Egycélú Önkormányzati Társulást a döntéséről értesítse.  
 
Határidő: 2010. március 31. 
Felelős: Jónás Sándor polgármester 

 
 
 
3./ Napirendi pont 
 
 

VÍZMŰ Zrt. határozatok elfogadása 
Ea.: Jónás Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ez is azért kerül rendkívülire, mert elég sürgősek itt ezek a dolgok. Mindenki tudja, 

hogy a Vízmű Zrt. jogutódja most áll fel, és szeretnék teljesen áttekinthetően rendezni a 
dolgokat. A legközelebbi testületi ülésen is itt szerepel, hogy Balmazújváros 
Önkormányzat követelésének rendezése. Én úgy tudom, de nem akarok az ülés elé 
menni, hogy ebben már megegyezés született és Balmazújváros megegyezett a Vízmű 
Zrt-vel, úgy, hogy az önkormányzatunkat az nem érinti, a régi dolgokból próbálják ezt a 
részt törleszteni. Ezzel kapcsolatban azt már elmondtam, hogy új vezérkar állt fel és 
természetesen áttekinthető részletességgel szeretnék ezt a feladatot továbbvinni. Ezekbe 
a legközelebbi ülésen, a napirendi ponton Balmazújvároson túlmenően, stratégiai terv 
elfogadása, jóváhagyása szerepel, a felügyelő bizottságok tagjainak a megválasztása, és 
a javadalmazás elfogadása. Ezzel kapcsolatban kérdezem, hogy az 5. számú mellékletre 
kell szavazni, de természetesen, ha valamilyen kérdés, vagy észrevétel, vagy javaslat 
van, azt kérném tisztelettel, hogy tegyék már fel a képviselők. Ha nincs, akkor 
megtalálta mindenki az 5. oldalon. Aki akkor elfogadja és egyetért vele, kérem, hogy 
kézfelnyújtással jelezze.  

 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a VÍZMŰ Zrt. határozati 
javaslatát – 10 fő igen, 1 fő nem szavazattal (Derzsényi János, Vincze László és Jászai 
László nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
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59/2010.(III. 30.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata, mint a Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényese a részvénytársaság 2010. április 8. 
napjára összehívott rendkívüli közgyűlés napirendjével összefüggésben: 
 

- Hozzájárul Balmazújváros Város Önkormányzat követelésének rendezésére 
szóló megállapodás teljesítése biztosítékaként a társaság vagyonának, a Hajdú-
bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Hét vezér utcai ingatlanának jelzáloggal 
történő megterheléséhez; 

- Elfogadja a Stratégiai Tervben foglaltakat és felhatalmazza az Igazgatóságot 
annak végrehajtására; 

- Elfogadja a Tisztségviselők Választási Szabályzatát; 

- Elfogadja a Felügyelő Bizottsági tagok választásához javasolt jelölőbizottságot; 

- Elfogadja a Javadalmazási Szabályzatot. 
 

Meghatalmazza a 2010. április 8. napján tartandó Zrt. közgyűlésén a szavazásra 
feljogosított képviselőjét, hogy a határozati javaslatokról történő döntési eljárásban a 
fentieknek megfelelően járjon el.  
 
Határidő: 2010. április 08. 
Felelős: Jónás Sándor polgármester 

 
 
 
4./ Napirendi pont 
 
 

Ketten Trans Kft. víz és szennyvízdíj tartozás ügyének megtárgyalása 
Ea.: Adhoc Bizottság 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ez már hónapok óta napirenden lévő téma, húzódik a dolog, a bizottság felállt és a 

bizottság kidolgozott egy határozati javaslatot, amit megkapott minden Tisztelt 
Képviselő, én is. Ezzel kapcsolatban szóbeli kiegészítésre esetleg a bizottságnak 
megadom a lehetőséget, a bizottság vezetőjének, vagy tagjainak, hogy elmondják 
véleményüket.  

 
Bana Gábor PTKIB. tag: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Nagyon régóta húzódik már ez a Ketten Trans-os ügyünk. A 

februári testületi ülésen született egy határozat, hogy egy előzetes felhatalmazás, ha úgy 
tetszik, hogyha nem tudunk rövid időn belül megállapodásra jutni a Ketten Trans Kft.-
vel, akkor ennek az ügyét bírósági útra kell terelni. Folytattuk, azóta is dolgozott a 

 32



bizottság, összeültünk, megtárgyaltuk ezt a dolgot, karöltve a Tiszacsege Kommunális 
Szolgáltató Szervezet vezetőjével, aki közölte velünk, illetve jegyzőkönyvet bocsátott 
rendelkezésünkre, amiben azt rögzítették, hogy március 02-án a Kft. ügyvezető 
igazgatója nem engedte be a munkatársait a vízóra leszerelés ügyében a telephelyére. A 
bizottságunk úgy döntött, hogy innentől értelmetlen bármiféle további egyezkedés és 
javasoljuk a testületnek az itt közölt határozat elfogadását.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Annyi tájékoztatást akkor mindenféleképpen a lakosság felé is el kell, hogy mondjak, 

túlmenően azon, hogy a bizottság sorozatos egyeztetéseket folytatott. Mivel elég 
szerencsétlenül volt akkor is a hálózati víz és a vízvezeték kiépítési rendszer, hogy a 
saját földterületük alatt volt elvezetve a víz, nem tudtunk hozzájutni, így most olyan 
módszerhez kellett folyamodnunk, ami plusz költséget jelentett az önkormányzatnak, de 
csak így tudtunk eredményt elérni, az eredeti vízvezetéket kihoztuk eredeti helyére, ahol 
kint kellene lennie a közút mellett, egyébként is itt kellett volna, hogy legyen, most 
kihoztuk ide, így tudtuk magunkat biztosítani arról, hogy mindaddig, amíg az elmaradt 
hátralékok fizetésével kapcsolatban semmilyen jelzés, illetve pénzösszeget nem kapunk, 
addig mi sem fogjuk ezt a vízmennyiséget biztosítani. Érdekes dolog ez, mert az egység 
vezetője a Komisz vezetője Orbán Sándor, jelzést írt az ÁNTSZ felé is, hogy vizet sem 
biztosítunk és furcsa dolog, hogy erre még nem mozdul az ÁNTSZ sem. Érdekes, nem 
tudom, hogy lehetnek ott emberek, hogyha vizet nem kapnak, honnan veszik a vizet, 
rengeteg kérdést lehetne itt feltenni, de én úgy gondolom, hogy ne menjünk bele a 
találgatásokba, mi az adott konkrét dolgokkal kell, hogy foglalkozzunk, ezt amit a 
részünkről meg lehetett tenni, én úgy gondolom, hogy maximálisan megtettük egyenlőre 
és amennyiben a képviselők úgy döntenek, ahogy a bizottság javasolta, akkor 
felhatalmazást fogok adni az ügyvédnőnek, hogy járjon el hivatalosan is ebben az 
ügyben. 

 
Bana Gábor PTKIB. tag: 
 Még annyit kiegészítésképpen szeretnék a testülettel megosztani, hogy bizottságunknak 

az egyeztetések során nem az volt célja, hogy ezt a munkáját megszüntessük. Tehát ezt 
leszögezném, hogy azért is húzódott el ez az egyeztetés ilyen hosszú ideig, hogy 
megszerettünk volna ragadni minden lehetőséget arra, hogy valamilyen jobb útra jusson 
az ügy, mindenféle fórumokra hívtuk ezt az ügyvezető igazgató urat, mindenféle 
ajánlatokkal próbáltuk őt jobb belátásra bírni, tehát még egyszer nem az volt a célunk, 
hogy őt innen elkergessük, mint ahogy ő ezt, igaz, hogy burkoltan, de valóban így 
fogalmazta meg ezt valamilyen irományában, tehát még egyszer hangsúlyozom, hogy 
nem az volt a célunk, hogy ezt a munkahelyet megszüntessük, illetve ezt a telephelyet 
bezárjuk. Az volt a célunk, hogy az ott felhasznált szennyvíz és vízdíj hátralékából 
valamilyen szinten bevételhez jusson az önkormányzat. Ez úgy néz ki, hogy a mai napig 
ez teljesen dugába dőlt, úgyhogy én úgy gondolom, hogy mi nyugodt lelkiismerettel 
ülhetünk tovább itt, hogy ezt a döntést nem azért hoztuk meg, hogy munkahelyet 
megszüntessünk, ez kizárólag az ő adósságának a rendezése ügyében történt.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Kérdezném, hogy a Ketten Trans ellen, mivel a tulajdonosa azt mondta, hogy ő 

felszámolja ezt a vállalkozását, hogy mi éltünk-e azzal a lehetőséggel, hogy ez igaz-e, 
utána nézni, meg, hogy a felszámolónak jeleztük-e, hogy tartozása van felénk.  
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Jónás Sándor polgármester: 
 Nincs felszámolás ellene, nincs ellene felszámolás, ez téves, hogy ki mit mond, azt 

lehet, de ez teljes merőben téves, úgyhogy utána néztünk, nincs. Egyébként is, ha 
felszámolás lenne, az még egy hosszú folyamat, akkor még kifogják a felszámoló biztost 
jelölni, utána kell benyújtani, de ez egy hosszú folyamat, ettől még nagyon messze tart 
az ügy, de nincs felszámolás ellen a cég.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Én ezzel kapcsolatban, tehát, hogy be sem engedte a hivatalnak a dolgozóját, én inkább 

azt javasolnám, hogy fel kell jelenteni a Kft-t és sürgősen ezeket a hiányosságait neki is 
megvizsgálni, mert itt már nagyon nincs mit vizsgálódni. Ő amikor két évet mondott, 
hogy két évet vizsgáltunk és több, mint 30 millió Ft-ot nem fizetett be a Tiszakomisz 
irodájába, pont, amikor a levelet behozta, hogy egy új céget alapítottak és ebben kérte a 
közreműködését Orbán Úrtól. Én ledöbbentem, és akkor még ő mondja nekem, hogy 
érthetetlenül áll, hogy én miért csak két évet kértem, amikor négy éve nem fizet, a 
szolgáltatást pedig igénybe veszi, tehát én úgy érzem, hogy mi is elég sokat 
mulasztottunk irányában. Ezt nagyon gyorsan ki kellene vizsgáltatni és azonnal én 
rendőrségre adnám az ügyet én azt javaslom, azonnal tedd meg a feljelentést irányába, 
mert ez tűrhetetlen amit ő csinál, megengedhetetlen.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Akkor azzal kezdeném, hogy bennem is felmerült első gondolatban az, hogy igen a 

rendőrségre szólok, amikor nem engedte be Orbán Sanyiékat a telephelyre, de a 
rendőrségnek igaza van, tulajdonképpen semmi okunk nem volt, ez magán behatolás, ez 
az ő tulajdona, a rendőrség ebből kiakart mindenféleképpen maradni. Az, hogy a 
feljelentés, hogy az önkormányzat mulasztott, vagy nem mulasztott, ezt te már 
megtetted, mert én voltam már ebben kihallgatva, te megtetted ellenem, hogy hűtlen 
kezelés, én természetesen megjelentem a rendőrségen. Ott is sorozatban már nem tudom 
hanyadik feljelentésekre szaladgálok, mert Bozsó, Szilágyi, Ácsné egyfolytában csak 
feljelent engem, ebből megy ki a hosszú, hosszú napjaim, de hát ha ez a cél, akkor 
legyen. Mindenki tudja, hogy nincs más lehetőségük ezeknek az embereknek, csak 
keresni a problémát, ez nem probléma, én úgy gondolom most is és bármikor és amikor 
erre szükséges, úgy a rendőrségen, vagy a bíróságon vagy bárhol oda tudok állni és én a 
szabályoknak megfelelően jártam el. Én megtudom mondani mindenre a választ, hogy 
mit miért tettem és törvénytelenséget nem követtem el. Tehát ezzel azt akarom, és nem 
akarok ebből vitát, te már ha egyszer megtetted a feljelentést, állok elébe megyek 
mindenhová, végig fogom az ügyet vinni és kész, ennyi.  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Azért azt tisztázzuk már, hogy 

nem négy éve, hanem már 11 éve nem fizet a papírgyár semmiért sem, nem fizet 
vízdíjat, nem fizet szennyvízdíjat és nem fizet helyi adót, semmit nem fizet, mi az, hogy 
ennek a képviselő-testületnek kellett, meg ennek a polgármesternek kellett erre rájönnie. 
Hát hol volt az előző képviselő-testület? Senkinek nem tűnt fel, hogy ez a cég működik, 
ott van a papírgyár a településnek semmi hasznot nem hajt, mert sem szolgáltatási díjat, 
sem helyi adót nem fizette ki. A feljelentéssel kapcsolatban úgy gondolom, hogy ezen a 
településen vannak ráérő gyakorlott szakavatott feljelentők, jelentsenek. Van rá idejük, 
ez tölti ki az életüket, a napjukat, munkanélküliek, nagyon sok a szabadidejük, 
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jelentgessenek. Sajnos mi elfoglaltak vagyunk, rendőrségre járunk, bíróságra járunk, 
ügyészségre járunk, nekünk a feljelentgetésre nincs időnk.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Igen, én is ezzel csak társulni is tudok, amit az Alpolgármester Úr elmondott. Nem 

akartam annyira belemenni ugye, mert ez rendőrségi ügy most már, de kétségtelen, hogy 
örülök, hogy a városgondnokságnál, mikor a váltást több oknál fogva is meg kellett 
lépni, Orbán Sándor pontosan ezt a feladatot kapta, hogy mindazokat a hiányosságokat 
és problémákat, amik itt korábban az önkormányzatnál voltak, ezeket tárjuk fel. Ennek 
az eredménye lett az, hogy érdekes módon, mikor felszámolás ellen volt a cég, akkor 
még senkinek nem jutott eszébe, hogy számoljuk már akkor fel és kérjük már az eddig 
elmaradt vízdíjakat és szennyvizet, eszébe nem jutott volna senkinek, ugye, csak az, 
hogy iparűzési adóval 1.200 ezerrel van elmaradva, illetve 200 ezer Ft gépjárműadóval. 
Ekkor vált egy kicsit gyanússá, hogy ingyen embereket foglalkoztatunk itt, és akkor hál’ 
istennek Orbán Sanyiékat, hogy megkértem, hogy járnak már ezek után a dolgok után, 
kiderítették, hogy még szerződés sincs kötve, hát ez már nyilvános ügy a testület előtt is, 
mert én annak idején is tájékoztattam a Tisztelt Képviselőket, hogy akkor jöttünk rá, 
hogy hoppá, hát itt jótékonykodott az önkormányzat éveken keresztül, hogy milyen 
alapon, azt nem tudom, és azonnal szerződést kötöttünk. A probléma azóta jelentkezik, 
miután felszólítottuk a fizetési kötelezettségre, nem akarom tovább ragozni ezt az egész 
dolgot és elhúzni, mert teljesen felesleges, ezt már lebeszéltük egyszer, hisz itt volt az 
illetékes is, meg volt híva, amikor még a kedvezményes lehetőséget is megkapva, hogy 
kedvezménnyel törlessze az elmaradt részeket, tehát még az is megvolt. Ez onnantól jött 
aztán, gyűlt-gyűlt. Természetesen azért meg vállalom a felelősséget, hogy ez ennyi ideig 
elhúzódott, mert azért 15 vagy 20 ember munkájáról volt szó, és azt sem akartam, hogy 
munkahelyet drasztikusan megszüntessünk, és a lehetőség ha még eddig nem volt 
megadva neki, akkor most megadtuk. Úgyhogy nem tudom, hogy mi, de hagy menjen az 
ügy.   

 
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag: 
 Elnézést, de Alpolgármester Úrnak ellent kell mondanom, mert 2002 és 2006 között a 

Pénzügyi Bizottság tagja voltam, és én piszkáltam már ezt az ügyet, meg más ügyet is, 
csak sajnos az akkori hivatalvezetés részéről nem kaptam hozzá segítséget, hogy ilyen 
anyagokat sért, meg olyan, hogy ki mit ad ide. A Pénzügyi Bizottság elnöke sose ért rá 
Bodnár Gyuri, Lajosnak is mindig átvétel volt. Az ellenőrzési programunk emiatt nem 
valósult meg, úgyhogy valamit néztünk utána, csak éppen nem támogatott a hivatal 
akkori polgármestere bennünket ebben. Felmerült ez, csak nem jutottunk, nem 
vergődtünk zöldágra.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jó, Doktor Úr, tehát ez egy dolog, most egyről beszélünk, még tudnék százat mondani, 

de ne menjünk ebbe bele, végezzük a dolgunkat. Azon vagyunk, hogy fokozatosan 
azokat a korábban felgyűlt problémákat és rossz úton való járkálást megszüntessük és 
próbáljuk helyes medrébe terelni az egészet.  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Szeretnélek kijavítani Kedves Képviselő Társam, mert 2002-2006 között én voltam a 

Pénzügyi Bizottság tagja és te nem voltál a bizottságnak tagja, de 1998 és 2002 között 
valóban te voltál, csak a pontosság kedvéért.  
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Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag: 
 1998-2002-ben voltam. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 

Én is nagyon sokszor jeleztem, hogy valami nem stimmel az akkor még Vuk Papírgyár 
körül, de én sajnos, mint külsős tagnak gyakorlatilag véleményezési, tanácskozási 
jogom volt, tehát úgy isten igazából nem volt lehetőségem arra, hogy ebben az ügyben 
eljárjak. Az viszont tény, hogy már akkor is voltak képviselők, akik nyitottak voltak 
arra, hogy Nagy Miklós fogja be a száját, ne merjen meg sem szólalni se testületi 
üléseken, se bizottsági üléseken. Így aztán én úgy voltam ez alatt a négy év alatt, hogy 
nem igen mertem belenyúlni ezekbe a piszkos dolgokba.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Ha ennyire kezditek kivesézni, azért hiányosak az emlékezetei Nagy Miklósnak is, mert 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Az ki van zárva. 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 két évvel ezelőtt én már akkor szóltam, amikor még csak 2 millió Ft volt az adóssága, 

hogy intézzük, vagy kezdjünk el valamit, csak elő kell venni a testületi anyagot és 
átolvasni, én akkor is kértem a Polgármester Urat, hogy mi lesz a többi pénzzel és ő 
megígérte, hogy külön szerződésben fogja majd rendezni. Hát ez a külön szerződés nem 
igen készült el. A másik pedig, amikor a jegyzőkönyvet elő kell keresni, hogy amikor 
elkészült ez a szennyvíztisztító belül, ahogy a papírgyár, tehát saját belső 
szennyvíztisztítót állít be, amit ténylegesen be is állított. Én kimentem a 
szennyvíztelepre is megnézni, hogy milyen ez a minőség, amit ők beharangoztak, és 
sajnos az egyáltalán nem az volt, ami le volt írva és én akkor jegyzőkönyveztettem ezt 
az egészet, és akkor indult útjára ez az egész folyamat, hogy ez már tűrhetetlen. Azért 
ezeknek az írásos nyomainak utána lehet nézni. Az viszont a Ketten Trans, tehát a 
vezetője Baski Zoltán úgy tudom, én tudomásom szerint, ő csak négy éve, már két Kft-t 
vezetett és ő vette igénybe ezt a szolgáltatást, én úgy tudom, hogy a papírgyárnál ő 
személyesen nem vett részt, de lehet rosszul tudom, mert akkor nem volt erről 
információm, de amikor ez kiderült, akkor többször kértem a Polgármester Urat is, hogy 
hatékonyan intézkedjen, hát ez azért teljesen így nem történt meg. Ezek a 
feljelentgetések, azért nem így kellene ezt, ráérünk, nem érünk rá, feljelentem. Igen, 
mert azért én úgy tudom, hogy az iskola ügy is lezárult és vádemelési javaslattal ment 
tovább, tehát azért van eredmény, mert ha már másképp nem, azért ott is az  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Dolgoztatok rajta nem? 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 

a 27 millió Ft, azért az odaveszett és azért ebben vállalni kellene még a felelősséget is, 
hogy igen mindig mindent megteszünk, de közben sem a szerződések, sem pedig a 27 
millió Ft-nak a meg nem fizetése nem ezt indokolja, hogy mindent megtettünk. A másik 
én már nagyon sokszor elmondtam, hogy az iskolának is a  
 

Jónás Sándor polgármester: 
Maradjunk már a papírgyárnál, most, ha lehet, de maradjunk a témánál 
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 

Utána ne emlékezzünk  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Nem mentünk el, nem ment el senki, csak a papírgyárnál maradjunk,  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 A papírgyárnál is kértem, most is, tehát akkor én arra kérlek tégedet, hogy legközelebb a 

Ketten Trans Kft-vel konkrétan hogy áll az ügye, ezt írásban meg kell kérdezni, hogy 
akkor elindította-e a felszámolást. Mert ezt Orbán Sándor is az én jelenlétemben az 
ügyvezetője Baski Úr mondta, hogy most már a felszámoló biztoshoz forduljunk 
bármilyen kérdéssel. Lehet itt mindent mondani természetes. Akkor én arra kérlek, hogy 
ezt hivatalból kérjétek már meg és tudjátok meg írásban, hogy ez igaz-e, amit ott Orbán 
Sándor Úrnak előadott ez az illető.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Nem igaz, tehát elmondtam, ezzel kezdtem, ezt most felesleges volt feltenni. 

Természetesen a te felkérésed nélkül is figyelemmel kísérjük a dolgot és úgyis fogunk 
róla tudni, hogyha itt felszámolásra sor kerül és megfogjuk a megfelelő lépést tenni. 
Nem erre kért a bizottság elnöke, a bizottság elnöke sokkal jobban megfogalmazta az 
egészet, hogy a bizottság elvégezte a munkáját és kéri, hogy most már a hatáskörüket 
meghaladja, felhatalmazást kérnek arra a testülettől, hogy engem bízzanak meg, hogy az 
Ügyvédnővel vegyem fel a kapcsolatot és jogi útra tereljük az egészet. Ezt Bana Gábor a 
bizottság elnöke sokkal egyszerűbben elmondta, nem köntörfalazott, nem a szennyes 
dolgokkal kereste, és kerülte körbe, hanem célratörően elmondta. Erre kérek szavazást, 
aki egyetért és elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Ketten Trans Kft. víz és 
szennyvízdíj tartozás ügyére vonatkozó határozati javaslatot  – 11 fő igen szavazattal 
(Derzsényi János, Vincze László és Jászai László nem volt jelen a szavazásnál) 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
 

60/2010.(III. 30.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Jónás Sándor 
polgármestert, hogy a Ketten Trans Kft. eddig felhalmozott szennyvíz- és vízdíj hátralék 
behajtása ügyében írásbeli felhatalmazással éljen Dr. Snyozik Éva ügyvéd 4024 Debrecen, 
Kossuth u. 21. szám (Tel.: 06/30-292-5699), valamint felhatalmazza Orbán Sándort a 
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet vezetőjét (06/30-239-5697), hogy az ügy során 
felmerülő problémák megoldása érdekében teljeskörű adminisztratív és szakmai segítséget 
nyújtson. 
Az ügy tényállása: ez ügyben alakult bizottság többszöri egyeztetést kezdeményezett a Ketten 
Trans Kft-vel, a mai napig felhalmozott szennyvíz- és vízdíj hátralékának rendezése ügyében. 
A bizottság egyhangúlag megállapítja, hogy mindennemű egyeztetés ez idáig 
eredménytelennek bizonyult. Továbbá a bizottság tudomására jutott, hogy a fent nevezett Kft. 
a Tiszacsege, Ipar u. 28. szám alatti telephelyét bérbe kívánja adni a Hírös-Logisztikai Kft. 
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részére. Vélelmezhető, hogy ez a bérleti szerződés a fennálló vízdíj és szennyvíz hátralék 
megfizetésének az akadályát képezheti. 2010. március 02-án a Tiszacsegei Kommunális 
Szolgáltató Szervezet munkatársai felkeresték a Tiszacsege, Ipar u. 28. szám alatt lévő 
telephelyen üzemelő Tisza Papírgyár Kft. a vízmérő óra leszerelése ügyében. A Kft. vezetője 
az ott megjelenő munkatársakat a telephelyére nem engedte be.  
 
Ezért javasoljuk a Testületnek, hogy testületi felhatalmazás után Jónás Sándor polgármester 
az Ügyvédi Iroda részére 3 munkanapon belül írásban a meghatalmazást, illetve megbízást 
terjessze elő. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jónás Sándor polgármester 
 
 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Amúgy Bana Gábor nem a bizottság elnöke 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Megkérem a Tisztelt Képviselőt, hogy maradjon csöndbe, nem az ő napirendi pontja 

jön.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Igen.  
 
 
 
5./ Napirendi pont 
 
 

Különfélék 
 
 

a.)  Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében könyvtári szolgáltatások 
összehangolt infrastruktúra fejlesztése történő pályázat benyújtását 

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

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 A különfélékben van szintén egy halaszthatatlan dolog, ami a soros testületi ülésre nem 

mehet el, ezért kértük azt, hogy hozzuk már ezt ide szintén, Bálint röviden mond már el, 
hogy miről van szó.  

 
Hajdu Bálint főtanácsadó: 
 Tisztelt Képviselő-testület! A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében 

könyvtári szolgáltatások fejlesztésére van lehetőség. Az egyeki iskolakönyvtár 
megkereste a tiszacsegei iskola könyvtárat, hogy közösen nyújtsanak be pályázatot, 
aminek úgymond a Tiszacsegét érintően a megpályázandó összeg 3.181 ezer Ft-ra terjed 
ki, ami kapcsán 12 db gyermek munkaállomás, 1 db könyvtáros munkaállomás, 1 db 
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szerver és nyomtató és egyéb kiegészítő egységek kerülnének beszerzésre. Ezt a 
elképzelést már az elmúlt testületi ülés előtt is tudtuk, csak vártuk volna az egyeki 
önkormányzat megkeresését, mert ugyanis nem a könyvtár pályázik, hanem az 
önkormányzat az, aki benyújtja a pályázatot és egy felkérést arra, ami kapcsán a két 
önkormányzat egy konzorciumi szerződést írhasson alá és benyújtsa ezt a közös 
pályázatot. Most újból megkeresett bennünket a könyvtár és kértem tőle, hogy legalább 
valamilyen anyagot adjon a rendelkezésünkre, ami alapján én elkészítem ezt az 
előterjesztést. A tegnapi nap folyamán kaptam egy excel táblázatot, amiben a 
költségvetések voltak benne, ami az egész projektet érinti. A helyi iskolakönyvtár 
megadta a szakmai anyagot az elmúlt alkalommal is, de nekem, mivel az egész 
projektről van szó, az egész projekttel tisztában kell lenni, és ha a képviselő-testületnek 
valami kérdése van az egésszel kapcsolatban, hogy tudjak rá válaszolni. Na most, ami a 
rendelkezésemre áll, kifejezetten csak a költségvetés, amiben az egyeki önkormányzat 
4.318 ezer Ft összegű támogatásra pályázik. A Képviselő-testület felé tettem egy 
határozati javaslatot, amiben megfogalmazódik az, hogy mint partner önkormányzat 
részt vennénk ebben a pályázatban, és nyilatkoznunk kell arról, hogy a projekt 
lezárásától kezdődően 5 évig változatlanul tovább működtetjük ezt az iskolakönyvtárat, 
valamint meghatalmazzuk a polgármester urat a konzorciumi szerződés aláírására, 
ugyanis a pályázatban ezekre a kérdésekre válaszolni kell és ezekről nyilatkoznunk kell. 
Részemről ennyi lenne így röviden a projekt kapcsán, ami felmerült.   

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Annyi kiegészítést mindenféleképpen, Bálint ezt már elmondta, hogy Egyek intézi ezt az 

egész dolgot és elég nehézségek árán sikerült kiharcolni azt is, hogy idáig eljutottunk, 
természetesen mi attól a háttérben már tárgyalásokat folytattunk, úgy a bizottság 
elnökével, mint az igazgató úrral és egyéb képviselőkkel is, hogy mit tegyünk, mennyire 
fontos és sürgős és halaszthatatlan ez. Itt azért figyelembe kell venni azt, hogy két része 
van, az egyik az, azt sem szabad elhallgatni, hogy a 3 millió önrész nem kell hozzá, 
tehát önrész nem kell hozzá, ez teljes támogatásban részesül, de figyelembe kell azt is 
venni, hogy 5 évig ezt a funkciót kell, hogy betöltse. Mint korábban is beszéltünk már 
róla a településnek az elképzelése, célja nem azonosul ezzel, mert nekünk hál’ istennek 
van egy nagyon csodálatos könyvtárunk, nem minthogyha nem lenne jó az iskolában is 
egy könyvtár, de elsődleges célunk az, hogy az oktatás egy központon belül történjen és 
ezt szeretnénk mindenféleképpen szorgalmazni, ez a pedagógusoknak is előny, hogy 
nem kell az egyik iskolából a másikba átjárkálni, nem a gyermekeknek kóborolni az 
utcán, megtudnánk oldani.  

 
 
Szilágyi Sándor kiment.       Jelen van: 10 fő 
 
 
Jónás Sándor polgármester: 

Egyeztettem az Igazgató Úrral és én úgy gondolom, hogy talán már az elkövetkezendő 
évben is megtudjuk azt oldani, hogy egy intézményen belül folytatódjon az oktatás. Erre 
még biztos lesz máskor is lehetőségünk, vagy lehet, hogy még kedvezőbb, jobb is, 
nekem ez a véleményem. De természetesen hallgassuk meg azokat is, akik érintettek, és 
utána a képviselők is mondják el véleményüket. Köszönöm szépen, ennyivel szerettem 
volna kiegészíteni és akkor az Igazgató Úrnak átadom a szót.  
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Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Évek óta kérése a kollégáknak, hogy szeretnék, ha egy 

telephelyen működne az iskola, mert itt órákon jönnek-mennek a két épület között, nem 
beszélve arról, hogy a két épület között mozognak a gyerekek és nem csak a 
nyolcadikosok, akik ott vannak, hanem a hetedik osztályosok is, mert kémia órára ide 
kell átjönniük. Ha hosszú távban gondolkozunk, már most szeptember 01-jén megtudjuk 
oldani azt, hogy az elsőtől nyolcadik évfolyamig a Fő utca 95. szám alatti iskola 
együttesben tudjuk elhelyezni a gyerekeket. Na most nem akarom külön ecsetelni azt, 
hogy mind a fűtés, világítás, víz, egyéb szolgáltatásokat megtudjuk spórolni ezzel. 
Valamint még egyszer mondom, hogy ez egy régi igény a kollégáknál, hogy ne kelljen 
már ingázni a két épület között, hanem egy helyen lennénk, egy telephelyen megtudnánk 
ezt oldani. Még egyszer visszatérve biztonság szempontjából is a gyerekeket egyedül 
átengedni a két épület között egy útkereszteződés is található, nem igazán szeretjük ezt 
bevállalni, mert ott is csak mi felelünk a két épület közötti közlekedésért.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Komoly anyagi vonzata is van. 
 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Ha most ezt az öt évet nézzük, ha mi ebbe a pályázatba belépünk, akkor 5 évig nem 

tudjuk ezt megvalósítani. Mert ha részletesen elmondanám, akkor a következő képpen 
történne ez az átalakítás. Innen a kémia tanteremnek a felszerelését áttudnánk vinni a 
régi napközi épületének az egyik termébe, a könyvtár termében lenne még egy terem. 
Most csak két első osztály fog indulni, és három nyolcadik megy ki, tehát a harmadik 
tantermünk is megvan.  

 
 
Szilágyi Sándor visszaérkezett.      Jelen van: 11 fő 
 
 
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Egyetértek Igazgató Úrral Imrével, nekem is az a 

véleményem, hogy az legyen az övéké 5 évig, üzemeltessék és csináljanak vele, amit 
elhatároztak, viszont nekünk is van két lábunk, amin megfogunk tudni állni, és eljön 
még az az idő, mint ahogy nem sikerült a kistérségben, tehát sok-sok mindenünk a négy 
év alatt, tehát eljön az az idő, tehát én nem támogatom a közösködést.  

 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Igen érdekes Egyeknek a hozzáállása ebben a dologban, ha 

ők tudták ezt, hogy ez csak egy konzorcium keretében valósítható meg, egyszerűen meg 
sem kerestek bennünket, tehát itt valahol ez furcsa, csak mikor gondolom már a 
hiánypótlásra kerül sor, akkor felszólítják, hogy nincs, hol a másik társnak a hozzájáruló 
nyilatkozata, akkor jönnek elő, akkor is az utolsó napon egy ilyen megoldással. Szóval 
nem az, mert én is azt mondom, hogy nyilván segítsünk rajtuk, ha tudunk, de igazából 
egy olyan kötelezettséget vállalnánk akkor a nyakunkba, ami 5 évig nyom bennünket és 
ezen nem igazán tudunk túllépni. A másik dolog, nem mennék a dolgok elébe, lehet 
majd Polgármester Úr szót fog róla keríteni, az orvosi ügyelet kapcsán is Egyekkel 
újabb problémák merültek fel. Igazából nem értem, mindig ez az ellenségeskedés a két 
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település között és főleg az ő részükről indul ez el, szóval megfoghatatlan és előjönnek 
egy ilyen előterjesztéssel. Vagyis ezt mi  hoztuk, ilyenkor jönnek a 25. órában.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Igen, hát ez így, ahogy Lajos is elmondta, ez sajnos így zajlott. Nem tudom, pedig 

mindent elkövettem annak érdekében, hogy a két település és a két önkormányzat között 
jó legyen a kapcsolat. Az egészségügyi dologra visszatérve ott valóban három dolog 
érkezett, az egyik levélben tájékoztatnak, hogy a 2009. évi beszámolót elfogadják, a 
másikban már beszámoltatásra rendelik be áprilisi testületi ülésükre az orvosi ügyelet 
vezetőjét, hogy a megtakarításokról és a gyógyszer megtakarításról számoljon be. Ezt a 
rendes soros testületi ülésükön megtettem, nem tudom, hogy ezzel mi a külön cél, de 
természetesen megtudjuk ismételni, nincs ennek különösebb akadálya, illetve azt, amit 
Lajos is próbált fejtegetni, ez a fejkvóta szerinti ragaszkodásuk, ami eddig is korrektül 
működött és jól működött, de a bizottságokat kéri, hogy üljenek össze, én erre most is 
akkor megragadom az alkalmat Lajos és azt mondom, hogy nyújtsátok a kezeteket, a mi 
pénzügyi bizottságunk vegye fel az övékkel a kapcsolatot, hozzatok létre egy ülést, részt 
kívánok ezen én magam is venni, a Pénzügyi irodavezető Asszony is részt vesz, én 
inkább ezt javaslom. Elmentünk egy kicsit, maradjunk a könyvtárnál, csak ha már 
behoztad, akkor erre választ kell, hogy adjak. Más a könyvtárral kapcsolatban, 
észrevétel, javaslat van-e? Ha nincs, akkor ellentétben a határozati javaslattal, ami ide be 
lett terjesztve, aki úgy gondolja, hogy nem támogatjuk ezt a határozati javaslatot és nem 
veszünk részt benne, az kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

  
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Társadalmi Infrastruktúra 
Operatív Program keretében könyvtári szolgáltatások összehangolt 
infrastruktúrafejlesztésére nem kíván pályázatot benyújtani – 10 fő igen szavazattal, 1 
fő nem szavazott (Derzsényi János, Vincze László és Jászai László nem volt jelen a 
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
 

61/2010.(III. 30.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Társadalmi 
Infrastruktúra Operatív Program keretében könyvtári szolgáltatások összehangolt 
infrastruktúrafejlesztése – „Tudásdepó Expressz” támogatására (Kódszám: TIOP – 
1.2.3/09/1) partner szervezetként nem kíván pályázatot benyújtani. 
 
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről Egyek Nagyközség 
Önkormányzatát értesítse.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jónás Sándor polgármester  
 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 A részemről a végére értünk, három jelzés volt.  
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b.) Egyebek 

 
 
- Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag: 
 Tisztelt Testület, Polgármester Úr! Rövid leszek. Mint képviselő a hozzám tartozó utca 

polgárai kerestek meg, hogy 2003-ban meg lett ígérve a járda felújítása az állomástól a 
város közepéig. A Temető utca, az állomás környéke rendbe lett, itt a Fő utca is meg lett 
csinálva a Temető utcáig. Ott a Temető utcától Tóthékig, a régi tejcsarnok, ahol volt, 
addig nem, és hát eléggé siralmas, ők ezt az oldalt kifogásolták. Én kifogásolnám a 
páros oldalt is, mert a páros oldal is elég gyenge minőségű a Fő utcán, tudom, hogy ez 
évi költségvetési koncepciónkban nincs benne, de szeretnének egy ígéretet, hogy ez 
mikor és hogy fog megvalósulni ez a felújítás. Először a páratlan oldalnak a kimaradt, 
mert az akkor tervben szerepelt és meg is lett ígérve, de pénzügyi okok miatt lemaradt, 
meg hát valamikor be kellene illesztenünk a páros oldalnak a felújítását, javítását.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Köszönöm szépen, akkor röviden megpróbálok erre válaszolni. Mint ahogy Doktor Úr is 

megfogalmazta, ez 2003-as dolog, természetesen semmi nincs elfelejtve. Mindenki tudja 
azt, hogy aki itt él és itt közlekedik, hogy sajnos milyen járdákon és milyen utakon 
járunk. Ezt az eltelt három év alatt kétségtelen, hogy nem sok mindent tudtunk ennek 
érdekében tenni, mert az idő rövidsége is, ha 2003-tól nem volt lehetőség, akkor most 
még több gond és probléma merült fel. Nem akarom itt a gazdasági válságot is idézni, 
de az önkormányzatnak saját pénze erre nincs, pályázati lehetősége erre van. Itt 
csatlakozva a Doktor Úrhoz, nem csak első eset, hogy a Doktor Úr részébe a lakosok 
jelzéseket tettek. Tegnap a Török Bálint utca képviseletében 5-6-an voltak bent nálam, 
mert itt is félretájékoztatják, vannak képviselők, akik félretájékoztatják ezeket az 
embereket. Most, hogy a Lehel-Rákóczi-Toldit építjük, akkor, ha ez az utca meglesz, 
akkor nehogy hagyjátok, hogy ez kimaradjon. Ezek nem így működnek sajnos. Mi 
örülünk és boldogok vagyunk arra, hogy sikerült ekkora pályázatokat megnyerni, hogy 
az Erzsébet utcát is feltudjuk újítani, és felfogjuk tudni a nyáron újítani a Lehel-
Rákóczi-Toldit teljes hosszában. Én tegnap megnyugtatásképpen elmondtam a Török 
Bálint utca lakóinak is és ez természetesen nem csak azoknak szól, hanem mindazoknak, 
akiknek rosszak az útkörülményei, hogy azon vagyunk, hogy ezeket megvalósítsuk. 
Most például a Török Bálintosoknak 2007-es ígéretemet elő is vettem, már akkor 
megterveztettük, akkor a Képviselő-testület már hozott a beterjesztésem alapján egy 
olyan döntést, hogy igen terveztessük meg, legyünk kész, ha pályázati lehetőségünk van, 
és nyerünk, akkor automatikusan már tudjunk rá mozdulni. Ez a tervezés elkészült, ezt 
tervezők elkészítették, tehát itt várjuk mi is azt a pillanatot, amikor tudunk pályázni több 
útvonalra is, és akkor összetudjuk a Török Bálintot is, meg mindazokat, amit 
megterveztettünk és betudunk lépni, tehát ez egy ilyen folyamat. Most annyi ígéretet 
tettem, hogy a Rákóczi-Lehel-Toldi lesz csinálva, ott azért felmaratás is lesz, jönnek ki 
zúzalékok, hogy a Török Bálint, azon a mély területén, ahol a nagy sár van, ott 
megpróbáljuk fellazítani, és legalább az útalap szerű dolgokat ezekből a hulladékokból 
behordanánk oda, ezzel is előrébb és szilárdabbá tudnánk nekik tenni. Ők ezt elfogadták 
ezt a tájékoztatást, hiszen ők is belátják azt, hogy most pillanatnyilag többet nem 
tudunk, ennyit tudunk tenni. A járdákra ugyan ez vonatkozik. Tehát önerőből az 
önkormányzat nem tud ilyen feladatokat sajnos bevállalni, mi lessük egyfolytában a 
pályázati lehetőséget, és ha van, akkor igen. Természetesen, hatalmas gondok, hatalmas 
problémák, ideiglenes tűzoltó munkákat tudunk alkalmazni, olyat, hogy bizonyos 
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szakaszon felszedjük a rossz utat és újabbat teszünk helyette, ennyit tudunk csak sajnos 
addig ígérni, míg erre komoly költséget nem tudunk nyerni.    

 
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag: 
 Egyetértek vele, tudom a Török Bálint utca esőben járhatatlan, úgy lehet megközelíteni, 

hogy a Ságvári utcából bemegy az ember, azon a rövid szakaszon és ott megáll. A járda 
meg, többen megkerestek a Fő utca ott élő emberei közül, fontos, mert Fő utca.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Persze, persze, mind fontos lenne, és nincs elfelejtve semmi, a lehetőségekhez mérten 

azon leszünk, hogy megtudjuk minél előbb oldani ezeket. Köszönöm szépen Doktor Úr. 
Tessék Igazgató Úr. 

 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Engem hasonló jellegű problémával kerestek meg a lakosok, azt kérnék, hogy amikor 

vége lesz, vagy menetközben is megoldható, azokat az árkokat, ahol járda lapokkal van 
kirakva az oldal, meg az alja, sok helyen össze vannak csúszva, nyáron nem tudják 
takarítani, mert a lapát már nem fér be közéjük. A közcélú munkásokkal ezeket 
helyreállítani, hogyha lehetne, akkor meg kellene oldani.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Köszönöm, ez nagyon jó felvetés. Akkor most felhívom a Tisztelt Képviselők figyelmét, 

hogy minden képviselőnek vannak bizonyos területei és utcái, úgy, ahogy akkor te ezt 
most megtetted, kérnék erről egy kimutatást, hogy melyik utcáról van konkrétan szó. 
Máris a többi képviselőt is kérném, jelezze, ahol hasonló jellegű problémák vannak, 
mert tényleg vannak közhasznú munkásaink akikkel most ezeket eltudjuk végezni és 
sorban végig fogunk menni és ezeket megfogjuk oldani.  

 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Konkrétan a Fő utca.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Fő utca, jó. Minden képviselőtől kérném azt, hogy a területéről jelezze, vagy ha nem is a 

területe, de tudomása van róla, akkor jelezze felénk és akkor ezt megtesszük.  
 
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök: 
 Engem is megkeresett a szomszédom, mert a pékség építette eredetileg azt az utat, ami 

előttünk van, mert egyébként a Tisza utca egy poros, homokos utca volt annak idején és 
akkor megcsinálták a járdát a palánk mellett, azt a pékség építette, nem is jól sikerült, 
mert nagyon kijön az a járda és egy hatalmas nagy gödör van benne. Tehát az 
megsüllyedt vagy nem tudom, hogy mit csinált ott. A pékségvezetővel terveztük, hogy 
betemetjük azt a gödröt, de egyébként nem kell annyira kicentizni, de kitud törni egy 
kerék minden további nélkül.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jó, megfogom akkor ezt is nézetni és ami megoldást tudunk valamit keresünk rá, de 

sajnos nagyon sok ilyen van, egyre több.  
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Folytatva ehhez csatlakozva, hogy ott a boltot, amit építettek sarkon, a bolt vezetője 

megcsinálta a járdát, meg az utat, és ahogy fordulnak be a pékséghez ez az út is 
megrongálódik, tehát ezt az útszakaszt is, vagy azt a járdát, amit kiemeltek az úttestből, 
elég sok gumi tönkre ment már, mert látszik is, hogy a kocsik nekimennek és 
végigdörgölik a gyalogjárdát, ami a pékség oldalában van, hogy azt tényleg érdemes 
lenne már megvizsgálni, hogy mit lehetne azzal kezdeni, nagyon régi kérése már ennek 
az üzletvezetőnek, hogy ha már a járdát az ő oldalában  ott rendbe hozta, megcsinálta, 
legalább, ha feltörik ezek a nagy járművek, akkor hozzák már rendbe, ezt kérte.  

 Én a szabadidő parkkal kérdezném, hogy azzal kapcsolatban tájékoztatást adjatok már, 
hogy akkor végleg ott mi a döntés, mi az elkövetkező, mi az elképzelésetek, vagy miért 
alakul így ez a folyamat, vagy tényleg elindult, hogy ott edzőpálya lesz? Tehát ezzel 
kapcsolatban szeretnék tájékoztatást kérni. A másik, kéréssel fordulnék a Tisztelt 
Képviselő-testülethez, hogy határozzunk abban, hogy a fürdőnél van egy-két büfé, 
aminek komoly tartozása van az önkormányzat felé, ez sajnos az egyik a te 
tulajdonodban van Sándor. És addig, míg a villanyszámlát és a víz hátralékot nem 
fizetik ki, addig ennek üzemeltetési engedélyt az önkormányzat ne adjon. Ott több éve 
sajnos jogosulatlan áramvételezés történt, és vízvételezés is, és amíg ki nem fizeti, ez 
több millió forint már, addig annak a büfének nem kell adni engedélyt.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Furcsa felvetés a képviselő szájából. Mint mondtam már az előbb feljelentett a 

rendőrségen, többek között ezt is, hogy lopom a vizet és a villanyt. Már elmondtam 
akkor is, hogy ez nem ide tartozik, én nem lopok se villanyt, se vizet. Én nem vagyok 
köteles fizetni senki felé, illetve azzal, akivel szerződésben állok. Én szerződésben a 
rendőrségen is a kihallgatásra elvittem az E-onnal kötött szerződésemet, amit én az E-
onnal kötöttem 2005-ben, mikor ezt az üzletet megvettem, elvittem, bemutattam, saját 
órám van, ezt az órát bevittem a márciusi csekket is, amit már márciusban befizettem, 
tehát elmaradásom sincs. Tehát nem tudom miről beszélünk, de mindegy, ráérő emberek 
ezt csinálják, hogy sorozatban feljelentenek, a vizsgálatot természetesen majd folytatják, 
a rendőrség végzi most már ezt a vizsgálatot és majd lezárja. Ne vitázunk magánjellegű 
dolgokról, jó. 

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Még lenne akkor 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Igen.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Nagyon sajnálom, hogy így térsz ki rá, meg elkezded megtéveszteni a lakosokat is. Az 

igaz, hogy az egyik büfédben a kemping büfénél van E-on óra, rendben van. Én a 
másikról beszélek, amit nagyon jól tudsz, ott több éve jogosulatlanul az önkormányzat 
fizeti a villanyszámlát, nem tudom, hogy miért nem lehet ezt megérteni,  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Akkor 
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 de mint polgármester legalább, a tulajdonossal, ha te vagy ez a szerencséd, hogy így 

egyszerűbb lesz ezeket a dolgokat tisztázni, nem kell itt félremagyarázni a dolgokat. 
Igen is én erre többször felkértelek, se adatot nem szolgáltatott, se a Jegyző Asszony 
nem tudott ehhez adatokat nekem, vagy nem akartak, én nem tudom, hogy melyik az 
igaz, ezzel kapcsolatban, mert azért általában most már elindult ez az adatszolgáltatás, 
hogy nagy nehezen is, de azért, amit kérek, mint képviselő a munkámhoz azért, ha 
hiányosan is részedről megkapom. Tehát én még egyszer felszólítalak, és a Tisztelt 
képviselőket is, hogy én akkor, ha érthetetlen, ami a Hajdu Ferike és a porta között lévő 
büfé, az évek óta villanyszámlát és vízszámlát nem fizet, konkrétan, akkor ennek a 
büfének, a másiknak annak természetes annak van E-on számlája, de ennek nincsen, 
nem lett az óra bekötve a helyére, ezt még Vincze Úr sajnos nincs itt, megtudná 
erősíteni, nem kell félremagyarázni, erről a büféről szólok. Arra kérem a Tisztelt 
Képviselő társaimat, hogy erről szavazzuk meg azt, hogy addig ennek működési 
engedélyt ne adjunk ki, míg azt a több millió forintot be nem fizeti. Egyszerű a kérés és 
akkor te hoztad fel,  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Na akkor válaszolok újból, nem akartam ennyire részleteiben, mert azzal kezdtem, hogy 

ugye ez a Tisztelt Képviselő feljelentett engem, mert már nem tud velem mit kezdeni, 
nagyon polgármester akar lenni úgy látszik és megpróbál ellenem valótlan és alaptalan 
dolgokkal rágalmazni. Akkor a másik büfére is megadom a választ. A rendőrségre 
elvittem mindazokat a bérleti szerződéseket, amiket én kötök a bérlőkkel. Ebben a 
szerződésben benne áll, mivel ez az én tulajdonom, de ez tovább van adva, az 5. vagy 6. 
pontja, ami arról szól, hogy a bérlő és a szolgáltató kötelessége a mindenkori 
szerződések megkötése. A bérletre január 01-jétől december 31-ig, tehát egy évre 
történik a kiadás. Mind az alatt az év alatt a bérlőnek kötelessége, illetve az 
önkormányzatnak. Itt, hogy te mit akarsz megszavazni, hogy addig nem lehet működési 
engedélyt kiadni, itt ebből hatalmas per keletkezne, mert azokkal az emberekkel, ha nem 
ment senki és szerződést nem kötött vele az E-on, meg nem kötött vele a vízmű, akkor 
azért nem tudom, ki a felelős. El kell dönteni, hogy ki a felelős.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 A tulajdonos Sándor, 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Nem a tulajdonos, 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 mert az E-onnal csak az köthet.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Na jó, akkor nem ide tartozik, én azt hiszem, hogy ezt hagyjuk már meg a rendőrségnek.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Akkor ne magyarázd félre Sándor, nem kell itt hazudozni.  
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Jónás Sándor polgármester: 
 Akkor ne hozzuk fel, megkérem a Tisztelt, ez nem testületi ülésre való, hogy te itt 

elkezd már most, ezt csináltad Németh Jóskával éveken keresztül. Hát úgy sem 
választanak meg, mire hajtod magad? Mire hajtod magad?  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Sanyi megválasztanak-e? Miért ezzel mentegetőzöl?  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 De most hagyjad már,  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Sanyi téged fognak megválasztani tudjuk,  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Hagyjad már,  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 De Sándor,  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 De nem kell engem, Sanyi,  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 ez nem maradhat így Sanyi, mert  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 persze, hogy nem,  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 ott tényleg lopták a villanyt, miért nem lehet kimenni, ott van az óra feltéve a polcon, 

miért kell itt hazudozni.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 De nem érted? A rendőrség vizsgálata folyik, te jelentettél fel, várjuk már meg a 

rendőrség feljelentését.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Attól miért nem lehet még azon belül, te mint polgármester miért nem intézkedel, hogy 

igen is a villanyórát tegyük ki a dobozba,  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Én a rendőrségi intézkedéssel szembe nem mehetek, most te feladtad a rendőrségnek, 

várjuk meg a rendőrség határozatát és majd utána lépünk. Köszönöm szépen. Más?  
 
Vásári-Orosz Andrea ÜOMSB. tag: 
 A Rákóczi-Toldi-Lehel utcán, hasonlóan az Erzsébet utcához, amik olyan nagyon mély 

kátyúk, addig amíg nem lesz megcsinálva, hogy lehet-e azon 
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Jónás Sándor polgármester: 
 Nem, de ezek készülnek, van sok ebben a településen rengeteg gödör van mindenfelé.  
 
Vásári-Orosz Andrea ÜOMSB. tag: 
 Az Erzsébet utcán oldott meg a problémán azért valamit.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jó, köszönöm. Alpolgármester Úr jelezte még, hogy van az egyebekben.  
 
- Nagy Miklós alpolgármester: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Akkor kezdjük az elején. Labdarugó pálya. Következő 

testületi ülésre behozom, de én is csak tegnap kaptam meg az anyagot, így nem volt idő 
arra, hogy másolgassam, meg előterjesztést készítsek. A Sportegyesület megkeresett 
azzal, hogy nagyon szeretnék ott a mérlegház mellett a sportpálya kialakítását. 
Megkaptam a talajvizsgálati eredményt, nem alkalmas labdarugó pályának a terület, 
csak abban az esetben, ha 20 cm vastag humuszréteggel leterítjük az egész területet. Ha 
3 hektárról van szó, nem tudom, hogy mennyi, de ha 3 hektárról van szó, akkor ez 6000 
m3 föld, nem tudom, hogy ennek a költségeit ki akarja, vagy kitudja viselni, de az 
önkormányzat nem. De ebben egyébként is a Képviselő-testület kompetens, hogy 
döntést hozzon. Bár én úgy gondolom, hogy a Sportegyesületnek kellett volna 
kezdeményeznie ezzel kapcsolatban a testületnél, hogy egyáltalán a testület akarja-e 
vagy jóváhagyja-e, hogy ott sportlétesítmény épüljön, de ezt nem tették meg, hanem 
gyakorlatilag a pénzügyi bizottság vezetőjét, engem, és a Polgármester Urat keresték 
meg. Ennek oka az, hogy eléggé nagy lobbi indult meg a sportpálya helyszínével, 
telepítésével, kialakításával kapcsolatban a településen. Nagyon kellemetlen a helyzet, 
mert elsősorban én vagyok a céltáblája a dolognak, teljesen vétlenül, mert én úgy 
gondolom, hogy semmiféle rossz szándék nincs bennem. Annak idején valóban tettem 
egy előterjesztést, hogy a szabadidő park eléggé kihasználatlan és elég elhanyagolt 
állapotban van, ezért én úgy érzem, mivel úgyis sok a közmunkás, kellene tenni valamit 
és akkor a képviselő-testület jóvá is hagyott egy elvi megállapodást, hogy valóban ki 
kellene vinni onnan a játszóteret - mert balesetveszélyes és nincs levizsgáztatva - a 
strandfürdőre, ahol felújításra kerül, felállításra kerül és le lesz vizsgáztatva nyilván az 
előírásoknak megfelelően, ez megtörtént. Aztán szó volt arról, hogy a millenniumi 
parkot, ami szintén el van hanyagolva és évek óta könyörgök, hogy valaki fesse már le a 
fát, állítólag meg is vették, csak még nem jutottak el odáig, hogy le is fessék. Át kellene 
tenni arról a hátsó sarokrészből az utcafrontra, az illemhely helyére, hogy az utcafronton 
ne az illemhely legyen, hanem a szabadidő park, mert egyébként sem az illemhelyet 
használják arra, amire kellene, hanem a szabadidő parkot aknázták alá arra érdemes 
emberek. Tehát az lenne az okos gondolat, hogyha megcserélnénk a kettőt, és nyilván az 
utcafronton egy rendbe rakott, karbantartott parkot találnánk. Illetve a maradék helyen 
szeretnénk kialakítani egy edzőpályát, valóban erről volt szó, ezt a képviselő-testület 
meg is engedte. Ehhez képest, mondom elindult ez a lobbi, mégiscsak jó lenne egy nagy 
pálya, én sem örülök neki, mert ezzel, már utólag látom is, hogy a település lakossága 
nem támogatja ezt az elképzelést, a kinti megoldás, amire gondoltak a sportkör vezetői, 
hogy a mérlegháznál legyen a pálya, az olyan komoly pénzbe kerül, én úgy gondolom, 
hogy egy picit meg kellene a realitás talaján maradnunk és nem volna szabad olyan 
elképzeléseket támogatni, vagy olyan elképzelésekkel előállni, amit még nagy 
települések sem tudnak megfinanszírozni, nem hogy egy ilyen kis szegény település, 
szegény önkormányzata. Nem vagyunk a jónak elrontói, nagyon szeretnénk, ha nagyon 
szép sportpálya lenne a sportkörnek, nagyon szeretjük, hogy sportolnak ott a gyerekek. 
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Mi is úgy gondoljuk, hogy nagyon jó lenne egy edző és egy nagy pálya, amit nyilván 
csak a mérkőzésekre veszünk igénybe, szép öltözőépülettel, de nincs rá pénzünk. Hiába 
szeretnénk, de nincs rá pénzünk. Ez pont olyan dolog, hogy szeretnénk a kátyúkat is 
kijavítani, de nem tudjuk, mert nincs rá pénzünk. Minket is zavar, hogy ott a lyuk, az én 
autóm is belemegy, mindenkinek belemegy a kocsija, mindenki dühös érte, mindenki 
mérges érte, mindenkit megértek. Teljességgel azt kell mondanom, hogy osztom a 
véleményüket, de sajnálatos módon oda jutott ez az ország, nem az én hibámból, én úgy 
érzem, hogy akkor amikor kellett mindig megtettem azt, amivel előrébb tudjuk vinni az 
önkormányzat dolgát, ha nem, meg akkor majd azért nyilván felelősségre von az, aki 
akar, de elsősorban a választó fog felelőségre vonni mert más nem igen tud, 
bármennyire is szeretnék egyesek. De ellenem azért elég nyűgös lesz majd olyan pert 
indítani, amivel felelősségre tudnának vonni, de dolgoznak rajta, tehát jelzem nem kell 
aggódni, az urak, folyamatosan szemmel vagyok tartva a nap 24 órájában. Hogy 
továbbvigyem a fonalat az a helyzet állt elő, hogy nyilván ennek a szabadidő parknak 
egy picit nagyon nekiestek, amit én egész véletlenül tudtam meg, egy baráti vacsorán és 
még aznap este megnéztem Polgármester Úrral a területet és másnap munkakezdéskor, 
illetve még aznap szóltunk Budai Imrének, hogy nehogy ott valaki bármit kezdjen 
csinálni és már másnap ki is mentem és leállítottam a munkálatokat. Én is úgy 
gondolom, hogy lehet ott egy edzőpályát kialakítani, csak egy picit átgondoltabban kell, 
tehát az, hogy most látványosan mindent ott lerombolunk, és ezzel a lakosságnak az 
ellenszenvét, meg a haragját is magunk ellen fordítjuk, ennek nem lesz jó vége. Azt 
kellett volna csinálni, amit már akkor is jeleztem, hogy vannak emberek, menjenek oda, 
kivitték már a játszóteret, kivitték. Akkor tessék már átvinni a millenniumi parkot az 
utcafrontra, ott helyreállítani, lebetonozni, karbantartani, felújítani, hogy ott az 
utcafronton nézzen ki valahogy. Aztán nyilván megyünk és megnézzük, hogy az az 
edzőpálya hogy tud elférni. Képviselőkkel közösen megtárgyaljuk, hogy mit lehet 
elbontani, mit nem lehet elbontani, hogy lenne jó a sportolóknak, mert arról volt szó, 
hogy edzőpálya lesz. Tehát nagy pályát én is mondhatnám, hogy legyen ott egy nagy 
labdarugó pálya. Tudjuk nagyon jól, hogy ebből is óriási cirkusz van, de az, hogy 
különféle üzleti érdekeket hogy sért, meg hogy nem sért, én semmiképpen nem tenném 
bele ezen a testületi ülésen, én ezen kívül állok, és nem is érdekel. De mindazon által én 
most már nem tudtam mit tenni az ügyben. Nyilván ott a színpad előtt azt az aszfaltozott 
részt azt helyrefogjuk állítani, sajnálatos módon valamilyen módon áldoznunk kell rá, 
holott ezt a pénzt sokkal fontosabb helyre is el kellene költenünk, itt azért kár 
keletkezett. Itt azért mindenkinek felhívnám a figyelmét arra, hogy ez közvagyonban 
okozott kár, ezt nem igen támogatja a jogszabály, ezért ezzel sokkal óvatosabbak 
legyünk, hogy csak úgy nekiesünk valaminek és szanaszét verjük, anélkül, hogy erre 
valóban a képviselő-testület egyértelműen felhatalmazást adott volna. Most én azt 
mondtam ott az embereknek, hogy az egyébként felszedett KRESZ Parkot, ezeket a 
betondarabokat mindenképpen ki kellett volna szedni, mert balesetveszélyes, egyébként 
már nem is tudjuk, hogy hol van, mert senki nem látta és be is tárcsázták, és benőtte a 
fű. Ezt kiszedték, valóban nem is volt már semmi értelme sem, nem használta senki, 
ezeknek a helyét, most nyilván ledöngölik, füvesítik, talajt egyengetnek, mert azokon a 
gödrös helyeken nem lehet edzőmérkőzést, vagy edzést sem tartani. Át kellene már 
vinni végre a Millenniumi Parkot a sarokra, hisz erről volt szó, ezeket kellene elvégezni 
és akkor amikor ez a terület rendbe van téve, aszerint, ahogy a képviselő-testület annak 
idején meg is engedte, mert úgy gondolom, hogy a testület is helyesnek látta ezt az 
előterjesztést, amikor ez már felállt, akkor valóban foglalkozhatunk azzal, hogy lehetne 
ott egy olyan edzőpályát kialakítani, ami méretben és minőségben is megfelel a 
sportegyesületnek. Ezt tudom mondani tájékoztatásul a Képviselő Úrnak. Nagyon 
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sajnálom én is a történteket, de azon vagyok, ha esett is némi csorba, mert alapvetően túl 
nagy dolgok nem történtek, lehet, hogy látványos ott az a néhány földcsomó, meg 
aszfaltcsomó és most sokan úgy képzelik, hogy ott valami szörnyűséges dolog történt, 
ezek helyrehozhatóak, illetve ezek mind azért voltak, hogy a szükséges munkálatok el 
legyenek végezve. Véleményem szerint őszre én azon leszek, hogy rendbe legyen a 
szabadidő park.  

 
 

c.)  Az 55/2010.(III. 11.) KT. számú határozattal elfogadott Sport-Infrastruktúra Kft-
vel megkötésre kerülő megbízási szerződés visszavonása 

 Ea.: Nagy Miklós alpolgármester 
 /Szóbeli előterjesztés alapján./ 

 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Elnézést, még egy másik, ezt elfelejtettem mondani. Ez a megbízási szerződés, amit 

kötöttünk a 103 millió Ft-os iskola felújítással kapcsolatban, ezt kérném, hogy a testület 
vonja vissza, az alapján fogva, mert én úgy éreztem, mintha a testület nem volna elég 
eltökélt abban, hogy az iskola hőszigetelését és nyílászáró cseréjét megoldjuk, voltak itt 
különböző összegek. Többfajta lehetőség van, az egyik az, hogy visszavonjuk, és nem 
lesz fejlesztés, mert én úgy láttam, hogy a település képviselő-testülete az ilyen irányú 
iskolafejlesztést nem támogatja. Nagyon nehezen lett ez a szerződés megszavazva, ez az 
egyik lehetőség, hogy visszavonjuk és nem lesz iskola felújítás, hagy fújjon a szél, nem 
számít. A másik megoldás, hogy itt a szerződésben lévő díjazást nem ezzel a céggel 
végeztetjük el, hanem egy másik céggel, és azt az önkormányzat fizeti, akkor viszont 
nem lehet beletenni a projektbe, a szerződésbe, vagyis az önkormányzat a saját 
költségvetéséből ki fog fizetni jó pár millió forintot. Tehát ezt a kettő megoldást látom 
én. Én úgy érzem, hogy nagyon sokan nem értenek ezzel az iskola felújítással egyet, ez 
itt kiérződött akkor a testületi ülésen is, én nem szeretnék emiatt az ügy miatt bíróságra 
menni, meg rendőrségre, meg felelősségre vonás, meg etc. ha nem kell a városnak, nem 
kell a képviselő-testületnek, hogy az iskola fel legyen újítva, vonjuk vissza ezt a 
szerződést és engedjük szélnek a dolgokat. Majd 10-20 év múlva, aki tudja, vagy akarja, 
majd megoldja ezt a problémát. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna mondani.  

 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Igazából hallgatva az Alpolgármester Urat, az első részét azt eltudom fogadni,  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 A többit is el kell.  
 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 bár nem egészen osztom a nézetét, de ez nem probléma. Itt a második itt ez volt az 

érdekesebb számomra, hogy Alpolgármester Úr ilyen megnyilvánulást tett, én úgy 
gondolom, a testületi döntés, ha csak egy fővel is egy irányba dőlt el, akkor az kötelező. 
Úgy gondolom, hogy ebben az iskola felújítási pályázatban döntöttünk, az, hogy volt 
egy-két kétkedő az egy dolog. Nem kötelezi semmi az Alpolgármester Urat felelősségre 
vonás, mert ebben testületi döntés született és én úgy gondolom, hogy tartsuk is ehhez 
magunkat és nem támogatom ennek a visszavonását. Úgyhogy én javaslom ennek a 
megbízási szerződésnek az elfogadását, gondolom arról volna szó.  

 

 49



Nagy Miklós alpolgármester: 
 Egyhangúlag döntött a testület arról, hogy az iskola telkét meg kell osztani, mégis ügy 

van belőle. Hagyjuk már kérem szépen a hatóságokat, azokat, a hatóságokat amelyek ma 
Magyarországon működnek és húzzák a talpalávalót a bűnözőknek. Köszönöm szépen, 
ez a véleményem.  

 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Én sem támogatom Miklósnak a felvetését, valami félreértés lehetett, ha nem látták át az 

iskola lehetőségét.   
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Kedves Intézményvezető Úr, te sem szavaztad meg, a saját intézményednek a KEOP-os 

pályázatát. 
 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Én azért nem, mert ott azokat a költségeket sokallottam.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 De hogyha te úgy érzed, hogy nem jó, vagy nem kell, akkor ne csináljuk, semmi baj 

nincsen.  
 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 De én mondom, azokat a költségeket sokallottam, azt nem tudtam, hogy muszáj velük 

szerződést kötni. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Nem muszáj,  
 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Most mondtad, hogy csak velük köthetünk, mert egyébként,  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Kedves Intézményvezető Úr, most mondom, hogy nem muszáj, most mondtam, hogy 

nem muszáj.  
 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 De kénytelenek vagyunk, akkor úgy fogalmazok,  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Nem vagyunk kénytelenek,  
 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Most mondtad, hogy az önkormányzat fizeti ki azokat a költségeket, mert a pályázatba 

nem lehet beépíteni,  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Persze,  
 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Akkor csak muszáj, valahogy belekényszerítenek bennünket abba a költségbe.  
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Nagy Miklós alpolgármester: 
 Továbbra is fenntartom, hogy szavaztasd meg légy szíves Polgármester Úr, hogy 

visszavonjuk ezt a szerződést.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jó, még észrevételek ezzel kapcsolatban.  
 
Bana Gábor PTKIB. tag: 
 Alpolgármester Úrral én sem értek egyet, mert én is köztük voltam, aki nem szavazta 

meg, de azt elutasítanám, hogy nem azért nem szavaztam meg, mert ennek a 
beruházásnak nem mértem fel a lényegét, és lehetőségét és fontosságát, ez borzasztó 
tévedés. Itt pusztán arról volt szó, gondolom akik így tettek hasonlóképpen 
gondolkodtak. Itt pusztán csak arról volt szó, hogy nem igazán volt idő átnézni. Tehát itt 
voltak költségek, megmondom őszintén, engem is ez ragadott meg, én nem akarom ezt 
mélyebben kivesézni, értelmetlen. Pusztán annyit szeretnék elmondani, hogy átfutottuk 
itt pusztán 5-6 perc alatt áttudtam olvasni, ilyenkor úgy vagyok vele, hogy nem igazán 
tudok belemélyedni a dolgokba, fennáll a lehetősége, hogy az ember elsiklik dolgok 
fölött, nem igazán értelmezi, vagy nem látja át minden mondatnak a lényegét, 
jelentőségét. Én pusztán azért szavaztam nem-mel, igaz, hogy fel lett téve az a 
lehetőség, hogy vigyük át a következő testületi ülésre, hogy áttudjam olvasni otthon 
csendben nyugodtan, hogy tudjam értelmezni. Itt szó sincs arról, hogy én ezt 
elutasítottam, vagy nem láttam át ennek a lehetőségét, vagy fontosságát, ennyiről volt 
szó, hogy szerettem volna otthon a magam csendességében átolvasni. Nem vagyok 
jogász, meg lehet, hogy nem igazán látom a dolgoknak a lényegét, de azért elvárom 
magamtól egy döntés kapcsán, hogy úgy tegyem azt meg, hogy otthon átolvassam.   

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 A sportpályával kapcsolatban nagy részben egyetértek és az utólagos intézkedéseiddel 

teljes egészében egyetértek, hogy így kellett volna csinálni. Érthetetlen számomra, hogy 
miért nem így csinálunk valamit, ahogy most elmondtad Miklós, akkor ennek valaki 
járjon utána és ezen túl vagy akik belekezdenek a munkába, akkor azok csak akkor 
kezdhessenek bele, ha felelőse van, ha meg van felelőse, az meg számoljon el. Mert ez 
most megint annak tudható be, hogy most amit felvázoltál ez teljesen megoldható és 
annál az elvi döntésnél én is itt voltam és valahol akkor engem az vezérelt, hogy itt 
alakítsuk már ki és ez árán, hogy edzőpályát, mert tényleg edzőpályáról volt szó, rendbe 
hozzuk, ezzel a kisebb átalakítással, de tudnánk más célra is használni, ha nem is 
mindig, de iparkodnánk rá, de még az edzőpálya mellett még azért maradt volna még 
annyi szabad terület, hogy más rendezvényeket ott meg lehetett volna tartani, én ebből a 
megfontolásból. De elvártam volna azt, hogy mivel ez az elvi döntés, amikor 
megszületik, hogy végre ez nem Kft, ez önkormányzat. Annyi rendkívüli ülés van már, 
hogy borzadalmas, mert itt aztán van rendkívüli ülés, akkor visszahozzuk. A másik nem 
szabad azt elfelejteni, hogy ez a sportkör áldozata a mi intézkedésünknek, egy óvodát 
odaépítettünk, én akkor is elmondtam, hogy én egyáltalán nem tartom szerencsésnek, 
falugyűlésen is felvetették a helyet, de ezen már túl vagyunk. Tehát mi mint képviselők 
közösen úgy döntöttünk, hogy az óvoda odakerüljön, akkor mi rontottuk el a 
sportpályát, akkor én is úgy érzem, hogy helyette ennek az önkormányzatnak, ennek a 
képviselő-testületnek már akkor ki kellett volna dolgozni ezeket a lehetőségeket, nem 
most össze-vissza kapkodunk. Én úgy érzem, hogy nehogy rá menjen. Még ilyen jól a 
futballsport Tiszacsegén nem ment, beleértve a te támogatásodat is.  
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Jónás Sándor polgármester: 
 De ment.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Nagy Berti bácsiék idejében már volt ilyen osztályú,  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Magasabb osztályú volt, bocsánatot kérek, a hiányosságodat pótoljad.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Igen, már most én úgy értettem, köszönöm hogy szóltál. Igen, akkor én úgy értem, hogy 

itt az óvodásoktól kezdve tényleg a lakosok is most meg vannak mozgatva. De akkor azt 
mondom, hogy megint ugyan olyan jól ment, és még ezzel is egyetértek, mint akkor 
ment, hogy ezt a lendületet akkor is átgondoltabban meg kellett volna csinálni, pedig fel 
lett ez a dolog akkor is vetve. De ha akkor konkrétan kibeszélte volna, vagy döntést 
hoztunk volna ezután, mert lehetett volna hozni, senki nem hozta meg, és akkor ha most 
valaki nekifogott jóindulattal és tényleg akarta csinálni az elvi döntést, akkor az is baj, 
bár én úgy érzem, hogy nem lett kellően kivitelezve, ezzel veled értek egyet. De akkor 
ezen túl már, hogy ne történjen már több ilyen dolog, én arra kérlek, hogy addig ne 
lehessen semmi ilyen komolyabb változtatást megcsinálni Tiszacsegén, míg a 
Polgármester vagy az Alpolgármester végre nem hajtja. Mert a testületnek a döntését, 
amikor meghoztuk ki kellett volna dolgozni és akkor nem jártunk volna így, mert 
tényleg nem szerencsés. Itt megint úgy érzem, hogy veszítettünk.  
A második, amit felvetettél a megállapodással kapcsolatban, ezt teljesen helyesen 
elmondtad, hogy ezt a pályázatba bele lehet tenni. De nem véletlen többször elmondom 
én azokat a dolgokat, hogy nem 5 perccel előtte kell idetenni több anyagot, mert ez a 
képviselő-testület nagyon sok felelős döntést úgy kapott meg, hogy előtte mikor 
bejöttünk az asztalon itt volt. Pontosan az iskola döntését is 5 perccel előtte kaptuk meg 
azokat a szerződéseket, amit elmondta, nagyon értelmesen elmagyarázta most tényleg 
Bana Gabi, hogy ő hazaakarta ezt vinni, még ráadásul, de nem ellene szavazott.  
 

Bana Gábor PTKIB. tag: 
 De ellene szavaztam. 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 De nem, csak nem szavaz. Nem-mel szavazott, ha lenne tartózkodás, akkor most nem 

ellene szavazott volna, ha úgy értsük, hanem most tartózkodott volna, mert nem értette 
teljes egészében ezeket a dolgokat, hogy hogy lesz megoldva. Most ahogy felveted, 
ilyen téren, hogy most már akkor itt lehet vagdalózni, de én ezzel is egyetértek, 
vagdalózzunk. Mert a felső sora, az ablak, amit már 1,5 évvel ezelőtt én is és Szeli 
Zoltán is felvetette, hogy az ablak, amikor esik az eső, törölközőkkel tömítik ki az 
ablakoknak az alját, amit nagyon jól ismersz. Így kell a döntést meghozni. Annak 
ellenére amit Lajos elmondott, az is igaz, ez ha nem is 100%-osan, átment. Nektek az a 
bajotok, ha valaki ellent, vagy mást mer mondani, abban a pillanatban, az meg, jöttök a 
jelentgetéssel. Úgy tudom, hogy te írtál kétszer, meg a Polgármester Úr, már az 
Országos Főkapitánynak írtatok, két levele ott van, mondja az újságíró is. Írosgassatok 
ahová akartok Miklós csak azért nyugodtan, így kellene ezeket ecsetelni, amit én úgy 
érzem, hogyha nem segítetek a mi egyesületünknek, nem kell vele foglalkozni, 
felejtsétek el, van még itt 15. Országos főkapitánynak írkáltok levelet, te is aláírtad,  
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Jónás Sándor polgármester: 
 Nem ide tartozik,  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Közbe ti beleszólhattok, vagdalózhattok,  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Maradjunk már a témánál, 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 én nem mondhatom el, 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 De a témánál maradjunk, 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Jó, te mindig a témánál, csak te elmondhatod, én csak válaszolva,  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Hagy reagáljak már, jó,  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 

mert Miklósra is szóljál, hogy a témánál maradjon,  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Én a témánál maradtam,  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Tehát visszatérve az elsőre is, azért csak kár lett ott, valakit akkor azt mondani, hogy 

konkrétan ki szedette fel, ki adott azoknak a dolgozóknak engedélyt, mert azoknak 
valaki mondta, hogy ezt is fel lehet szedni. Mert én nem akarom elhinni, mert ennyi 
erővel az utat is felszedhették volna. Tehát és a mi felelősségünk, tehát a képviselőké 
nagyon benne van, mert mi rontottuk el a sportpályájukat, én is úgy érzem, hogy nekünk 
lenne kutya kötelességünk ezt helyrehozni, ha pedig ez a megoldás, mert ebben nem 
lehet gondolkozni, ott az a sportpálya tényleg el van rontva. Lenne egy, most konkrétan 
azt mondanád, hogy képviselő társam nagyon rosszul vagy tájékoztatva, mert ezt, meg 
ezt már a bizottságok megtárgyalták, itt lesz, ott lesz, tudnánk, akkor nem lenne ez a 
dilemma, nem lenne, ez sem lenne. Mert akkor, ha ott megy az ember, azt mondom, 
álljatok már meg gyerekek, hívjátok már fel az alpolgármestert, vagy a polgármestert, 
hogy nem ezt tárgyaltuk meg. De hát ez sajnos nem így történik sok esetben és lehet itt 
piszkálni. 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Egy pillanat, hagy reagáljak már erre, mert itt nem tudom, hogy ki akar kavarni megint 

és a Tisztelt Képviselőtől furcsa egy ilyet hallani, hogy a gyerekek jövője ellen 
hadakozik, hogy nem kell ide óvoda, meg nem ide kell, meg nem oda kell, meg nem így 
kell, meg nem úgy kell,  
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Ezt csak te mondod Sanyi, 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Én szeretném a Képviselőt megnyugtatni, hogy amikor az óvoda oda ki lett találva, az a 

lehető legjobb hely, a futballpálya akkor is meg lett beszélve, hogy a futballpálya feljebb 
lesz csúsztatva, és ha pályázaton sikerül nyerni, akkor az első részbe a kultúr- és 
sportcentrumot szeretnénk megépíteni, az eredeti tervek is így szóltak, ebben 
maradtunk. Abban maradtunk, hogy szükséges esetleg egy edzőpálya, feleslegesnek 
találtuk a szabadidő parkban a játszótereket, ezeket kiszedettük, kivitettük a strandra, 
hogy ott fogjuk felállítani, és egy edzőpályát fogunk a szabadidő parkban létrehozni. 
Hogy ezután felvetődtek a sportegyesülettől különböző óhajok, kérések, ezeknek a 
megtárgyalásai nem történtek meg. Ezt mondta az Alpolgármester Úr, hogy ezt 
hiányolja ő is, hogyha a sportkörnek, és a sporttal kapcsolatos dolgokkal valakinek nem 
elfogadható az eredetileg felállított terv, hogy ott felcsúsztatjuk a pályát, és edzőpálya, 
jöjjön be ide a képviselőkkel vitassuk meg és mondjuk el. Mi vettük a fáradtságot 
Répási Lajos, Nagy Miklós, és én, hogy a sportból megkeresett vezetőkkel a három 
lehetőséget, helyet felajánlották, és megmutatták, hogy ők hova képzelnék, hogy 
képzelnék, mint képzelnék, de ebben semmilyen döntés nem született. Az, hogy 
felszedték a kerékpárutat, vagy a KRESZ utat a szabadidő parkban, az én szerintem 
teljesen jogos, mert az balesetveszélyes volt, azt már a fű is benőtte, erről tudok,  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Fel van vágva a sportpálya is, fel van vágva,  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Egy pillanat, én csöndben voltam, meghallgattalak téged,  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 de akkor úgy mondjad, 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Úgy mondom el. 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 De a pálya is fel van vágva Sándor, össze van vágva az aszfaltvágóval,  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jó,  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Ne is mondjad, 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ne bizony. Tessék Csilla mondjad.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Én még reagálnék. 
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Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök: 
 Nem értek egyet Alpolgármester Úrral, mert akkor mikor az iskolának a nyílászáró 

pályázatát tárgyaltuk, akkor gyorsan egy páran összedobtuk fejben azt a bizonyos 
összeget, ami ott volt és Jászai képviselő társunk, aki most nincs itt, akkor ő kérdezett rá 
pontosan, aki ugyan csak összedobta ott azokat a számokat fejben, hogy ez milyen 
finanszírozás mellett van. Akkor Bálint nagyon részletesen elmondta, hogy akkor ez 
hogy van. Én szerinte az érthető volt, nem?  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Négy embernek nem.  
 
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök: 
 Én most nem tudok azzal mit csinálni, hogy most ki mindenkinek, de ez így volt. Ezért 

nem értek veled egyet, amiért ezt most előhoztad, mert ebben hoztunk egy döntést.  
 
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag: 
 Miklós egy megerősítést szeretne, hogy megszavazzuk.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Akkor egy megerősítést, 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Polgármester Úr, még nem reagáltam, 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jó, bocsánat, 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Nem reagáltam. 
 
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök: 
 Mi akkor választ is kaptunk azokra az összegekre. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Persze én is elmondtam, így van, mondtam, hogy ezek miért ekkorák.  
 
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök: 
 Jászai Laci vetette fel. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Tudom, emlékszem rá. Erre reagálnék. Kezdem a KEOP-os pályázattal. Előtte szóban 

felhívtam a figyelmet a képviselő-testületnek, hogy megjött a KEOP-os pályázat anyaga, 
szíveskedjen lefáradni a műszaki irodához, itt volt minden képviselő, kérjék ki az 
anyagot, tekintsenek bele, döntsék el, nézzék meg, hogy akarják-e az iskola felújítását, 
nyílászáró cseréjét, hőszigetelését, vagy sem. Csak jelzem, senki nem ment le. Hoppá! 
Tehát akkor nem tudom, hogy miről beszélünk. Nem tudtuk. Hát miért nem néztük meg. 
Én előre felhívtam a figyelmét mindenkinek arra, hogy lesz egy KEOP-os pályázat, 
legyenek szívesek már odafáradni a műszaki irodához, meg Hajdu Bálinthoz és nézzék 
már meg, hogy hogy áll. Aztán később be is hoztuk, mint testületi anyagot, elfogadta a 
képviselő-testület azt, hogy a pályázaton részt vegyünk. Utána pedig behoztuk a 

 55



szerződést, én úgy gondolom, hogy körültekintően jártunk el, az, hogy a képviselő-
testület nem akart betekinteni ebbe az anyagba, arról én nem tehetek. 

 Futballpálya. Eredetileg is úgy volt, hogy a labdarugó pálya marad, nem mi tehetünk 
arról, mint már említettem is, hogy itt különféle politikai lobbik elindultak ebben az 
ügyben. Arról volt szó, hogy a futballpálya ott lesz, ahol eddig is volt, azt a területet 
fogjuk kialakítani arra, hogy ott futballozni lehessen. Szóval nem értem, hogy miről 
beszélsz, szóval azt meg végkép nem értem, miután megígérted Szűcs Lajosnak, hogy 
nem foglalkozol a sporttal. Akkor most itt miért foglalkozol vele Sanyi? Te ígérted meg 
személyesen Szűcs Lajosnak,  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 A sporttal, 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 hogy nem fogsz foglalkozni a sporttal,  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Így igaz,  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Mégis most olyan kijelentéseket tettél, hogy mégis csak belátod, ami nem baj, mert 

véleményem szerint egy képviselőnek foglalkozni kell vele.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Miklós? Mennyibe kerül a földminta? Százvalahány ezer forint, ne nézz már te is  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Egy pillanat, hagy fejezzem be. Való igaz, hogy én megpróbáltam jó szándékúan, 

jóhiszeműen, mint ahogy azt egy város vezetőjétől elvárják mindenkinek az igényeit 
kielégíteni, minden helyszínt megnéztünk, beleegyeztem abba is, valóban a 
Polgármester Úr is ott volt, hogy vegyenek mintát, hogy legalább legyen egyfajta 
képünk arról, hogy az a terület egyáltalán alkalmas arra, hogy oda pálya épülhessen.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Egyetértek veled, 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Tehát nem tudtunk mit tenni, akkor a Polgármester Úrnak joga van 1 millió Ft alatt 

bármilyen döntést meghozni, erre a képviselő-testület feljogosította. Ez a földminta azt 
hiszem százegynehány ezer forintba került. Én azt mondtam Zsuzsának, hogy erről fog 
készülni egy számla, a Pénzügyi Irodavezetőjének, van a sportegyesületnek évi 
költségvetése, ezt a százegynehány ezer forintot meg lehet finanszírozni. De esetleg 
majd a sportkörnek az a 3,5 millió Ft-os költségvetése nem lesz elegendő, mert ez a 130 
ezer Ft hiányzik belőle, akkor majd az év vége fele valamilyen megoldással 
kompenzáljuk. Ez az anyagvizsgálat, területvizsgálat ne legyen akadálya annak, hogy 
majd sokan a későbbiekben azt fogják mondani, hogy lehetett volna oda pályát csinálni, 
csak nem engedte meg az önkormányzat, senki nem segített benne. De segítünk benne, 
igaz, hogy pénzbe került, sajnálatos módon feleslegesen kifizettünk szerintem 130 ezer 
Ft-ot, mert mindenki mondta, hogy az nem lesz jó, de mégis csak megcsináltuk.  
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Csak a pályát humuszolni, miért baj az, nem az egész 3 hektárt.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Tessék?  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Csak a pályát humuszonli Miklós, miért baj az?  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 A pályát lehet humuszolni, az is egy jelentős terület, mert közel 7-8 ezer négyzetméter, 

ha 20 cm-rel számolsz, akkor számold az ötödét, 5x7, mindjárt több száz, több ezer 
köbméter lesz az is. Tehát én nem tudom, meg nem is értek ehhez, hozni fogok majd 
erről testületi anyagot, a legközelebbi testületi ülésen lesz előterjesztésem, majd 
megvitatjuk.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Hát, de ha a Képviselő Úr vállalja a költségeit ennek, akkor hagyjad, hagy csinálja.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Jó, hát persze, ezt is lehet,  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Legalább feláldozz már ő is valamit az önkormányzat részére, meg a település felé.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Ha majd befizeted a villanyóra díjat Polgármester.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Ki szedte fel a szabadidő parkot, egymásra mutogatás van az ügyben, nem tudtam 

kideríteni, hogy ki szedte fel, ennyi.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Maradjunk már a témánál, tehát a megbízási szerződés jött, amivel az Alpolgármester 

Úrnak olyan aggályai voltak, hogy négy nem szavazás volt, és a négy nem szavazásban 
komoly érintett képviselők voltak, akik ezt a döntést hozták.  

 
 
Szilágyi Sándor elment.        Jelen van: 10 fő  
 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Szeretném elmondani, hogy az Alpolgármester nem figyelmetlenül és nem rosszul, mert 

előtte egy testülettel már minden képviselőnek felhívta a figyelmét, hogy van idő 
átgondolni, tessenek átnézni, nehogy az legyen, hogy mikor idedobjuk, akkor kell 
szavazni, tehát ebben viszont az Alpolgármester Úrnak van igaza, és jogos az ő 
felvetése, hogy magyarázatot adjanak azok, akik nem-mel szavaznak, illetve erősítsék 
meg a hitében, hogy tévedésből nem szavazták akkor meg. Mert azt sem lehet mondani, 
hogy nem felkészülten, mert a lehetőség megvolt, hogy felkészüljenek és ez nem az az 
eset, amikor oda lett dobva, hanem két hét volt rá, hogy átnézzék. De ezt pótolhatjuk 
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úgy, hogy most újra szavazásra bocsátom, és elfogadják azok is, akik korábban nem, 
akkor azt hiszem, hogy lezáródik ez az ügy.  

 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Én sajnálom, hogy az Alpolgármester Úr azt feltételezte, hogy itt az a négy képviselő a 

település ellen menne, vagy az iskola ellen menne. Szerintem eddig minden döntésben 
az iskola mellett volt a képviselő-testület. Itt valóban arról nem tudtunk, hogy kötelező 
ezt a pénzt annak a cégnek kifizetni. Én itt be is fejezném és azt mondom, hogy 
értékeljük át a döntésünket, szavazzunk.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jellemző a Tisztelt Képviselőre, Szilágyira, már megint ilyen fontos döntésnél elment, 

engedély nélkül, de hát ezt már megszoktuk tőle, amikor szavazni kell, akkor ő általában 
ki szokott vonulni, mint köztudott a tartózkodást is kimondottan ő miatta óhajtottam és 
javasoltam, hogy szüntessük meg, mert amikor meg bent volt, akkor csak tartózkodott, 
felelősséget soha nem vállal, de a hangját mindig felemeli a testület munkája ellen. 
Akkor visszatérve, aki megerősíti a korábban meghozott és elfogadott döntésünket is a 
nyílászáróval kapcsolatban és ezzel megkívánjuk erősíteni az Alpolgármester Úr 
kételyeit, még egyszer szavazásra bocsátom, egyetértünk, kézfelnyújtással jelezzük.  

 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az 52/2010.(III. 11.) KT. számú 
határozat megerősítése – 10 fő igen szavazattal (Derzsényi János, Vincze László és 
Jászai László nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
 

62/2010.(III. 30.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megerősíti az 52/2010.(III. 11.) 
KT. számú határozatát, melyben a Sport-Infrastruktúra Kft.-vel megkötésre kerülő megbízási 
szerződést fogadta el, melyben a Fekete István Általános Iskola (Fő utca 95.) korszerűsítésére 
vonatkozóan energetikai, mérnöki, gazdasági és pályázatírói szaktudások összehangolt 
megvalósítása érdekében szakmai tanácsadást kér a Kft.-től.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jónás Sándor polgármester 
 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Mindenki, tehát 10-en vagyunk jelen, tehát mind a 10 elfogadta, ugye Szilágyival 

kevesebben, mert ő elment.  
 
Bana Gábor PTKIB. tag: 
 Észrevételem volna, most, hogy jött egy meghívó a PÉTEGISZ-től az április 07-ei 14.00 

órai alapkőletételre, a testületi ülésünk is úgy lett kiírva, hogy 07-én 13.00 órától kerül 
sor.   

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Az nem meghívó, az tájékoztató, tehát most mondom, másnap 09 órakor fogjuk, tehát 

csütörtökön, ez szerdán van ez a PÉTEGISZ, és a testületi ülés pedig csütörtökön 09 
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órakor., mert az tájékoztatás volt, tehát akkor még nem tudtuk, hogy lesz. Azért 
mondtam, hogy a nulladik napirendi pont is azért is jött.  

 
Illés János ÜOMSB. tag: 
 Annyit szeretnék mondani a sportpályával kapcsolatban a bizottság a testületben az 

Oktatási-, Művelődési, Kulturális és Sport Bizottság, szerintem a következő testületi 
ülésre valamilyen javaslatot hozzon a pályával kapcsolatban, vizsgálja meg a 
helyszíneket, esetleg kibővítve, nem tudom, aki részt akar venni a terepbejárásba, vagy 
döntés, előterjesztés előkészítésében, az jelezze. A másik a szabadidő parkkal 
kapcsolatban, hogy a lakosságot felháborította, egy nagyszájú ember elordította magát, 
hogy mi történik már ott megint abban a szabadidős parkban, és akkor arra gondolunk, 
hogy a településnek ez a véleménye. Nekem már olyat is mondtak, hogy hogy 
képzelünk mi olyat, hogy ők, amit társadalmi munkában megépítettek járdát, azt mi 
felszedjük, tehát erről csak ennyit, ami ugye már a föld alatt volt, és ezen is fel vannak 
háborodva.  

 
Jónás Sándor polgármester:  
 Jó, azt megtapasztaltuk eddig is, hogy bármit próbáltunk csinálni és a település 

fejlődését előre viszi, az mind csak támadásba ütközött. Itt bármihez hozzányúltunk, de 
érthető az ő részükről, mert nekik más lehetőségük nincs, munkájuk nincs, hogy egész 
napot kitöltse, legyen aktív termelő dolguk, ez nincs, itt kitombolhatják magukat, itt 
szépeket mondhatnak, és hétköznap teljes 8 órában a lakosságot félretájékoztatják.  

 Javaslatodra, ezt a bizottság szervezze meg, és vonja be javaslatszerűen a sportvezetőket 
is, de hangsúlyozom ne felejtsétek el az eredeti állapotokat megnézni, az eredeti 
javaslatot. Mert az eredeti is úgy hangzott, azt a gyönyörű szép hosszú távú 
elképzelésben gondolkoztam én annak idején is, az óvoda, bölcsőde egy impozáns új 
épület, ha valamikor sikerülne nyernünk a sport és kultúrcentrumot ide előre és hátrébb 
a futballpálya, én azt hiszem, hogy ettől ideálisabb nem kellene. Nagyobb városok is 
boldogok lennének, ha ilyen lehetőségeik lennének és ilyeneket megtudnának valósítani 
és nem elhagyva azt, hogy a szabadidő parkba, ami egyébként sem volt kihasználva és a 
játszóteret csak tönkretették, oda az edzőpályát megépíteni. De ezt mindenféleképpen 
majd természetesen a bizottság, nem akarok én semmiféleképpen ráhatni a bizottság 
elképzelésére, csak azért ezt se felejtsük el.  

 A különfélék keretén belül van-e valakinek hozzászólása, javaslata? 
 
 
Mivel több napirend pont és hozzászólás nem volt, Jónás Sándor polgármester 
megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a meghívott vendégek megjelenését és az 
ülést bezárta.  
 

 
K. m. f. 

 
   Jónás Sándor      Dr. Vámosi Margit 
      polgármester                 aljegyző 

 
Nagy Miklós 
jkv. hitelesítő 
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