JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 08-án de.
0900 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében – megtartott
üléséről.

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint
Meghívottak:

mellékelt jelenléti ív szerint

Jónás Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott
vendégeket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 9
fő képviselő jelen van. Tóth Imre és Vásári-Orosz Andrea, Illés János jelezte
távolmaradását. Dr. Iványi Tibor, Jászai László távolmaradását nem jelezte.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére Zsólyominé Gyenes Anikóra,
valamint a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Répási Lajos képviselőre és a
kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Egyebek.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Egyebek.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető,
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét, valamint a napirendi pontok tárgyalását – 9 fő
igen szavazattal (Tóth Imre, Vásári-Orosz Andrea, Illés János, Dr. Iványi Tibor,
Jászai László nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta.
NAPIRENDI PONTOK:
1./

Tájékoztatás a Tiszacsege Város Önkormányzata, mint Megrendelő (beruházó)
által épülő Tiszacsege, Óvoda u. 3/a. szám alatti 2078/2 hrsz-ú ingatlanon
épülő 7 foglalkoztatós óvoda és 3 foglalkoztatós bölcsőde kivitelezésének
állása ügyében
Ea.: Farkas József vezető főtanácsos

2./

Tiszacsege Város Önkormányzata 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet,
valamint Tiszacsege Város Önkormányzata 2009. évi egyszerűsített
beszámolójának elfogadása
Ea.: Jónás Sándor polgármester
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1./

3./

2009. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés
Ea.: Jónás Sándor polgármester

4./

Tiszacsege Város Önkormányzata 2010. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Ea.: Jónás Sándor polgármester

5./

Tiszacsege várossá válásának 10. évfordulójára programtervezet
Ea.: Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök

6./

Polgármesteri jelentés
Ea.: Jónás Sándor polgármester

7./

Különfélék

Napirendi pont
Tájékoztatás a Tiszacsege Város Önkormányzata, mint Megrendelő (beruházó) által
épülő Tiszacsege, Óvoda u. 3/a. szám alatti 2078/2 hrsz-ú ingatlanon épülő 7
foglalkoztatós óvoda és 3 foglalkoztatós bölcsőde kivitelezésének állása ügyében
Ea.: Farkas József vezető főtanácsos
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Farkas József elkészítette és beterjesztette a Képviselők elé az anyagot, a képviselőknek
volt lehetőségük áttekinteni, átnézni, megnézni. Én míg esetleg a képviselők
gondolkoznak, talán annyi kiegészítést mindenféleképpen szeretnék tenni, hogy nem
tudom, hogy kinek és mire jó ez, az óvoda zaklatása, mindig újabb és újabb cirkuszok
kerülnek a levegőbe. Szomorú az, hogy útszéli hírforrásokra, amikbe még esetleg
képviselők is részt vesznek, erre hagyatkoznak a lakosok és szeretném most is a lakosok
figyelmét egy kicsit felhívni arra, hogy mi is történt akkor, hogy tisztában legyen már
mindenki végre ezzel az óvodával is. Azt tudni kell és onnan kell kezdenünk az egészet,
Dr. Iványi Tibor megérkezett.

Jelen van: 10 fő

Jónás Sándor polgármester:
Tudni kell, hogy a jelenlegi óvodánk és bölcsődénk, ami van, semmiféleképpen,
semmilyen előírásnak nem felel meg, tehát már eleve innen kellene kiindulni és
szomorú az, amikor még olyan emberek is ez ellen ágálnak, akiknek kötelességük lenne,
hogy harcoljanak azért, hogy megfelelő körülményeket teremtsenek. A másik rész, az
amikor össze-vissza mindenféle pletykák és híresztelések elterjednek, kidőlt a fal, a
polgármester kiosztotta a pénzt, már nem lesz befejezve, mikor volt a fagyszabadság,
talajvíz, meg sorolhatnám, hogy ilyen gödörbe lett téve. Na most azt megkapom, elég
sűrűn, hogy én nem vagyok tiszacsegei, de akkor ezek szerint, csak büszke vagyok arra,
hogy többet tudok sok tiszacsegeinél, mert utána néztem, és ha bárki megnézheti és
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elkontrolálhat engem, a Református templom első lépcsőjét, ha éri a víz, akkor
Debrecen nagytemplomának már csak a tornyát látjuk. Ha valaki ilyen hülyeségeket
próbál beállítani a lakosoknak, az egyszerű embereknek, hogy soha nem volt ott talajvíz,
ha csak Tiszacsege szűk, pontos méreteit tekintjük, akkor is az átlag szinten van a
futballpálya. Tehát semmiféleképpen nem veszélyes. A másik ugye most már lassan
ezek lemennek, mert most már kész lesz az épület, most már látszik, most már ez a
hodály, ez a nagy minek, ki fogja majd ezt finanszírozni, ki fogja majd ennek a
költségeit, ugye képviselő úr? Akkor szeretnélek megnyugtatni,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Ne személyeskedjünk.
Jónás Sándor polgármester:
hogy ilyen tévhiteket, ne tegyünk, mert ezek pontoson számításokon alapulnak és
szeretném elmondani, hogy a most épülő óvoda négyzetmétereiben 7-szer akkora, mint
az jelenlegi óvodánk és bölcsődénk és egyharmada költségbe fog kerülni az éves
fenntartása, ennek a hatalmas nagy hodálynak. Ennyit szeretnék erről mondani, ez
részleteiben is ki van dolgozva, ezt bárkinek a rendelkezésére tudom bocsátani, pontos
számadattal is tudok szolgálni, az óvoda és a bölcsőde együttes éves költsége 4.045.722
Ft volt, most az új elkészültével pedig 1.003.000 Ft, tehát egyharmada. Én ezért kérném
azt és nagyon szeretném, hogyha a lakosok is, akik látják és hallják, most már ezt adnák
tovább a többi embereknek, és aki ilyen badarságokat és blőd szöveget próbál elhinteni a
településen, az legalább most már szembesíthetné azokat, akik ilyeneket kitalálnak és
mondanak. Ennyit bevezetőnek, nem tudom Jóska, te akarod-e szakmailag esetleg
kiegészíteni vagy adjuk meg a lehetőséget a képviselőknek, hogy a beterjesztésedre
esetleg valakinek van-e észrevétele.
Bana Gábor PTKIB. tag:
Tisztelt Képviselő-testület! Visszatérve az óvodánál vagyunk, a régi óvodával
kezdeném, hát aki vette a fáradtságot és míg a gyerekek benne voltak a tavalyi év
folyamán, az láthatta, hogy a hátsó résznél igen-igen a főfal keresztbe van repedve, az
akkora tartófal, nem tudom, hogy hányban építették vagy mikor volt az esetleg
karbantartva, vagy esetleg renoválva, de ott akkora repedés van, hogy ott már simán
átmegy az embernek a keze. Nem beszélve a vizesblokk állapotáról, ott a csövek szét
voltak repedezve, a szennyvízcső az szivárgott, a vakolat mállott, tehát az egész épület
elég elhasználódott állapotban volt. Tehát én úgy érzem, aki ezt nem igazán vette
komolyan és megkérdőjelezi egy új épületnek a mivoltát, illetve a létfontosságát, az azt
hiszem, hogy nem igazán van tisztában a dolgokkal. Én azt mondom, hogy nem volt kár
ezt az épületet megépítenünk, ez nem egy három-négy évre épül, ezt egy hosszú
generáció fogja igénybe venni, gondolom a többség ezt így is fogja érezni. Akinek most
megy majd a gyereke óvodába, vagy bölcsődébe az biztos, hogy szívesen fogja venni,
hogy biztos, hogy új, egy korszerű épületbe fogja a gyerekét járatni. Én úgy gondolom,
hogy nem mindegy az, hogy milyen környezetben neveljük a gyerekeinket, tehát, hogy
az első benyomása a gyereknek mik, hogyan neveljük, milyen környezetben, milyen
neveltetést kap, az az elkövetkezendő éveket megfogja határozni mindenféleképpen. Én
elszoktam járni ott, a múltkor is említettem, hogy ott lakom az új óvodától nem messze,
mindig mikor arra megyek édesanyámhoz, arra szoktam menni és be-be nézegetek, igaz,
hogy az építési telepre nem megyek be, ott vannak szakemberek, akik ezt helyettem
elvégzik. Megmondom őszintén nem is igazán értek ilyen szinten az építkezéshez, de én
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azt láttam, amikor ott elmentem, hogy nagyon-nagyon szépen halad az építkezés, úgy
gondolom, hogy kívülről igazán tetszetős lesz,
Hagyjál már békén Sanyi én nem szólok bele a te szövegedbe, jó?
Jónás Sándor polgármester:
Így van. Tessék már csöndben maradni, meghallgatni, megadni a tiszteletet másnak.
Bana Gábor PTKIB. tag:
Majd elmondod te is, én örülök neki, én ezt közzé is fogom tenni. Úgyhogy ezek az
anyagok, amiket én kívülről látok, azok szerintem maximálisan benne vannak, úgy hogy
én örülök, hogy ez az épület itt meg fog épülni a csegei emberek jobb élete irányába.
Jónás Sándor polgármester:
Plusz még olyan kiegészítéssel, hogy ebbe tornaszobától kezdve a sószobáig, a teljes
akadálymentesítésig, itt teljesen a mai kor követelményeinek megfelelően lesz
berendezve is, nem beszélve arról, mert az sem elhanyagolható, hogy másfél hektáron
fekszik az egész óvoda, szóval azért komoly udvarrész, parkrész, medence, kinti
medence, szóval sok minden lehetőség megadatik ide, ami eddig Tiszacsegén nem volt.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Én először kérdést szeretnék Farkas Úrnak feltenni, hogy érdeklődnék, hogy a gerendák
fémszerkezettel van megerősítve, hogy az benne volt-e az eredeti tervben, ha nem volt,
akkor miért ezt a megoldást alkalmazták, ez lenne az egyik kérdésem. A másik
Képviselő Úr, én örülök neki, hogy megnézzük, meg a régi óvoda szétdől, meg a kezünk
belefér a repedésbe, a valóság az valóság, ezekkel szembe kell nézni ennek a Képviselőtestületnek is, természetes, de akkor is aggódni kellett volna Gábor, amikor a központi
iskolában a vizesblokkot eladtuk 3 millió Ft-ért. Jelzem, akkor ott is aggódnunk kellene,
mert jelen pillanatban ez nem megoldott ebben az iskolában és azért én örülnék, ha azt is
ilyen figyelemmel kísérnéd. A másik Polgármester Úr, én nem értelek meg, az, hogy
valakinek van egy véleménye, és az nem egyezik meg a tieddel és mindig ezzel kell
neked kezdened itt a szónoklást, mert más a véleménye. Nekem is van, amiben más a
véleményem.
Jónás Sándor polgármester:
Én nem mondtam, hogy te. Magadra vetted? Bocsáss meg,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem, most mondom, igen, elmondom, hogy miben,
Jónás Sándor polgármester:
Én nem mondtam,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nekem is más a véleményem, gondolom más emberekben is megfogalmazódik,
Jónás Sándor polgármester:
Lehet.
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Ezt inkább, ha elmondják, vagy esetleg eljönnek testületi ülésre, vagy téged is
megállítanak, akkor azért legyen az embernek véleménye, az, ha nem egyezik a tieddel,
nem is biztos, inkább örülni kellene neki nem mindig ilyen, kiforgatni a szavakat.
Jónás Sándor polgármester:
Én örülök.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Elmondom, hogy miért. Azért fogadjuk el, hogy ez egy félmilliárdos beruházás, 15
millió Ft-ért megcsináltuk a tervet, azért én elvárom most már azt, azt tegyük túl, hogy
az egy mély fekvésű a sportpálya, ahová tettük az óvodát. Sándor ezt lehet magyarázni,
hogy a Kékestetőtől hány méterrel vagyunk alacsonyabban, ez vitathatatlan, hogyha itt
akkor lesz egy 980 méteres víz biztos, ha elönti a Kékestetőnek a hegye lesz már ki a
vízből. Ilyeneket biztos a régi öregek tudnak mondani, meg ezt a nagytemplomi
hasonlatot, ez egy természetes dolog, de az nem azt jelenti, ha már egyszer egy ilyen
beruházásra, ennyi pénz, az önerőt is rászánta az önkormányzat valahol a tiszacsegei
lakosokra is és azért a finanszírozást is megkaptuk és elnyertük ezt a pályázatot, én úgy
érzem, hogy ennek a képviselő-testületnek kutyakötelessége lenne, hogy akkor, hogy ez
az óvoda, ha már úgy épül, meg a tervet elkészítettük, annak megfelelően épül-e, a
költségnek megfelelően halad-e, vagy mit lehetne az óvoda építésével kapcsolatban
megváltoztatni, vagy esetleg a véleményüket kinyilvánítani ezekkel kapcsolatban. Hogy
kisebb módosításokra gondolok természetesen, amik menetközben előjöttek az
építkezésnél. Hát én jobban örültem volna, ha minden képviselő vagy együttesen is
kimentünk volna, és egy ilyen komoly beruházást az ember folyamatában végig
figyelemmel kísérte volna. Az előző testületi ülésen is, amikor Derzsényi Úr is
jóindulattal vetette fel ezeket a beázásokat, mert gondolom ő is járt Egyek fele, ott
letakarták, ez nagyobb, nem takarták le, de akkor ennek a következményeit meg lehetett
volna beszélni, mert nem hiszed el Sándor, hogy nagyon sok Csegei ember, ha örül, ha
nem örül, tudomásul vette, hogy az az épület odakerül attól kezdve alkotó véleményei
vannak a csegei embereknek. Az, hogy azért mertek szólni, mert az utat is a
közmunkásokkal a sárt hamarabb le kellett volna takaríttatni, nagyobb figyelemmel
odafigyelhettünk volna, ezekkel azért kell foglalkozni és ha nem így csináltuk is, akkor
rendben van, tanultunk belőle.
Répási Lajos kiment.

Jelen van: 9 fő

Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Én arra kérlek az óvodával kapcsolatban is, ha ez már ott van, hogy az utat, tehát az
átadással párhuzamosan mondanál egy pár szót, hogy a Hataj utcára, én nagyon örülnék,
hogy egy gyalogjárdát, a megközelítését is úgy alakítanánk ki, hogy a lehetőséghez
mérten a legjobban, és ezzel kapcsolatban az úttal kapcsolatban mondanál, akkor ennek
örülni kell, ezek foglalkoztatják az embereket, ennek örülni kell. Az pedig, ha hibát
követnek el, akár a beruházáskor, mert vannak olyan dolgok, amik nem úgy alakultak,
én is megnéztem ezt az épületet, megkaptuk a papírt is, hát én is nem örültem neki,
amikor be megy az ember és a több vadonatúj gerendába komoly szemmel látható
behajlások vannak a gerendában, ez vagy méretezési probléma, vagy egyéb más miatt,
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hogy így alakult menetközben, nem tudom, de ezeket figyelemmel kellene kísérni
Sándor.
Rápási Lajos visszaérkezett.

Jelen van: 10 fő

Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Ezekkel, ha lesznek ezekkel a beázásokkal is garanciális problémák is, hogy
megkönnyíteni a dolgokat, ezekkel én úgy érzem, hogy inkább többet kellene
foglalkozni és nem azzal, hogy most hogy állították be, meg vannak-e véleményei az
embereknek, legyenek Sándor, ha neked ez nem tetszik is, akkor is ezt valahol fogadd
már el és tanulj belőle és inkább én azt kérem tőled, hogy a képviselő-testülettől is, meg
minden képviselő társamtól is, hogy egy ilyen félmilliárdos beruházást igen is sűrűbben
kellene látogatni a Tisztelt Képviselőknek.
Jónás Sándor polgármester:
A Tisztelt Képviselőknek nem biztos, hogy ezt kellene látogatniuk, én inkább ezt
mondom, mert a Tisztelt Képviselők megnézhetik természetesen mert nincs kizárva, de
minden héten műszaki szakértők, akik ezzel felvannak hatalmazva és megvannak bízva,
akik többet értenek hozzá, mint mi 14-en, egy ember ott többet ért az egészhez, én úgy
gondolom, hogy meg kellene bíznunk ezekben az emberekben. Én azt kérném a Tisztelt
Képviselőtől, hogy várja már meg, míg megépül, várja már meg, eleget tombolt már,
eleget harcolt már ellene, álljunk már meg egy kicsit, hagy fejezzük be, aztán majd
utána mondjunk véleményt. Csak hagy haladjunk, hagy haladjunk, mert ez az állandó
gáncsoskodás, ez az állandó keresztbetételt ezt Németh Jóskánál meg lehetett csinálni,
mert ő már nem harcolt veletek és nem lépett előre, én előre fogok lépni, nekem vannak
céljaim, nekem vannak elképzeléseim, és akár mennyire is akarsz te ez ellen keresztbe
tenni minden áron azon leszek, hogy nem így lesz, fogjuk építeni Tiszacsegét.
Nagy Miklós alpolgármester:
Tisztelt Képviselő-testület! Végig hallgattuk megint ezt a demagóg süket szöveget.
Akkor elkezdeném a hodály kijelentéssel, ezt állítólag egy képviselő-jelölt mondta, aki
nem tudom, hogy hogy lehet települési képviselő-jelölt mondta, mikor még ki sem írták
az önkormányzati választásokat és úgy tudom, hogy képviselő-jelölt akkor lehet valaki,
ha erről a jegyzőtől értesítést kapott. Én nem tudok arról, hogy bárkit értesített volna a
jegyző arról, hogy képviselő-jelöltek névsorába felvették, hiszen még ki sincs írva a
választás. Ez a hodály kijelentés érdekes, mert úgy tudom, hogy a hodály az birkák
számára készül. Köszönjük szépen, hogy a csegei gyerekek, a csegei emberek állítólag
akkor ezek szerint birkák is ennek az embernek a tudatában, vagy elképzelésében.
Fémkapocs, meg kellene nézni a korszerű építészeti korszerű technológiákat, ezeket a
fémkapcsokat, amivel ma a fagerendákat összerögzítik, egyébként üzletben vásárolható
eszközök, kifejezetten a gerendák csatlakozásnál és összekapcsolásnál ezeket a
kapcsokat alkalmazzák ez egy horganyzott lemez, aminek nagyon sok lába van, és
egyszerűen beleütik a gerendába és így a gerendák csatlakozásánál nem a csapolások,
hanem ezek az acél elemek fogják össze a gerendákat, de ha valakinek fogalma sincs a
jelenlegi korszerű építészeti technológiákról és megoldásokról, annak szerintem nem
kellene látogatnia ezt az építkezést, meg nem kellene kérdeznie olyat, amihez egyáltalán
nem ért. Nem ez az első eset, hogy olyan kérdéseket tesz fel, amiről fogalma sincs,
gondolok itt a fürdő műanyagcső hőtágulási tényezőjére, arról sem volt fogalma sem, de
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azért megszakértette. Tudomásul kell venni, hogy Tiszacsegén tradíciója van a
kötözködésnek, tehát itt bármit megépítünk nem kell, ha nem csinálunk semmit, akkor
azért kapunk kritikát, ha csinálunk valamit, azonnal kötözködnek vele, minek nem kell,
ez egy hodály, az felesleges, semmi szükség erre, nem kell ez a városnak, nem kell ide a
fejlődés, ennek a településnek úgy tűnik legalábbis a lakosságának csak a demagógiára
van igénye, amit én nagyon sajnálatosnak tartok. Én úgy érzem, hogy erre az óvodára
szükség van, mint ahogy Bana Gábor képviselő társam elmondta, hogy igen is a
meglévő óvodában van egy épület, ami életveszélyes, folyamatosan vizsgáljuk, hogy az
épület mennyit süllyed, és hogyha ez a megengedett fölé emelkedik, azonnal ki kell
tenni belőle két óvodás csoportot, akiknek az elhelyezéséről nem is tudnánk
gondoskodni, mert nem tudnánk őket hová tenni. Műszaki vizsgálatot tartottunk az
épületen már két évvel ezelőtt, hogy biztonságos-e még ott gyerekeket tartani. Én
nagyon sajnálom, hogy ezek az emberek, akik úgy gondolják, hogy nem kell ide óvoda,
meg minek építünk ide hodályokat, azok ezeket a gyerekeket életveszélyes helyzetben
tartanák csakis a saját demagóg választási kampányízű szövegük miatt. Megjegyezném,
hogy ez a nagy hodály azért ilyen nagy mert a jelenlegi kornak megfelelő műszaki
előírásoknak épült meg az óvoda, illetve a tervek ennek megfelelően készültek. Nyilván
egy új épületnél vannak olyan előírások, amiket be kell tartanunk, egyeztetnünk kellett
elsősorban az ÁNTSZ-szel, aki nyilvánvalóan a gyermeklétszámnak megfelelően a
szükséges négyzetmétert, a szükséges tornaszobát, a szükséges orvosi vizsgálót előírta,
csak jelzem, hogy kettő orvosi vizsgálót írtak elő, mert nem engedte az ÁNTSZ, hogy az
óvodás és a bölcsődés gyerekek ugyan abban az orvosi vizsgálóban legyenek vizsgálva.
Ezeket nem mi találtuk ki, hogy két orvosi szoba kell, ezek hatósági előírások voltak,
tehát az, hogy mitől ilyen nagy ez az épület, azért ilyen nagy, mert jelenleg hál’ istennek
azt kell, hogy mondjam, szerencsére a mai irányelvek, a mai szabályozási rendszerek
egy ilyen nagyméretű óvoda megépítését teszik szükségessé, nem szokás most már az,
hogy 10 m2-re berugdosunk, aztán vagy elbírnak magukkal, vagy nem, vagy elférnek
vagy nem. Most már tudomásul veszi mindenki vagy legalábbis a jelenlegi kor elfogadja
azt, hogy ezeknek a gyerekeknek mozgástér és játéktér kell. Mélyfekvése van a
területnek, hát ha odaállok a Harmadik Félidő elé, akkor azt látom, hogy az út keményen
lejt lefelé, a strand az majd 8-10 méterrel lejjebb van, mint a futballpálya. Ha
figyelembe veszem Tiszacsege domborzati viszonyait, akkor azt kell mondanom, nem
tudom, hogy ezt a helybeliek, tőzsgyökeres nagy csegeiek nem tudják, hogy a sportpálya
nincs is alacsonyabban, az nem egy alacsony fekvésű terület.
Jónás Sándor polgármester:
Átlag magasság.
Nagy Miklós alpolgármester:
Átlag magassága van abszolúte, lehet, hogy ott közvetlenül mellette a talajszínt
magasabban van, mint a sportpálya, de maga a sportpálya a csegei domborzati
viszonyoknak teljesen megfelel. Ettől sokkal mélyebb területek vannak, vizesblokk.
Nem tudom, hogy jön össze a vizesblokk ezzel az egész szöveggel, én úgy tudom, hogy
éppen legutóbbi testületi ülésen arról beszéltünk, hogy a kémia terem átkerül a központi
iskolába, és megszünteti az iskolát az iskola igazgatója, intézményvezetője, mert nincs
rá szüksége. És beszélünk, jön a süket szöveg, minek bontjuk le az iskolát, minek oda
egészségház, hát mi lesz a gyerekeinkkel? Hát mi lenne? Annyi a tanterem, mint a
piszok Tiszacsegén, nem tudjuk megtölteni gyerekkel, hát a meglévő, amire
kötelezettséget vállalt az önkormányzat, illetve amire kötelezik az önkormányzatot,
azokat a tantermeket sem tudjuk kihasználni, mert nincs rá gyerek. Most pályázunk arra,
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a legutóbbi testületi ülésen fogadtuk el, hogy a kémia tanterem költözzön át a központi
iskolába, mert még az iskola igazgatója is azt mondja, hogy a gyerekek járkáltatása a
közutakon iskola időben balesetveszélyes, nem tudnak felelősséget vállalni értük. De
azért jön a demagóg süket szöveg, csak úgy folyik kifelé egyesek szájából. Jobb volna,
ha ezt az időd arra fecsérelnél el, hogy elmegy és feljelentene bennünket a rendőrségen,
ahhoz piszkosul értenek. Édes hármasban végigmennének a Piac utcán, az egyik
feljelentene, a másik kettő tanúskodna, úgy is ez a divat náluk, aztán másnap váltanának,
a másik jelentene fel, a maradék kettő tanúskodna, vagy gyufaszálat húzogatnának és
eldöntenék, hogy na ma ki lesz az aktuális feljelentő. Ehhez van eszük, ehhez értenek,
jobb volna, ha ezzel foglalkoznának, ide sem jönnének és legfeljebb, amikor
feljelentettek bennünket, ha éppen van kedvünk, majd elmegyünk az idézésre, ha meg
nincs kedvünk, akkor meg nem megyünk el. Azt kell mondanom, hogy az amit itt
emberek megengednek maguknak az amit itt híresztelnek, folyamatosan mondanak, ez
süket szöveg. Most is azt hallom folyamatosan, hogy az egészségházat elvittük Polgárra,
mert a polgármester odaadta Polgárnak, a polgármester odaadta Polgárnak az
egészségházat, mert ott volt az alapkőletétel. Hát, ha elvittük volna se lehetne bennünket
ezért kárhoztatni, bár nem arról az egészségházról van szó. Mert minek Tiszacsegének
egészségház? Ahogy az első testületi ülésen elhangzott, hogy egészségház lesz, azonnal
cirkusz volt belőle, semmi nem történt, de már a megfelelő tábor amelyik folyamatosan
ennek a településnek a fejlődését akadályozza, azonnal beindult és kereste azokat a
demagóg lakosokat, akiket maguk mellé tudtak állítani és teljes frontos támadást
intéztek az egészségház ellen. Ilyen alapon minek ide egészségház, semmi értelme,
nincs szüksége Tiszacsegének. Tiszacsegének jelenleg azt látom, amire nyitottak az
emberek, a demógia az kell nekik, azt szeretik a cirkuszt, erre nyitottak, a fejlődésre, a
fejlesztésre nem. Ezért tart itt a település, a rendszerváltás után 20 évvel ahol tart. Nem
kell itt a kormányt, meg nem kell itt senkit sem hibáztatni, saját magunkban keressük a
hibát, meg a saját képviselőinkbe, hogyha úgy érezzük, hogy ez a település nem
fejlődik.
Vincze László PTKIB. tag:
Tisztelt Testület, Polgármester Úr! Én csak kérdést szeretnék feltenni arra, hogy vannak
módosítások az óvoda bővítésnél, építésnél, abból valami megtakarítás származik-e,
tehát, hogy kapunk-e vissza belőle, vagy tudunk valamit kérni érte?
Nagy Miklós alpolgármester:
Erre hagy válaszoljak már. Azt kell tudnunk, hogy vannak bizonyos megtakarítások, és
vannak bizonyos közbejött fejlesztések, és a megtakarításból ezeket a fejlesztéseket
finanszírozzuk, illetve kompenzáljuk, ezek teljesen igazolhatóak, a kiírásnak és a
tervdokumentáció alapján bármikor betudjuk bizonyítani, hogy ezek így történtek,
ugyanis a fűtés és a hűtés rendszernél nekem voltak személyesen olyan igényeim, és
kérdéseim, amit követeltem a kivitelezőtől, hogy teljesítsen, de az többletköltséggel jár.
Ezért nyílvánvalóan, ott ha valahol, valamilyen módon tudnak valahol valamit
költségcsökkenteni, akkor arra kértem őket, hogy ezekbe a fejlesztésekbe ezt
mindenképpen tudják bele, illetve arra kértem őket, hogy lehetőség szerint a
költségvetésből jöjjenek ki, annak ellenére, hogy az általam kért kérések nem kis
összegek 8-10 millió Ft-os összegre rúgnak, én úgy éreztem, hogy mindenképpen,
ahhoz, hogy ez az óvoda tényleg XXI. századi legyen, ezekre a technikai megoldásokra
szükség van. Itt elsősorban a fűtésre és a hűtésre gondoljunk, nyilvánvalóan egy óvoda
foglalkoztató szobába nem lehet berakni egy klímát, ezért kértem, hogy csövezzék be a
falat, és a falban közönséges kútvizet fognak áramoltatni, ami tudjuk, hogy 10-12 0C
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fokos és ezért egy hűvös érzete lesz a gyerekeknek a szobában és nyilvánvalóan ez a 2223 0C fok, ami nyilván szintén digitálisan lesz vezérelve, tehát be lehet állítani ezt a
hőmérsékletet és vagy kering a víz vagy nem, ez a 20-23 0C fokos hőmérséklet, amit
beállítanak és az a hűvös érzet semmiféle egészségkárosodást nem fog okozni a
gyerekeknél.
Vincze László PTKIB. tag:
Így teljes körű a beruházás.
Jónás Sándor polgármester:
Itt ellentétben azzal, hogy másnak más a véleménye, meghallgatjuk mindenkiét és el is
magyarázzuk tudod, csak itt az a gond, amikor az út szélén terjednek a hírek és nincs ott
az, aki elmagyarázná, hogy valóságban mi történik, azért beszélünk itt esetleg többet
róla, hogy hátha a televízión keresztül több eljut az emberekhez és akik már hallják,
továbbadják és nem dőlnek be az ilyen süketeléseknek.
Farkas József vezető főtanácsos:
Tisztelt Képviselő-testület! Ez az óvoda, bölcsőde ez egy építési köteles munka, aminek
volt egy építési engedélyes tervdokumentációja, engedélyeztük, és gyakorlatilag van egy
kiviteli terve, amely a kivitelezés megkezdésének időpontjában rendelkezésre áll. Senki
nem várhatja el, hogy egy közel 400 milliós építkezésnek a kiviteli terve teljesen átfedje
a kiviteli lehetőségeket. Menet közben, többek között az, amit az Alpolgármester Úr
mondott, az igény a falhűtésre és egyéb más dolgok, arra vezettek bennünket, hogy
ezeket a minden heti, ma is lesz csütörtök révén, csak most 10 órára eltoltuk, a minden
heti kooperáción megbeszéljük a kivitelezéssel kapcsolatos problémákat, ahol itt van a
kivitelező képviselője, a műszaki ellenőrök, az önkormányzat részéről én, Bálint is
beszokott jönni. A kérdésére, a konkrét kérdésére válaszolva a Képviselő Úrnak, azt
tudom mondani, hogy egyeztettem a kivitelező képviselőjével, a Szakonyi Árpád
ügyvezető úrral, még jelen pillanatban a feszítőműveknek még egy része van
elhelyezve, tehát sem a tornaterem, sem a foglalkoztatók még nincsenek megcsinálva,
tehát kb. 50%-a van, tehát az ami lehajlás és az, amit 4 cm-ben mondott, az vissza lesz
emelve plusz 2 cm-rel, és akkor kb. vízszintesbe jön ki, tehát ez még nincs megcsinálva.
Bizonyos dolgokat, de egyébként mondta az ügyvezető úr, amennyiben ilyen
kivitelezési kérdések vannak, mert ők azért a műszaki ellenőrökkel benne vannak,
minden alkalommal fent vannak az építkezésen, most is kint kezdtek, most is ott vannak
kint, nyugodtan forduljon közvetlenül őhozzá vagy az építésvezetőhöz, nyugodtan
tudnak választ adni. Én megmondom őszintén, csatlakozva az előttem szólókhoz, amit a
Polgármester Úr mondott, az a gépésztervező által konkrétan kiszámolásra került, annyi,
hogy gyakorlatilag az az 1 millió Ft ténylegesen, ha most azt a képviselők
végiggondolják, hogy egy 300-500 m2-es óvoda, bölcsődének az eddigi költsége,
mondjuk csak, az ami a fűtés, melegvíz ellátást jelentette, az 3-4 millió Ft. Jelen
pillanatban egy 7-szer akkora területű építménynek pedig a fűtés, melegvíz ellátása, úgy
hogy hőszivattyús rendszerrel, napkollektoros rásegítéssel 1 millió Ft, ez azt jelenti,
hogy 21-ed része ugyan akkora területben a fűtés. Tehát nem kell mondani ez egy ilyen
„A+”-os megoldású energia csomag, bármennyi lesz ebben a költség, efelé konvertál.
Ezt azért nem lehet megcsinálni egy magánházba, mert iszonyú nagy a bekerülési
költsége, de látjuk, ha azt nézzük, hogy 2-3 millió Ft a megtakarítás évente, akkor nem
10 éven belül, 5-6 éven belül teljesen megtérül.
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem válaszoltál a kérdésemre.
Jónás Sándor polgármester:
De válaszolt a behajlott gerendákra, hogy ez egy új technológia.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem, azt kérdeztem meg, nézd meg légy szíves, nem értem, hogy miért nem arra
válaszolsz. Azt kérdeztem, hogy ez a megoldás benne volt-e az eredeti tervben, ha nem
volt benne, akkor nem lehetett volna egy más megoldást alkalmazni.
Farkas József vezető főtanácsos:
Az eredeti tervben rácsos tartók voltak, viszont a farácsos tartóknál, amit tervezett a
statikus hibájából közvetlenül a folyosó részen nagyok voltak az áthidalások. Már most
mondom neked, hogy ezek a feszítőművek nem azért vannak odatéve, mert nem bírná a
gerenda, mert betörne, meg behajolna, inkább csak esztétikai dolog, mert a gerenda
önmagában is elbírná a héjazatot mindenféle hóteherrel, szélteherrel, azt a statikus
kiszámolta, ez csak azért van, hogy vízszintesen, tehát ne hajoljon be a nagy fesztáv
miatt a gerenda, ez kiegyenesítette.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem figyeltél, én azért kérdeztem ezt a megoldást,
Jónás Sándor polgármester:
Jó, akkor majd a képviselőnek én azt mondom, hogy ez már szakmai dolog és
legközelebbi testületi ülésre a műszaki vezetőt elfogom hívni, hallgassál már végig jó,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Hagy fejezzem be légy szíves,
Jónás Sándor polgármester:
Majd én fogom megmondani, hogy ki mikor szól,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Az a lényege neki, hogy a sportteremben is egyebekben is annyira mélyen behajlik ez a
feszítés, mert azért kérdezem, hogy nem lehetett volna-e más megoldást alkalmazni?
Jónás Sándor polgármester:
Köszönöm szépen.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Mi nem tetszik már megint kis polgármester?
Jónás Sándor polgármester:
Az nem tetszik,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Te nem érted a nyolc osztállyal polgármester, egy érettségivel meg lehet érteni.
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Jónás Sándor polgármester:
Az nem tetszik, ne minősítsél engemet, azt megteheted az istállódban, engem hagyjál ki
ebből, figyelj ide, te amihez nem értesz, ne szóljál bele, ez nem ide tartozik,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Majd én eldöntöm,
Jónás Sándor polgármester:
Azt akartam mondani és elmondom most is, ha igényled, akkor a műszaki szakértőket
meghívom és azok választ fognak neked adni. Kész.
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök:
Szeretném, ha Doktor Úr röviden elmondaná, hogy miért is nem új passzió ez a két
szoba a gyerekeknek az orvosi szoba, amit az előbb itt beszélgettünk, hogy miért
ÁNTSZ komoly előírás, hogy bölcsődés és óvodás gyerekeket miért nem lehetnek egy
vizsgálóban?
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
A fertőző betegségek terjedése miatt. Vannak olyan gyermekbetegségek, amelyek az 1-3
korban jelentkeznek elsősorban, de elkaphatják a nagyobbak is, ilyen például a callo
vírus, calici vírus, ezek enterális fertőzések, amik ezek a gyerekek között jelentkeznek,
ezt otthon kapják meg, de ha összevegyülnek vizsgálatkor nagyobbakkal, akkor azok is
megkaphatják, ugyan így van a bárányhimlő, ami nagyobb gyerekek között van
elsősorban, de ha megint csak együtt vizsgálják, egy rendelőben vannak, akkor a
kisebbek is, akik oda bemennek megkapják a vírust, azokon is kijön. Tehát nagyobb
csoportra a kisebbre, illetve fordítva ne terjedjenek ezek a betegségek, ezért ennek a
megelőzésére kell ez.
Jónás Sándor polgármester:
Ez teljesen igaz, és én azt hiszem, hogy ilyenekkel kellene foglalkozni, nem az
áskálódással, hanem az, hogy mennyi új dolog fog ebben megvalósulni, ami az itt élő
emberek és gyerekek érdekeit szolgálja. Nem állandóan a kötözködés. Köszönöm
szépen, van még más egyéb ezzel kapcsolatban? Ha nincs, akkor szavazásra bocsátom,
és aki az első napirendi beszámolót elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – 7 foglalkoztatós óvoda és 3
foglalkoztatós bölcsőde kivitelezésének állásáról készített beszámolót – 9 fő igen
szavazattal, 1 fő nem szavazott (Tóth Imre, Vásári-Orosz Andrea, Illés János, Jászai
László nem volt jelen szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
63/2010.(IV. 08.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege, Óvoda u. 3/a. szám
alatti 2078/2 hrsz-ú ingatlanon épülő 7 foglalkoztatós óvoda és 3 foglalkoztatós
bölcsőde kivitelezésének állásáról készített beszámolót elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Jónás Sándor polgármester
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Jónás Sándor polgármester:
Terjeszd be Zsuzsa jó, ehhez a hitelfelvételt, ami ki lett osztva a Képviselő-testületnek.
Nem lett kiosztva, akkor mond már el röviden légy szíves.
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető:
A szavazást vártam meg és szeretném elmondani, hogy az Észak-alföldi Operatív
program keretében megvalósuló óvoda építés már mindenki előtt ismert, hogy 455.934
ezer Ft-os összköltséggel épül, ehhez 95%-os mértékű támogatás kapcsolódik, ennek a
támogatásnak az összege 433.137 ezer Ft. Ehhez a projekthez már kiutalásra került
151.598 ezer Ft előleg, aminek az elszámolására majd a projekt lezárásakor kerül sor. A
pályázati támogatások kiutalása minden esetben utófinanszírozott, tehát ez azt jelenti,
hogy az önkormányzatnak meg kellene előlegezni 281.539 ezer Ft-ot, ennek a
projektnek a lebonyolítása viszonylag rövid határidejű, ezért a számlák időbeni
kiegyenlítéséhez és a pályázat határidőben történő elszámolásához szükségessé válik
úgynevezett projekt támogatás megelőlegező hitel felvétele. Ennek a hitelnek a
felvételéhez szükséges képviselő-testületi döntés, amit szeretném, ha a Képviselőtestület határozati javaslat megfogalmazna. Ez az óvoda építéssel összefüggő. Van egy
másik pályázatunk, aminek még a támogatási szerződése a mai nappal nem készült el, ez
a Rákóczi-Toldi-Lehel utak gyűjtőút építése a projekt összköltsége ebben az esetben
181.596 ezer Ft, 85%-os mértékű a támogatása, ez a támogatás összegszerűen 154.357
ezer Ft. Itt ezt az összeget kellene, hogy megelőlegezze az önkormányzat itt is
viszonylag rövid időn belül a pályázati elszámolások a 60 napos átfutási idejét
figyelembe véve ennek az összegnek a megelőlegezésére nem tud az önkormányzatuk
forrást biztosítani a saját költségvetésében. A pályázat elszámolása során ezek a
támogatások kiutalásra kerülnek és egy ilyen támogatás megelőlegező hitel formájában
nem veszélyeztetné a számlák időben kifizetését, kiegyenlítését és a pályázat
határidőben történő elszámolását. Ez lenne a kérés, és a határozati javaslatot szeretném
ismertetni, ha a képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy ennek a hitelnek a felvételét
az önkormányzat képviseletében a polgármester úr és a jegyző kezdeményezhetné a
pénzintézetnél. Szeretném felolvasni ezt a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a pályázati
támogatással érintett beruházások kivitelezői számláinak határidőben történő
kiegyenlítése, és a pályázatok határidőben történő elszámolása érdekében projekt
támogatást megelőlegező hitelt vesz fel az alábbi támogatással érintett beruházásokhoz:
1./
ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0050 azonosítási számú pályázat
Tiszacsege Városi Óvoda és Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése.
A projekt összköltsége: 455 934 023 Ft
azaz Négyszázötvenötmillió-kilencszázharmincnégyezer-huszonhárom forint.
A támogatás mértéke : 95%
A támogatás összege : 433 137 321 Ft
azaz Négyszázharminchárommillió- százharminchétezer -háromszázhuszonegy forint
Kiutalt előleg összege: 151 598 061 Ft
azaz Százötvenegymillió- ötszázkilencvennyolcezer - hatvanegy forint.
Projekt támogatást megelőlegező hitel felvétel összege: 281 539 260 Ft
azaz Kettőszáznyolcvanegymillió-ötszázharminckilencezer-kettőszázhatvan forint
2./
ÉAOP--2009-3.1.2/A. azonosítási számú pályázat
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Tiszacsege közlekedési feltételeinek javítása belterületi utak felújításával
Tiszacsege Rákóczi, Toldi , Lehel utak gyűjtő út építése
A projekt összköltsége 181 596 395 Ft
azaz Száznyolcvanegymillió-ötszázkilencvenhatezer- háromszázkilencvenöt forint
Támogatás mértéke: 85%
A támogatás összege: 154 356 935 Ft
azaz Százötvennégyezer- háromszázötvenhét forint
Projekt támogatást megelőlegező hitel felvétel összege: 154 356 935 Ft
azaz Százötvennégymillió- háromszázötvenhatezer -kilencszázharmincöt forint
A hitel felvételét az a tény tette indokolttá, hogy a pályázati támogatások kiutalása
minden esetben utófinanszírozott, így az önkormányzatnak nem áll módjában a
fejlesztések folyamatos finanszírozása.
A Képviselő-testület vállalja, hogy a felvett hitelt és annak kamatait a hitel
ütemezésének megfelelően határidőben megfizeti. Az esedékesség évében költségvetési
rendeletében megtervezi a tőke és kamatfizetési kötelezettségeket.
A hitel visszafizetés jogi biztosítéka :
1./ pont esetében az ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0050 azonosítási számú támogatási
szerződés alapján 281 539 260 Ft vissza nem térítendő támogatás engedményezése.
2./ pont esetében az ÉAOP--2009-3.1.2/A. azonosítási számú pályázat támogatási
szerződés alapján
154 356 935 Ft vissza nem térítendő támogatás engedményezése.
Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy a hitel felvétele nem esik törvényi korlátozás alá.
(1990. évi LXV. Tv. 88.§-a)
Képviselő-testület felhatalmazza Jónás Sándor polgármestert, és Dr. Vámosi Margit
aljegyzőt az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti
hitelszerződés aláírására.
Határidő: azonnal”
Jónás Sándor polgármester:
Csak annyit, hogy ma Magyarországon mindenki tudja, kevés olyan önkormányzat van,
aki előre megtud ekkora pénzeket, vagy ekkorákkal tud rendelkezni, hogy megtudja
csinálni, az nem is pályázik szerintem. Mi azért is pályáztunk, mert erre nagy szükség
van, az önrészt nem tudjuk finanszírozni, ezért akarjuk előre a hitelt felvenni, ebből
kifizetjük, és majd havi részletekben visszafizetjük. Ennyi. Van-e ezzel kapcsolatban
valakinek észrevétele?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Kérdésem lenne Jónás, mert
Jónás Sándor polgármester:
Mondjad nyugodtan, tőled, az intelligenciádtól ennyi telik.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Szilágy, Jónás, nehogy félreértsd, amilyen a mosdó, olyan a törölköző.
Jónás Sándor polgármester:
Ennyi telik,
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Én Tisztelt Képviselő Társaim elvagyok tényleg rőkönyödve, hogy egyikőtöknek sincs
hozzá szava, mert egyszerűen én nem értem, hogy most, se írott anyag nincsen most
Zsuzsa is csak felolvasta, egy olyan számhalmaz, hogy gondolom Jónás Úron kívül nem
sokan tudtunk megjegyezni, még egy fő biztosan van itt a képviselő-testületben. De azt
fogadjuk már el, hogy miért most kell ezzel a hitellel ideállni, ha ez ilyen egyszerű és
tudtuk, hogy nincsen erre az önerőre, azt mondtad pénzünk. Hogy ezt miért nem lehetett
akkor időben?
Jónás Sándor polgármester:
Nem így volt, de mindegy, igen? Majd javítalak.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Miért nem lehetett erről a hitelről már időben gondoskodni, mert már úgy tudom, hogy a
számlát benyújtották 152 millió Ft-os számla a 40%-os készültségi fokra be van nyújtva
és erre, ami megérkezett nekünk, mert előfinanszírozású 151millió Ft, és ehhez tényleg
csak egy pár százezer forintot kellett volna hozzátenni és akkor ki lehetett volna fizetni,
plusz még a 15 millió Ft-os tervezési díjjal, tehát, ha itt összeadtunk mindent, 20 millió
Ft az, ami ehhez az építkezésre vonatkozik. Közel 40 millió Ft-ot azért ebből a pénzből,
mi működésre költöttünk. Ezek olyan dolgok, én is elfogadom, hogy elkerülhetetlenek,
én ezeket szerettem volna a pénzügyi bizottsággal megbeszélni. Inkább azzal kellene
foglalkoznod Sándor, hogy a Pénzügyi Bizottság hányszor határozatképes. Mert, hogy
én hányszor megyek el a bizottsági ülésre, ha határozatképességet ez változtatna, akkor
én azonnal eljönnék, még akkor is, ha munkámat végzem. A Pénzügyi Bizottsági ülés,
mivel sajnos Répási képviselő Úr és egy külsős tag vett volna részt, de mivel nem volt
határozatképes, így ezeket nem tudtuk átbeszélni. Azért ez annál többet érdemelne, hogy
hogy tudjuk, miből tudjuk visszafizetni, ezeknek a helyét megkeresni, mert már most is,
ha kifizettük volna ezt a számlát, amit benyújtott az építkező, akkor onnantól kezdve
egy pár hét múlva tudjuk csak lehívni a következőt. Ha ez ennyire egyszerű és ennyire
átlátható, akkor ezzel már én úgy érzem el vagyunk késve. Tehát ezeket a
hitelfelvételeket, azért előre ki kellett volna osztani, nem itt, illetve még meg sem kapjuk
és akkor itt felolvassa Zsuzsa ezeket a nagyon komoly számokat és annak ellenére, hogy
azért az önrészt vissza kell fizetni, mert te mondtad, hogy nincs erre meg jelen
pillanatban a fedezet. Akkor a későbbiekben miből gondoljuk ezt visszafizetni? Mit
befolyásol? Milyen terheket ró ez az önkormányzatra, a város életére? Azért ezekre
többet kellett volna szánni, és lehet ezt bárminek mondanod Jónás Sándor, meg
demagógiának, meg bárminek, ezt el is fogadom, hogy ennyi telik tőled, de a Képviselőtestülettől én többet várnék el. Ezeket felelőssebben kellene ezeket a döntéseket
meghozni és átbeszélgetni, mert nagyon komoly súlya van ezeknek a hitelfelvételeknek,
és a kamatainak minden és azoknak a visszafizetése mennyiben hátráltatja esetleg a
működésünket. Tehát a 40 millió Ft-ot ebből a pénzből, amit előre megkaptunk, már
működésre költöttünk, tudtuk, hogy erre az szükséges, akkor miért nem vettük ezt a
hitelt hamarabb fel, ha minden áron fel kell, hogy vegyük.
Jónás Sándor polgármester:
Köszönöm szépen, újabb megállapítást kell tennem a Képviselővel szemben, a
hallásával is gond van, mert ugye itt minden képviselő a többi hallott mindent és
mindenki megértette, de ha nem akkor megkérlek Zsuzsa még egyszer magyarázd el a
Tisztelt Képviselőnek is, talán hangosabban, mert lehet, hogy rossz a hallása.
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Zsuzsa, a Polgármester Úrtól várom a magyarázatot.
Jónás Sándor polgármester:
Nem, a szakemberek adják a magyarázatot.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Mert te nem az vagy?
Jónás Sándor polgármester:
Én nem, én nem vagyok szakember, tessék Zsuzsa parancsoljál, én nem képzelek
magamról ilyeneket, mint te.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Hát nincs is alapod rá.
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető:
A határozati javaslat a támogatást megelőlegező hitelfelvételről van szó, tehát nem az
önerőnek a hitellel történő pótlásáról, hanem a támogatás megelőlegezéséről és a jogi
biztosíték, amit említettem az pedig a támogatási szerződés alapján leutalt támogatást
engedményezzük a pénzintézet javára, tehát mikor megkapjuk az állami támogatást, ez a
hitel akkor törlődik. Ami plusz kiadás az önkormányzatnak az a kamat, mert ez
kamatteherrel jár. De mivel nincs saját forrása az önkormányzatnak, hogy
megfinanszírozza ezt a 433 millió Ft-ot, vagyis hogy esetünkben az óvodánál már leutalt
előleg 151.598 e Ft, ott 281.539 e Ft, amit fel kell venni támogatásmegelőlegező hitel.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
A kérdésre válaszolj Zsuzsa, miért nem hamarabb intézzük?
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető:
Azért, nem tudtuk hamarabb intézni, mert a hitel elbíráláshoz egy lezárt évnek a
zárszámadása kell, ami a második napirend témája lesz, a zárszámadás elfogadásának
határideje az államháztartás működési rendjéről szóló Kormányrendelet, és a 249-es
kormányrendelet alapján április 30-a. Most április 08-a van, tehát igyekeztünk minél
hamarabb lezárni, hogy ennek a hitelnek az indítását minél hamarabb tudjuk
kezdeményezni.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
A másik kérdésem, hogy a 40 milliót miért költöttük akkor működésre?
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető:
Ennek is van magyarázata, azért mert az önkormányzat nehéz gazdasági helyzetben van
és mérlegelni kell, hogy kisebbik rosszat választja. Az év végén el lehetett dönteni azt,
hogy hozzányúlunk-e ehhez a pénzhez, a működésből jelentkező számlák
kiegyenlítéséhez, ha teljesen zároljuk ezt a pénzt, akkor kiegyenlítetlen számláink
vannak, ami további hátrányt jelenthet a további pályázatokhoz, esetleg a
szolgáltatókkal szemben. Nem törvénytelen hozzányúlni, a lényeg az, hogy a pályázati
támogatást az elszámolás időpontjában bizonyítottan a projekt megvalósítására kell
fordítani. Én úgy gondolom, hogy az önkormányzat érdeke azt kívánta, hogy a működés
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folyamatos legyen, ne okozzon hátrányt esetleg benyújtandó pályázatokhoz a nagyobb
összegű kifizetetlen számla. Mindenképpen ennek a 40 millió Ft-nak visszapótlása nagy
terhet jelent az önkormányzatnak, ha nem fizetjük ki, akkor a működésből jelentkező
nagy teher ugyan ezt az önkormányzatot terheli.
Jónás Sándor polgármester:
Itt az a jó tudod, hogy a többi képviselő tisztában van, mert a település érdekeit nézi és
az érdekeiért van itt. Van olyan, aki nem. Most azért utólagosan is, illetve a második
napirendi pontra jött Könyvvizsgáló Úr Farkas Lajos, de jelezte, hogy szeretne most már
ő is ebbe az eléggé meddő vitába belefolyni egy kicsit és azt hiszem, hogy egy kicsit
frissítésként jól is jön az, hogyha egy tőlünk is jóval magasabb szakember erről egy kis
tájékoztatást fog adni. Lajos megkérnélek, üdvözöllek.
Farkas Lajos könyvvizsgáló:
Köszönöm szépen Polgármester Úr! Szóval azzal kezdeném kedves képviselők, hogy
először is az ilyen mérvű hitelfelvételhez mindenképpen illik a véleményemet kikérni,
illik, mert ez benne van a szerződésünkben. Én erről tudtam egyébként, hiszen elég
elővenni a költségvetésüket, amit önök jóváhagytak, be van tervezve a beruházásnak
95%-os mértékű állami támogatása. A támogatási szerződés szerint mindenki tudja,
hogy utófinanszírozásra van betervezve, az az előbb meg kell csinálni, el kell készülni,
utána, ha minden rendben van a támogatási szerződés szerint, akkor a támogatást ide
fogja adni a szerződő fél, az állam, aki ezt támogatja. Ez így néz ki, a legtöbb
önkormányzatnál, mint önöknél is, nincsen meg ennek a 95%-os támogatásnak a saját
fedezete, hiszen akkor el sem készülnének ezek a beruházások, tehát kénytelen
valahonnét ezt megfinanszírozni, mert most olyan helyzetben, mint az önök
önkormányzata is, hát örülnek, ha a saját napi dolgaikat tudják finanszírozni, nemhogy
még azt finanszírozzák meg. Kvázi az a bevétel, ami támogatásként be van tervezve, az
időlegesen támogatást megelőlegező hitelként le kell kérni, mert a magyar vállalkozási
rendszerben viszont nem nagyon találni olyan vállalkozót, aki úgy vállalja fel a munkát,
hogy megcsinálom, elkészítem, készre jelentem, műszakilag átvettétek és mit tudom én
majd egy év múlva meg majd kifizetitek, hát ilyet nem nagyon találni. Mikor elkészít
egy munkát a szerződés szerint, ami megint meg lett versenytárgyaláson futtatva, és
benne van, hogy mennyi időnként kell fizetni, amikor a résztörlesztés következik, az
bizony benyújtja a számlát. Gondolom most ez történt, hogy már itt a számla, nem
beszéltem most veled, de itt a számla, fizetni kell, támogatás még sehol, mert az majd az
utólagos elszámolás után jön, tehát nem tudnak más csinálni. Tehát ebből lehet szidni a
támogató szervezeteket, lehet szidni a pályázati kiírókat, hogy hát azért mégis csak nem
egészen 95%-os mértékű lesz az a támogatás, mert nekünk egy kis kamatköltségbe
belekerül, de mondjuk, hogyha nem adnának 95%-ot, meg nem adnának semmit, akkor
meg nem lenne semmiféle fejlesztésre pénzünk. Ez az igazság. Ha most ezeket így
összerakom, ezeket a tényeket, akkor azt mondom, hogy nem lehet mást csinálni. Tehát
be volt kódolva ez a költségvetésükbe, amikor be van tervezve a fejlesztés, be van
tervezve a bevétel oldalon a támogatás része, de a támogatás része majd csak, amikor
elszámolunk utána jön meg. Tehát akkor ezt megelőlegező hitellel, ennek ez a neve
egyébként, ennek a hitelkonstrukciónak, támogatás megelőlegező hitel. Borzasztó, hogy
ilyennel kell szembenézni, mert így végül is mégis ennek a finanszírozási részének a
terheit, a kamatterheit azt rálökik a közszférára, annak is a végrehajtó részére. Ennyit
akartam hozzáfűzni.
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Jónás Sándor polgármester:
Nagyon szépen köszönöm és nagyon hasznos volt.
Bana Gábor PTKIB. tag:
Még annyit, hogy ugye míg itt a megelőlegezett hitelfelvétel kapcsán, ha ezt a kettőt
összeadjuk, ez így 435.896.195 Ft, az én számításaim szerint, itt a hitelfelvételnél az a
célszerű, ha minél később lesz a megelőlegezett hitel felvéve, és tehát a hitelfelvétel és
az állam kiutalása között minél rövidebb idő telik el, annál rövidebb a kamatunk. Tehát
ennyit akartam.
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető:
Rendelkezésre tartás van és a számla kiegyenlítéshez ezt igénybe venni és az
igénybevételtől a támogatás megérkezéséig kamatozik, a gyakorlatban.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Tehát minden nap, ha hamarabb intéztük volna a hitelt, akkor,
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető:
Hát igen, a rendelkezésre tartás miatt,
Jónás Sándor polgármester:
Akkor hamarabb fizettük volna a kamatot, igen, tudom, hogy te mindig az ellenkezőjét
akarod, megszoktuk már, ennyit értesz hozzá.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Nem akarnám túlzottan hosszúra, mert eléggé jól körbejártuk már ezt a témát. Tisztelt
Testület! Igazából bennem is ez fogalmazódott meg, hogy ezt csak egy bizonyos
határidőn túl tudjuk igénybe venni ezt a finanszírozási hitelt. De igazából ez a cég
vállalta is azt, majdhogynem akkor is elhangzott, hogy szinte az egészet készre készítik,
akkor kell kiegyenlítenünk, de gondolom nem fogjuk ezt addig megvárni, nem is volna
fer velük szembe. Én azért elmondanám majd a későbbiek folyamán majd találkozik,
vagy találkozott is a Tisztelt Testület az anyagban, a zárszámadásban, hogy bizony a
működésre több, mint 25 millió Ft kamatköltséget fizetünk ki. Azért itt arra nagyon
vigyáznunk kell, és nyilván abból az apropóból gondolta, vagy oldotta meg Irodavezető
Asszony, hogy abból egy kicsit a működéshez is lehetett fordítani, ebből az előlegből,
szerintem ez egy ésszerű dolog volt. Illetve szó esett itt a Képviselő Úr részéről a saját
erő biztosítása kapcsán, az is szintén szerepel a zárszámadásban, hogy ezt az
adóbevételekből, ami több, mint 70 millió Ft abból fogjuk finanszírozni. Röviden ennyi
volna.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Ehhez szólnék hozzá, nem kritizálom, mert ez a gyakorlat, van egy olyan gyanúm, hogy
egyes uniós államok, és maga az Európai Unió is a saját bankjainak a kezére játszik. Ki
nyer rajta, végső soron a legtöbbet ők.
Jónás Sándor polgármester:
Ez már külön napirendi pont. Jól kitárgyaltuk, és én szavazásra szeretném bocsátani a
Zsuzsa által beterjesztett az út és az óvodához való hitelfelvételhez, szó szerint
elmondta, aki egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Városi Óvoda és
Bölcsőde infrastrukturális fejlesztés projekthez támogatást megelőlegező hitel
felvételét – 9 fő igen szavazattal, 1 fő nem szavazott (Tóth Imre, Vásári-Orosz Andrea,
Illés János, Jászai László nem volt jelen szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
64/2010.(IV. 08.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a pályázati
támogatással érintett beruházások kivitelezői számláinak határidőben történő
kiegyenlítése, és a pályázatok határidőben történő elszámolása érdekében projekt
támogatást megelőlegező hitelt vesz fel az alábbi támogatással érintett beruházáshoz:
ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0050 azonosítási számú pályázat
Tiszacsege Városi Óvoda és Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése.
A projekt összköltsége: 455 934 023 Ft
azaz Négyszázötvenötmillió-kilencszázharmincnégyezer-huszonhárom forint.
A támogatás mértéke : 95%
A támogatás összege : 433 137 321 Ft
azaz Négyszázharminchárommillió- százharminchétezer -háromszázhuszonegy
forint
Kiutalt előleg összege: 151 598 061 Ft
azaz Százötvenegymillió- ötszázkilencvennyolcezer - hatvanegy forint.
Projekt támogatást megelőlegező hitel felvétel összege: 281 539 260 Ft
azaz Kettőszáznyolcvanegymillió-ötszázharminckilencezer-kettőszázhatvan forint
A hitel felvételét az a tény tette indokolttá, hogy a pályázati támogatás kiutalása minden
esetben utófinanszírozott, így az önkormányzatnak nem áll módjában a fejlesztések
folyamatos finanszírozása.
A Képviselő-testület vállalja, hogy a felvett hitelt és annak kamatait a hitel
ütemezésének megfelelően határidőben megfizeti. Az esedékesség évében költségvetési
rendeletében megtervezi a tőke és kamatfizetési kötelezettségeket.
A hitel visszafizetés jogi biztosítéka:
Az ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0050 azonosítási számú támogatási szerződés alapján
281 539 260 Ft vissza nem térítendő támogatás engedményezése.
Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy a hitel felvétele nem esik törvényi korlátozás alá.
( 1990.évi LXV. Tv. 88.§-a)
Képviselő-testület felhatalmazza Jónás Sándor polgármestert, és Dr. Vámosi Margit
aljegyzőt az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti
hitelszerződés aláírására.
Határidő: azonnal
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Jónás Sándor polgármester:
Aki a 2. határozati javaslattal egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Rákóczi, Toldi ,
Lehel utak gyűjtő út építése projekthez támogatást megelőlegező hitel felvételét – 9 fő
igen szavazattal, 1 fő nem szavazott (Tóth Imre, Vásári-Orosz Andrea, Illés János,
Jászai László nem volt jelen szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
65/2010.(IV. 08.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a pályázati
támogatással érintett beruházások kivitelezői számláinak határidőben történő
kiegyenlítése, és a pályázatok határidőben történő elszámolása érdekében projekt
támogatást megelőlegező hitelt vesz fel az alábbi támogatással érintett beruházáshoz:
ÉAOP--2009-3.1.2/A. azonosítási számú pályázat
Tiszacsege közlekedési feltételeinek javítása belterületi utak felújításával
Tiszacsege Rákóczi, Toldi , Lehel utak gyűjtő út építése
A projekt összköltsége 181 346 395 Ft
azaz Száznyolcvanegymillió-háromszáznegyvenhatezer- háromszázkilencvenöt
forint
Támogatás mértéke: 85%
A támogatás összege: 154 144 436 Ft
azaz Százötvennégymillió-száznegyvennégyezer-négyszázharminchat forint
Projekt támogatást megelőlegező hitel felvétel összege: 154 144 463 Ft
azaz Százötvennégymillió- száznegyvennégyezer-négyszázhatvanhárom forint
A hitel felvételét az a tény tette indokolttá, hogy a pályázati támogatások kiutalása
minden esetben utófinanszírozott, így az önkormányzatnak nem áll módjában a
fejlesztések folyamatos finanszírozása.
A Képviselő-testület vállalja, hogy a felvett hitelt és annak kamatait a hitel
ütemezésének megfelelően határidőben megfizeti. Az esedékesség évében költségvetési
rendeletében megtervezi a tőke és kamatfizetési kötelezettségeket.
A hitel visszafizetés jogi biztosítéka :
Az ÉAOP--2009-3.1.2/A. azonosítási számú pályázat támogatási szerződés alapján
154 144 436 Ft vissza nem térítendő támogatás engedményezése.
Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy a hitel felvétele nem esik törvényi korlátozás alá.
( 1990.évi LXV. Tv. 88.§-a)
Képviselő-testület felhatalmazza Jónás Sándor polgármestert, és Dr. Vámosi Margit
aljegyzőt az ügylet egyéb feltételeiben történő megállapodásra és a fentiek szerinti
hitelszerződés aláírására.
Határidő: azonnal
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2./

Napirendi pont
Tiszacsege Város Önkormányzata 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet, valamint
Tiszacsege Város Önkormányzata 2009. évi egyszerűsített beszámolójának elfogadása
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Felkérem Farkas Lajos könyvvizsgáló Urat, hogy esetleg, ha szóban kiegészítené, illetve
van gondolom észrevételed is.
Farkas Lajos könyvvizsgáló:
Köszönöm Polgármester Úr! Azzal kezdeném, hogy kicsit változott a jelentésem, a
dátumban, valahogy nekem tegnapra volt ez beütemezve, most a végső jelentésem
dátuma a mai nap, az összes többiben nem lett változás. Annyit akarnék hozzáfűzni
kedves képviselők, hogy egy kicsit kellemes helyzetben vannak a felkészülést illetően.
Az elmúlt években nem emlékszek rá, hogy ilyen hamar sikeredett volna kiadni a
beszámolót, ahhoz képest, amíg a tárgyalás eltelt. A következőket akarnám hozzáfűzni.
Nem ismétlem el itt a szám adatait, mellé van rakva, jó bő anyagot kapott mindenki.
Ami le van benne ellenőrizve, kérem szépen megnéztem az előirányzati adatok, akár az
eredeti, akár a módosított, azok, amit a képviselő-testület elfogadott, összességében és
részeiben is. A teljesítési adatokat elellenőrizve én hitelesnek találtam az elszámolást a
pénzforgalmat illetően is és az önkormányzati mérleg adatainak a beszámolóban jelzett
adatait is. Nem találtam, ezeket most így tételesen mondom, nem a sztender szerint, nem
találtam csalásra utaló jelet az elszámolásokban. Az nem tisztem, hogy minősítgessem a
gazdálkodás minőségét. Azt megállapítottam, hogy ugyan abban a szerkezetben kapták
kézhez a zárszámadást, mint ahogy a költségvetés szerkezete kiment. Minden eltérés a
költségvetés szerkezetét illetően indokolva van. A tényadatok és az előirányzat adatok
valósak, ennek kapcsán a különbözet és az indoklás is, amely nagytételeket megnéztem,
ezek valósak. Én úgy gondolom, hogy ez a beszámoló az önkormányzat vagyoni
pénzügyi helyzetéről és a zárszámadás egyéb nem forintosított adatival is kiegészítve
valós képet mutat a város jelenlegi pénzügyi helyzetéről. Ennyivel akartam kiegészíteni
és mondom azzal, hogy a mai világban ez már érdekes, mivel átrakták mára, a mai
dátummal van elfogadva az én jelentésem is, nem változott egy nap alatt semmit, nem
módosítottak nekem egyébként benne.
Jónás Sándor polgármester:
Mint hallottuk már a bizottság nem tárgyalta, de kérdezem a képviselőket, hogy ezzel
kapcsolatban észrevételük, véleményük, kérdésük?
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Egy rövid észrevételem lenne, megnézegettem, tanulmányoztam, hozzáteszem az előző
évit és gratulálok ehhez a nagy munkához, rengeteg adatot tartalmazó, de értelmesen,
grafikonokkal, táblázatokkal, mellékletekkel magyarázó, egy nagyon jól sikerült, precíz
zárszámadás. Úgyhogy ehhez a nagy munkához gratulálni tudok.

20

Jónás Sándor polgármester:
Köszönjük szépen Doktor Úr, így látjuk mi is, köszönjük, hogy megerősítetted. Más ha
nincs, akkor szavazásra bocsátanám a második napirendi pontot, aki elfogadja, kérem,
hogy kézfelnyújtással jelezze.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Zárszámadást tárgyaljuk.
Jónás Sándor polgármester:
Jó, akkor tárgyaljuk meg akkor, de a zárszámadásra szavazunk most.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Most az egyszerűsített beszámolóra szavaztunk.
Jónás Sándor polgármester:
Egybe van a két napirendi pont.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Egybe van a két napirendi pont, de külön kell szavazni.
Jónás Sándor polgármester:
Jó, akkor külön szavazunk, akkor külön. Először a 2009. évi zárszámadásról szóló
rendeletet, aki elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Volna akkor nekem hozzáfűzni valóm, először a beszámolót akartam.
Jónás Sándor polgármester:
Akkor kezdjük azzal, aki a 2009. évi egyszerűsített beszámolóját, aki elfogadja, kérem,
hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Város
Önkormányzata 2009. évi egyszerűsített beszámolóját – 9 fő igen szavazattal, 1 fő nem
szavazott (Tóth Imre, Vásári-Orosz Andrea, Illés János, Jászai László nem volt jelen
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
66/2010.(IV. 08.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 92/A. (1) és (2) bekezdésében foglaltak, valamint az
államháztartás szervezetei és beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 249/2000.(XII. 24.) Kormányrendelet figyelembe vételével –
Tiszacsege Város Önkormányzat egyszerűsített beszámolóját az alábbiak szerint fogadja
el:
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1. A 2009. évi gazdálkodásról szóló egyszerűsített mérleget az 1. számú melléklet
szerint. Az egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 2. számú melléklet szerint.
Az egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatást a 3. számú melléklet szerint.
2. A Képviselő-testület kéri a könyvvizsgálói záradékkal ellátott egyszerűsített
beszámoló közzétételét és felkéri a jegyzőt, hogy intézkedését a beszámoló
közzétételére és az Állami Számvevőszék felé történő továbbítására tegye meg.
Határidő:
2010.június 15.
Felelős. Dr. Vámosi Margit aljegyző
Ellenőrzéséért: Jónás Sándor polgármester

Jónás Sándor polgármester:
A könyvvizsgálói jelentést aki elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Város 2009. évi
egyszerűsített éves beszámolójának és zárszámadási rendelettervezetének
könyvvizsgálatáról szóló jelentést – 9 fő igen szavazattal, 1 fő nem szavazott (Tóth
Imre, Vásári-Orosz Andrea, Illés János, Jászai László nem volt jelen szavazásnál)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
67/2010.(IV. 08.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete – a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. Törvény 92/A. §. (1) és (2) bekezdésében foglaltak, a Magyar
Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. Törvény, valamint az
államháztartás szervezetei és beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 249/2000.(XII. 24.) Korm. rendelet figyelembevételével
Tiszacsege Város 2009. évi egyszerűsített éves beszámolójának és zárszámadási
rendelettervezetének könyvvizsgálatáról szóló jelentést elfogadja.
A Képviselő-testület elrendeli a könyvvizsgáló által hitelesítő záradékkal ellátott
egyszerűsített beszámoló közzétételét és felkéri a jegyzőt, hogy intézkedését a
beszámoló közzétételéről és az Állami Számvevőszék felé történő benyújtásáról tegye
meg.
Határidő:
2010. június 15.
Felelős:
Dr. Vámosi Margit aljegyző
Ellenőrzéséért: Jónás Sándor polgármester
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Répási Lajos PTKIB. elnök:
Azért nagyvonalakban csak fussuk át a tavalyi évi költségvetésünket, ami 2010. II. 12én állapítottunk meg, 1.570.950 ezer Ft-os bevétellel és kiadási főösszeggel, melyet
háromszor módosítottunk, legutóbb a legutóbbi testületi ülésen, így a bevételi főösszeg
1.291.964 ezer Ft-ra, a kiadási pedig 1.230.369 ezer Ft-ban pontosult. Módosításokat,
amiken változtattunk, ezeket főleg pótelőirányzatok, pályázati támogatások beépítése,
átvett pénzeszközök, valamint a testület döntése, illetve ezek átvezetése indokolta. Már
akkor is látszott, hogy működési hitelt kell felvennünk, mint ahogy terveztük is, ez
mindösszesen 154 millió Ft összegben alakult, ehhez képest lényegesen változott, itt
természetesen igénybe vettük ezt, amiről az előbb is beszéltünk, a beruházásra kiutalt
előleg összegéből is fordítottunk a működésre, így a hitelfelvételek 6,5 millió Ft
összegben csökkent. A bevételeink önkormányzati szinten, az állami támogatások, most
nem tudom, ne menjünk végig rajta,
Nagy Miklós alpolgármester:
Menjél, a lakosság legalább hagy tájékozódjon az anyagról, mert nyilvánvalóan a
lakosságnak legyen már egy kis információja, hogy mi történik. Nyugodtan mondjad
csak.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
A legnagyobb tétele az állami támogatások, amik tervszerűen érkeztek az
önkormányzathoz, itt megkülönböztetünk szabad felhasználású támogatásokat, ezek
4.726.451 Ft összegben, kötött felhasználású támogatások 861.676 Ft összegben, illetve
egyéb céllal szintén kötött felhasználású támogatások mintegy 61.059 ezer Ft összegben,
ezek szociális ellátásokkal összefüggésben 241.528 ezer Ft érkezett az
önkormányzatunkhoz. Felhívnám a figyelmet, hogy még mindig óriási összeget
képviselnek ezek a szociális támogatások, sajnos, hogy itt tartunk. Visszafizetési
kötelezettség keletkezett a meghaladó normatív hozzájárulások vonatkozásában egy
4.385.000 Ft összegben, illetve többlettámogatási igényünk is jelentkezik, ezek a
feladatmutatókban bekövetkezett pozitív változásoknak tudhatók, ezek azok, hogy az
intézményi kihasználás itt a bölcsőde és óvoda vonatkozásában meghaladják a 75%-os
szintet, illetve itt az idegenforgalmi adó beszedése kapcsán jelentős többletünk
keletkezett, így egy pótigényünk egy 4.726 ezer Ft-os összegben mutatkozik. A
különböző jogcímek alatt összességében mintegy 7.077 ezer Ft kamat visszafizetési,
illetve egy 15.936 ezer Ft-os pótlólagos igénylésünk keletkezik, ideértve ebben benne
van a ki nem utalt önhikis támogatásunknak a 13 milliós része is, ez majd a
pénzmaradványnál kap szerepet, így az elszámolásnál a két tétel különbsége jelenik
meg, mint pénzmaradvány, ez egy 8.859 ezer Ft-ot tesz ki. Az adóbevételek
vonatkozásában, mint az előbb már említettem, összességében önkormányzati szinten
egy 71.484 ezer Ft-ot tudtunk beszedni, ami összességében megfelelőnek, sőt jónak
mondható, bár jelentős hátralék mutatkozik itt, mintegy 27.888 ezer Ft összegben. Ami
ebben talán a nagyobb tételek ami milliós nagyságrendű hiányt jelentenek, itt a
magánszemélyek kommunális adója, az iparűzési adó vonatkozásában, talajterhelési díj
és a pótlékok és gépjárműadó kapcsán, ezek azért elég jelentős tételek, ennek azért a
beszedésére nyilván hivatkozik az előterjesztés, hogy milyen módon próbáljuk ezeket
beszedni, de igazából nem mindig járnak eredménnyel. Átengedett központi adóból egy
180.689 ezer Ft érkezett a költségvetésünkbe. Talajterhelési díjból egy 3.008 ezer Ft-os
bevételt sikerült beszedni. Pótlékok és bírságokkal összefüggésben 1.683 ezer Ft-ot
könyvelhetünk el. A következő ilyen tétel a támogatások és az átvett pénzeszközök, ez
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több formában érkezik az önkormányzatunkhoz, itt is vannak működési célra, amit
különböző szervezetektől kapunk, ilyenek az Egészségbiztosítási Pénztár,
Munkaerőpiaci Alap, Belügyminisztérium, különféle társult önkormányzatok, vagy más
önkormányzatok, vannak felajánlások, pályázati támogatások. Ez összességében,
mintegy 135.736 ezer Ft-ot tesz ki. Itt kell megemlíteni, hogy a központi orvosi ügyelet
kapcsán még a két társult önkormányzatnak van felénk tartozása mondjuk így, nem nagy
összegek, de nyílván ezt nekünk kellett helyettük megfizetni, úgy gondolom, hogy azért
egy udvarias levélben szólítsuk fel, hogy ezeket rendezzék.
Jónás Sándor polgármester:
Ez már megtörtént és mindig folyamatában meg is történik.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Jó, köszönöm, akkor ezt nem is részletezem. Szintén az Általános Művelődési Központ
pályázati támogatására közel 5 millió Ft-ot kaptunk, fejlesztésre pedig mind
összesenben egy 85.098 ezer Ft-ot tudtunk fordítani. Szintén szó esett, az óvoda, ami a
legnagyobb beruházásunk, jelenleg az óvoda és a bölcsőde építés, amire már kiutaltak
151 milliót, szólt az Irodavezető Asszony erről, amiről már beszéltünk is már. Az
intézmények saját bevétele következőképpen alakultak, ezek a működési bevételek
összességében 167.193.600 Ft-ot tettek ki, ebből csak felsorolnám, hogy milyen tételek
szerepelnek, a Polgármesteri Hivatalnál 6.249 ezer Ft, a Kommunális Szolgáltató,
nyilván ez a legnagyobb szervezetünk, ami 133.547 ezer Ft-ot realizált, a Városi Óvoda
10.567 ezer Ft-ot, az ÁMK pedig 16.830 ezer Ft-ot. A felhalmozási és tőke jellegű
bevételek vonatkozásában jelentős lemaradás tapasztalható, ez szintén az
előterjesztésben szerepel, mint tudjátok is nem úgy mutatkoznak az ingatlaneladások,
mint ahogy kellene, tehát nincs túlzottan nagy igény rá, illetve ez az ominózus iskola
esete, ami hiányzik ebből a bevételből, ez jelentkezik jelentős tételként.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem is lesz meg már, nincs rá remény?
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Hát ez peres úton. Még ide tartozik, hogy a bevételi oldalon szerepeltetnünk kell ezt a
hitelfelvételt, amiről beszéltünk is, amiről az előzőekben szóltam, hogy induláskor egy
154 milliós hiánnyal számoltunk és ennek a megoldását, az elmúlt évek gyakorlata
alapján oldottuk meg, hogy folyószámlahitel kerettel, ami 135 millió Ft,
munkabérhitellel, ami 32 millió Ft, illetve eszközölnünk kellett egy rövid lejáratú hitelt
egy éven belülit egy 45 millió Ft-os összegben. Ezeket folyamataiban folyamatosan
igénybe vettük, illetve fizettük vissza az év folyamán.
Jónás Sándor polgármester:
Jó, végigmentünk?
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Egy pillanat, még nincs, tehát amiről szóltam is a kamat kapcsán, hogy ebből viszont a
működésre fordított hitelek kapcsán, bizony 25.723 ezer Ft kamatfizetési
kötelezettségünk is keletkezett. Fejlesztési hitelkamatoknál pedig 3.767 ezer Ft. A
kiadások, ezek már rövidebbek lesznek.
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Jónás Sándor polgármester:
Hagy mondjam már el bocsánatot kérek és unalmas lehet a nézőknek is, ennyi
számadatot, aki a televízió előtt ül, nem tud, bárkinek lehetősége van, ez egy ennyi
anyag, a képviselő-testület megkapta, a bizottságoknak meg kellett, hogy tárgyalják, a
képviselőknek látniuk kell, aki pedig szakember és kíváncsi bármikor a rendelkezésére
tudjuk adni, csak azért mondom, mert a tévé előtt, az, hogy elhangzik egy pillanat alatt,
senki semmit nem tud ebből megjegyezni, még csak jegyzetelni sem tud. Én csak ezért
kértem azt Lajos, mert itt a képviselők is már nyúltak jobbra, balra, elolvasta mindenki,
mindenki tudja, hogy mi van benne.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Jó.
Jónás Sándor polgármester:
Köszönöm szépen. Bármikor meg lehet nézni, akit érdekel bejöhet.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Jónás Sándortól kérdezném, hogy a személyi juttatások 2008. évben a teljesített és 2009.
évben a létszámgazdálkodás arányában, hogy hogy alakult, ezt szeretném kérdezni?
Jónás Sándor polgármester:
Mit? Mit kérdezel?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
A személyi juttatásokat kérdezem, hogy a 2008 és a 2009. évben
Jónás Sándor polgármester:
Tedd fel a szakembernek, ne nekem,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Én te tőled kérdezem.
Jónás Sándor polgármester:
én Polgármester vagyok, én nem tudom.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Ja, te nem tudod.
Jónás Sándor polgármester:
Én átadom a szakembernek a válaszlehetőséget, hogy nehogy véletlenül hibázzak, én
nem keveredek olyanba bele, hogy a tetőszerkezet behajlik és nem ismered a
technológiát. Köszönöm szépen, még szavazunk
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Jó akkor ad át. Kérdeztem Sándor,
Jónás Sándor polgármester:
Szavazzunk a 2009. évi zárszámadás
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
akkor ad át,
Jónás Sándor polgármester:
Ja, válaszoljon Zsuzsa?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Hát, ha te nem tudol, akkor Zsuzsa.
Jónás Sándor polgármester:
Tessék Zsuzsa, akkor válaszoljál, ráérünk.
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető:
A Képviselő-testületnek kiadott anyag 2. számú kimutatása tartalmazza a 2008. és 2009.
évi kiadások összehasonlítását, a működési kiadások vannak részletezve.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Én személyi juttatást kérdeztem, és ezt kérdeztem, hogy hogy alakul
létszámgazdálkodás arányában? Nem tudom, hogy miért érthetetlen ez a kérdés.

a

Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető:
Nem érthetetlen, csak mivel nem a 2008. évi zárszámadás, ezért nincs itt.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Zsuzsa, de mihez hasonlítjuk? Csak a levegőből kaptunk egy 2009. éves zárszámadást,
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető:
Nem,
Jónás Sándor polgármester:
Ez egy lezárt dolog.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
A 2009-es első negyedévhez is már összehasonlítanánk, hogy hogy alakul.
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető:
Ha megkaptam volna a kérdést tegnap vagy esetleg ma reggel, akkor feltudtam volna
készülni.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Zsuzsikám ma hoztátok ide ti is a hitelt,
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető:
Ez egész más,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Tehát magyarul még egyszer megkérdezem,
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető:
Nem tudok válaszolni.
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Magyarul még egyszer megkérdem, tehát akkor általánosságban kérdezem. Növekedett
a személyi juttatás 2009-ben, vagy csökkent a 2008-hoz?
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető:
Általánosságban szeretnék válaszolni, hogy 2009-ben a létszámleépítés is történt az
önkormányzatnál, ezért a felmentett munkavállalók bére és végkielégítése a személyi
juttatásoknál kerül elszámolásra, ezért nagy csökkenés nem várható, csak a következő
évben. Tehát általánosságban ez a válasz.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
De már csökkent akkor, csökkent akkor a 2009-es évben?
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető:
2008. évben hajtottuk végre a létszámleépítést, a kifizetések 2009-et terhelték, így a
kiadás még nem csökkenhetett. Csökkenhetett, ha már volt előző évben létszámleépítés.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Én úgy gondoltam, hogy amikor nekifogunk egy ötvenvalahány ember elküldésének,
hogy ezt azért folyamatosan nyomon követjük.
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető:
Erre egyébként van utalás az anyagban,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Van tudom van.
Jónás Sándor polgármester:
Ott van olvasd el.
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető:
59 fő volt elküldve,
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Személyi juttatás 2009. évben 428.425 ezer Ft-ot fordítottunk.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
2009-ben.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Igen.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
És 2008-ban?
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Azt nem tudom.
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Kevesebbet Lajoskám, ez a lényeg. Többet költöttünk 2009-ben, mint 2008-ban
személyi juttatásra. Ezért akartam megkérdezni. Jó köszönöm akkor.
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető:
Szeretném még elmondani, hogy a személyi juttatások előirányzatában nem csak az
alkalmazottak bére van benne, hanem a pályázattal összefüggő pótelőirányzatokból
biztosított támogatás, ami 2009-ben 20 millió Ft-os nagyságrendű volt, ez összefügg a
kompetencia alapú oktatás megbízási díjaival, és az új tudás műveltségű programban a
pedagógusok bérrendezésével. Ez a központosított előirányzatok táblázatában
kimutatásra is került, ez növelte a 2009-et, tehát nem mind az alkalmazásban állók
munkabérét takarja személyi juttatásként.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Én csak arra akartam rávilágítani, hogy 59 embert elküldünk és nem követjük nyomon, a
Polgármester Úr nem tud rá válaszolni?
Jónás Sándor polgármester:
Dehogyis nem, itt mindenki tud, csak te nem tudsz.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Igazatok van, nézzünk át 59 emberen csak úgy, mert tényleg azt szerettem volna hallani,
hogy azt is idehozzuk, hogy ez tényleg demagóg.
Jónás Sándor polgármester:
Akkor maradjál már csöndben hallgass már meg.
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető:
5 perc és idehozom, mert ki van dolgozva.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Egy pillanat, hozzátartozik, a zárszámadásról van szó, most arról beszéljünk, arról lehet
kérdéseket feltenni, bármiféle egyéb nem e témához tartozó kérdésre meg van annak a
módja, hogy hogy teheti fel azt a képviselő és hogy kapja meg a választ. Ez nem a
zárszámadás. A zárszámadás arról szól, hogy az elmúlt évben milyen volt az eredeti
előirányzat és az hogyan módosult, illetőleg hogyan teljesült, erről szól.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Pontosan.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Ha egyéb kérdés van, arra a válasz,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
azért akartam a 2009-est.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Az meg benne van, te meg kérdezed a 2008-as, a 2007-est.
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Nagy Miklós alpolgármester:
Én az 1996-oshoz szeretném hozzáhasonlítani, vagy a 95’-öshöz, mert miért ne? Sőt,
1848-hoz szeretném, mert miért ne. Vad dolgokat én is tudok kérni.
Jónás Sándor polgármester:
Le van írva, még egyszer leírjuk neki, még egyszer megfogja kapni.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nehogy valami kiváltságosak legyetek már,
Jónás Sándor polgármester:
Szeretném szavazásra bocsátani a 2009. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása,
aki egyetért vele, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Város
Önkormányzata 2009. évi zárszámadásáról szóló rendelet-tervezetét – 9 fő igen
szavazattal, 1 fő nem szavazott (Tóth Imre, Vásári-Orosz Andrea, Illés János, Jászai
László nem volt jelen szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELÖ-TESTÜLETÉNEK
5/2010.(IV. 09.) sz. RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI
ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV. Törvény 16. §. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
figyelembe véve az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 82. §.ában foglaltakat is – az önkormányzat 2009. évi költségvetési gazdálkodásának
végrehajtásáról – zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja:
1. §
(1)

Az önkormányzat 2009. évi zárszámadásának bevételi főösszegét 1.291.964 ezer Ft-ban
állapítja meg a Képviselő-testület a rendelet 1. és 1/h számú mellékletei szerint.

(2)

Az önkormányzat 2009. évi zárszámadásának kiadási főösszegét 1.230.369 ezer Ft-ban
állapítja meg a Képviselő-testület e rendelet 1. és 1/h számú mellékletei szerint.
2. §

(1)

Az önkormányzat intézményeinek saját bevételeit jogcím szerinti részletezésben az
alábbiakban állapítja meg a Képviselő-testület:
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a.)
b.)
c.)
d.)
(2)

Az önkormányzat Polgármesteri Hivatalának saját működési bevételeit 1/b. számú
melléklete szerint 6.249 ezer Ft-ban, felhalmozási célú bevételeit 20.447 ezer Ftban
A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet saját működési bevételei az 1/c.
számú melléklet szerint 133.547 ezer Ft-ban, felhalmozási bevételeit 185 ezer Ftban
A Tiszacsegei Általános Művelődési Központ saját működési bevételei az 1/d.
számú melléklet szerint 16.830 ezer Ft-ban, felhalmozási célú bevételeit 1.815 ezer
Ft-ban
Városi Óvoda és Bölcsőde saját működési bevételeit az 1/e. számú melléklet
szerint 10.567 ezer Ft-ban.

Az önkormányzat intézményeinek átvett pénzeszközeit az alábbiak szerint állapítja meg
a Képviselő-testület:
a.)

a Polgármesteri Hivatal átvett pénzeszközeit az 1/f számú melléklet szerint
működési célra átvett pénzeszközöket 135.736 ezer Ft-ban, felhalmozási célra
átvett pénzeszközöket 85.098 ezer Ft-ban

b.) a Tiszacsegei Általános Művelődési Központ működési célra átvett pénzeszközeit az
1/g számú melléklet szerint 4.972ezer Ft-ban
(3) A Tiszacsege Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat saját bevételeit és elszámolását a
2/f. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület, a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat 4/2010.(IV.07) TVCKÖ. számú határozata alapján.
3. §
Az 1. §. (2) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg felhasználási jogcímeit a rendelet 2es és 3-as számú mellékletei alapján a következők szerint állapítja meg a Képviselő-testület:
a.) Az önkormányzat hivatalának működési kiadásait a 2/a. számú melléklet szerint
437.271 ezer Ft összegben, ezen belül a TVCKÖ. kiadásait 1.164 ezer Ft összegben,
részleteiben a 2/e. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület, a
Tiszacsege Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 4/2010.(IV.07.)TVCKÖ. számú
határozatának alapján.
b.) A Polgármesteri Hivatal gazdálkodási jogkörébe tartozó Tiszacsege Kommunális
Szolgáltató Szervezet működési kiadásait a 2/b. számú melléklet szerint 117.453 ezer
Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.
c.) A Városi Óvoda és Bölcsőde működési kiadásait a 2/c. számú melléklet szerint
94.528 ezer Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület.
d.) A Tiszacsegei Általános Művelődési Központ működési kiadásait a 2/d. számú
melléklet szerint 242.021 ezer Ft összegben állapítja meg a Képviselő-testület.
e.) Az Önkormányzat működési célú átadott pénzeszközeit a 3/a. számú melléklet szerint
19.526 ezer Ft-ban , fejlesztési célra átadott pénzeszközeit 1.725 ezer Ft-ban állapítja
meg a Képviselő-testület.
f.) Az önkormányzat egyéb támogatások szociálpolitikai juttatások főösszegét 216.494
ezer Ft-ban állapítja meg a Képviselő-testület a rendelet 3/b. számú melléklete szerint.
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g.) Az Önkormányzat igazgatási tevékenységének működési kiadásait és a
foglalkoztatottak létszámát a 2/e. számú melléklet szerint 226.296 ezer Ft-tal,
létszámát 33 fővel állapítja meg a Képviselő-testület.
h.) Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 3/d számú melléklet szerint
állapítja meg a Képviselő testület.
4. §
Az önkormányzat fejlesztési célú kiadásait a rendelet 3/c. mellékletei alapján a következők
szerint állapítja meg a Képviselő-testület:
a.)
b.)

Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának felújítási kiadásai 1.688 ezer Ft,
fejlesztési kiadásai 67.121 ezer Ft összegben állapítja meg a Képviselő-testület.
A Tiszacsegei Általános Művelődési Központ fejlesztési célú kiadásait 300 ezer Ft
összegben állapítja meg a Képviselő-testület.

c.)

A Városi Óvoda és Bölcsőde fejlesztési kiadásait 643 ezer Ft-ban állapítja meg a
Képviselő-testület

d.)

A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet fejlesztési célú kiadásait 900
ezer Ft összegben állapítja meg a Képviselő-testület
5. §

Az Önkormányzat normatív állami hozzájárulásának elszámolását a 4/a. számú melléklet
szerint, a normatív kötött felhasználású támogatásának elszámolását a 4/b., a központosított
állami támogatását a 4/c. számú melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.
Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának
elszámolását a 4/d., Jövedelemkülönbség mérsékléssel járó támogatás elszámolását a 4/e.
számú melléklet, az előző évi (2008.év) központosított előirányzatok és egyéb kötött
felhasználású támogatások elszámolását a 4/f számú melléklet szerint állapítja meg a
Képviselő-testület.
6. §
Az Önkormányzat helyesbített pénzmaradványát
Képviselő-testület az alábbiak szerint:
a.)
b.)

78.129 ezer Ft-ban állapítja meg a

Az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának helyesbített pénzmaradványa
78.129 ezer Ft, a rendelet 6.számú számú melléklete szerint.
A helyesbített pénzmaradvány normatív állami támogatások visszafizetése és
fejlesztési célú maradvány miatt feladattal terhelt miatt feladattal terhelt.
7. §

Az önkormányzat vagyonkimutatását a 7. számú melléklet tartalmazza.
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8. §
Az önkormányzat vagyonának alakulását 2009. december 31.-i állapot szerint az 5. számú
melléklet tartalmazza.
9. §
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
Tiszacsege, 2010. április 08.

Jónás Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
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3. Napirendi pont
2009. évi összefoglaló belső ellenőrzési jelentés
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Jónás Sándor polgármester:
Felkérem Dr. Vámosi Margit Aljegyző Asszonyt, hogy röviden egészítse ki szóban.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Tisztelt Képviselő-testület! Nagyon röviden szólok erről, minden évben el kell
fogadnunk ezt a belső ellenőrzési jelentést, ami az elmúlt évi belső ellenőrzésekről szól.
Nálunk a belső ellenőrzést egy külsős cég látja el a VINCENT-AUDITOR Kft. és az 5.
oldalon található megállapításra hívnám fel a Tisztelt Képviselők figyelmét, ami arról
szól, hogy intézkedési tervek készültek a megállapítások alapján, amit az ellenőrző szerv
jóváhagyott. A megállapítások hasznosulását egyéb visszajelzések alapján jónak ítéli
meg az ellenőrzés és a továbbiakban pedig az ellenőrzött szerv, illetőleg annak vezetője
felelős az intézkedési tervben foglaltak végrehajtásáért. Javasolja a belső ellenőrzés,
hogy a témában utóellenőrzéseket is végezzünk majd, ezzel teljes mértékben egyet
tudok érteni, hiszen így tudjuk kontrolálni, hogy valóban hasznosultak-e a
megállapítások, illetőleg az intézkedési terveknek a tartalma érvényesült-e.
Jónás Sándor polgármester:
Kérdezem a Képviselőket, hogy észrevételük, véleményük van-e? Ha nincs, akkor
szavazásra bocsátom, aki egyetért a 2009. évi belső ellenőri jelentéssel, kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – 2009. évi összefoglaló belső
ellenőrzési jelentést – 10 fő igen szavazattal (Tóth Imre, Vásári-Orosz Andrea, Illés
János, Jászai László nem volt jelen szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
68/2010.(IV. 08.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi összefoglaló belső
ellenőrzési jelentést elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről a Balmazújvárosi
Kistérséget értesítse.
Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Sándor polgármester
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4. Napirendi pont
Tiszacsege Város Önkormányzata 2010. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Jónás Sándor polgármester:
Konkrét dolgok, az Erzsébet útról van, mindenki tudja az óvoda, bölcsőde, Erzsébet út.
Bizottság nem tudom tárgyalta-e valamelyik?
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Nem tárgyalta, a saját véleményemet mondom. Mint tudja a Tisztelt Testület minden év
április 15-ig el kell készíteni a közbeszerzési tervet az önkormányzatoknak, ebben
szerepeltetnünk kell azokat a beruházásokat, amelyek ezek hatálya alá tartoznak. Jelen
esetünkben három ilyen beruházásról van szó. Ez év közben természetesen módosítható.
Sőt módosítani kötelező, ami ilyen fajta pályázatokat nyer az önkormányzat, vagy ilyen
fajta közbeszerzéseket készít. Jelen esetben ez a három terv szerepel benne.
Felolvassam? Ismertessem, hogy ez a három melyik?
Jónás Sándor polgármester:
Ismertesd, mert ez rövid, igen.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Az első helyen az óvoda és bölcsőde eszközbeszerzése, itt egy 5%-os önerővel, 95%-os
Észak-Alföldi támogatással, ez összességében 19.782.500 Ft. Az Erzsébet út felújítása
ez a második, 15 millió Ft összegben, ennek az önereje elég magas, 45%-os, de
gondolom ti is úgy érzitek ezt, hogy az az út már nem tűr halasztást, ezt mindenképpen
még ilyen áldozat árán is fel, kell, hogy újítsuk. A harmadik, ahogy szó is volt a
bevezetőben a Rákóczi-Toldi-Lehel gyűjtőútnak a fejlesztése, ez egy 139 millió Ft-os
beruházás, ebből 15%-ot kell önerőben biztosítani. Szerintem ez elfogadható és
természetesen ha jönnek még, akkor azokkal még kibővítjük, úgy gondolom, hogy így
elfogadható.
Jónás Sándor polgármester:
Másnak van-e még ezzel kapcsolatban véleménye, észrevétele? Ha nincs, akkor
szavazásra bocsátom, a 2010. évi közbeszerzési tervnek az elfogadásával, aki egyetért,
kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Város
Önkormányzata 2010. évi közbeszerzési tervét – 10 fő igen szavazattal (Tóth Imre,
Vásári-Orosz Andrea, Illés János, Jászai László nem volt jelen szavazásnál) elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:

34

69/2010.(IV. 08.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2003. évi
CXXIX. törvény 5.§-a és Tiszacsege Város Önkormányzatának a 94/2004. (VIII.25.) KT.
számú határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzat 8. pontja alapján Tiszacsege Város
Önkormányzata 2010. évi közbeszerzési tervét az alábbi tartalommal hagyja jóvá:
Tiszacsege Város Önkormányzata

2010. évi Közbeszerzési Terv
I.
1. Tervezett közbeszerzés:
-

Tárgya: Óvoda és Bölcsőde eszközbeszerzése

-

mennyisége: nem releváns

-

típusa: árubeszerzés

2. A tervezett közbeszerzés várható időpontjai:
-

hirdetmény, felhívás feladásának várható ideje: 2010. február

-

teljesítés várható ideje: 2010. május 31.

3. A közbeszerzés becsült értéke: 19.782.500.- Forint
4. Alkalmazandó eljárás-típus:
-

értékhatár szerint : nemzeti értékhatár szerinti eljárás

-

eljárás-típus szerint: közbeszerzési értesítőben hirdetmény

5. A tervezett közbeszerzés fedezetéül szolgáló pénzeszközök forrása:
Forrás
Önerő
ÉAOP támogatás

Mérték (%)
5
95

6. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: Igen
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II.
1. Tervezett közbeszerzés:
-

tárgya: Erzsébet út felújítása

-

mennyisége: 500 fm útburkolat felújítása

-

típusa: építési beruházás

2. A tervezett közbeszerzés várható időpontjai:
-

hirdetmény, felhívás feladásának várható ideje: 2010. február

-

teljesítés várható ideje: 2010. július 31.

3. A közbeszerzés becsült értéke: 15.349.610.- Forint
4. Alkalmazandó eljárás-típus:
-

értékhatár szerint : nemzeti értékhatár szerinti eljárás

-

eljárás-típus szerint: közbeszerzési értesítőben hirdetmény

5. A tervezett közbeszerzés fedezetéül szolgáló pénzeszközök forrása:
Forrás
Önerő
ÉAOP támogatás

Mérték (%)
42
58

6. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: Igen

III.
1. Tervezett közbeszerzés:
-

tárgya: Rákóczi-Toldi-Lehel út gyűjtőúttá történő fejlesztése

-

mennyisége: 2530 fm

-

típusa: építési beruházás
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2. A tervezett közbeszerzés várható időpontjai:
-

hirdetmény, felhívás feladásának várható ideje: 2010. április

-

teljesítés várható ideje: 2010. szeptember

-

A közbeszerzés becsült értéke: 139.117.116.- Forint

3. Alkalmazandó eljárás-típus:
-

értékhatár szerint : nemzeti értékhatár alatti

-

eljárás-típus szerint: közbeszerzési értesítőben hirdetmény

4. A tervezett közbeszerzés fedezetéül szolgáló pénzeszközök forrása:
Forrás
Önerő
TEUT támogatás

Mérték (%)
15
85

5. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: Igen
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Tervben foglaltak végrehajtásáról
értelemszerűen gondoskodjon.
Határidő: folyamatos, illetve 2010. december 31.
Felelős: polgármester
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5. Napirendi pont
Tiszacsege várossá válásának 10. évfordulójára programtervezet
Ea.: Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Jónás Sándor polgármester:
Ezt elkészítette Kobzáné Csilla Elnök Asszony, kérdezem, hogy szóban kívánja-e
kiegészíteni?
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök:
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Testület! Kívánom szóban kiegészíteni. Tegnap a
bizottsági ülésen először fordult elő, hogy határozatképtelen volt, de dolgoztunk rajta,
nagyon sok mindent módosítottunk. Egyenlőre kérem ezt elfogadásra, mert a
módosításokat, és ahogy körvonalazódik, újból be fogom majd adni, mert nagyon sok jó
dolog született még közben. Köszönöm szépen, ennyit szerettem volna.
Jónás Sándor polgármester:
Így van, ez még változhat, ez nem szentírás, így van, itt még lehet változás.
Szilágyi Sándor kiment.

Jelen van: 9 fő

Répási Lajos PTKIB. elnök:
Költségoldala?
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök:
Ennek költségoldaláról annyit szeretnék mondani, hogy szponzorok keresése
mindenféleképpen nagy feladatunk lesz. Már van ajánlatunk. Németh József volt
polgármester úr a Tiszamente Társulás vezetője komolyabb összeget ajánlott fel. De
ebben is folyamatosan, és kérem a Tisztelt Képviselőket is, hogy ötletekkel,
szponzorokkal.
Szilágyi Sándor visszaérkezett.

Jelen van: 10 fő

Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
A költségvetésbe valamennyi belekerült a rendezvénynaptárba.
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök:
Igen el lett különítve valamennyi, a költségvetésünkben szerepel ez a tétel
mindenféleképpen. Nagyon számítunk a részvételre, a sikerre is és a szponzorokra is.
Vincze László PTKIB. tag:
Tisztelt Testület! Nekem lenne egy javaslatom a dátummal, hogy ez július 01-je. Na
most lesz a Csegei Nap, az a pénteki nap, az első nap, itt van az elszármazottak napja,
meg stb.
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Jónás Sándor polgármester:
Az egy hónappal később, augusztus.
Vincze László PTKIB. tag:
Nem baj, tehát én abban gondolkodom. Akkor teljesen a pénteki nap az első nap a
Csegei Nap.
Jónás Sándor polgármester:
Ja, hogy akkor elcsúsztatni júliusról augusztusra?
Vincze László PTKIB. tag:
Igen, tehát az elszármazottak megérkeznek és a Művház elég nagy ahhoz, hogy tudnánk
őket fogadni, én nem tudom, hogy jó vagy nem jó, költségszempontjából is el kell rajta
gondolkodni ezen, és akkor teljes lesz a nap, nem délután indul be, teljes lenne a nap,
tehát ez 10 óra és össze lehetne kötni, össze lehetne kapcsolni. Tessék elgondolkodni
rajta.
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök:
Annyit szeretnék ehhez mondani, hogy ez egy 10 éves évforduló, az 5 évest azt nem
ünnepeltük meg, ez egy 10 éves évforduló és ezért gondoltuk azt, hogy megérdemelne
egy külön napot.
Jónás Sándor polgármester:
Igen.
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök:
Tudniillik az elszármazottak is nagyon fontosak, tehát ott az a pénteki nap, a Csege
Napokon, az egy nagyon-nagyon fontos és pontosan az elszármazottak miatt, a
fogadások miatt. De ide a környező települések polgármestereit is meghívjuk.
Meghívjuk az országgyűlési képviselőt, meghívjuk a kistérség elnökét, tehát ezeket az
embereket muszáj meghívni és végül is azért szeretnénk, ha külön lenne, mert ez a
miénk. Tiszacsege, 10 éves lett, ez a miénk. Az, hogy az elszármazottaknak is nagyon
fontos visszajönni, és nagyon sokan jöttek vissza tavaly is, rendben van, de ez a 10 éves,
tehát mi csak kizárólag gyerekekkel készülünk. Végül, ami még körvonalazódott, hogy a
legvégén szeretnénk egy utcabált, még a városőrséggel is fel kell majd vennünk a
kapcsolatot. Szeretnénk egy utcabált Dózsa Lacival, olyanokkal, akik itt vannak, akik a
mieink, és hozzánk tartoznak.
Vincze László PTKIB. tag:
De csak azok lesznek úgyis, és akkor színvonalasabb a Csegei Nap is.
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök:
De én úgy gondolom Laci, hogy a mi kis közösségünk is, akik ezen a napon kíváncsiak
rá, ott lesznek, a díjátadások is, mert az elszármazottak találkozója mindig másról szól,
te is tudod.
Vincze László PTKIB. tag:
Nem olyan sokan jönnek egyébként.
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Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök:
Hát azért sokan jöttek tavaly is.
Jónás Sándor polgármester:
Na most, hagy szóljak már én is ebbe bele, mert tényleg első hallásra nekem is úgy
szimpatikusnak tűnt, talán költségoldalról megközelítve is, de ilyenen nem szabad
gondolkozni megítélésem szerint, azért nem, mert ez nem minden évben történik és nem
minden évben esemény. 10 év, ez egy különleges jubileum, a születésnapot illik azon a
napon megünnepelni, amikor valaki megszületett, ha egy hónappal később köszöntöm,
akkor nem annyi idős, már egy hónappal öregebb. Tehát én úgy gondolom, hogy ennyi
tisztelet, hogy 10 évben egyszer, ezt egy településnek önállóan meg kellene tudni
rendeznie és meg is kell és ettől nem kizárt az elszármazottak, azokkal is lehet, azzal ki
lehet egészíteni, hogy küldeni egy plusz meghívót, hogy mivel 10 éves város lett és
amennyiben részt kívánnak venni, szeretettel várjuk és fogadjuk őket.
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök:
Ezzel kapcsolatban annyit szeretnék mondani Laci, hogy a Csege Napok az augusztus 67-8, tehát ilyenkor vannak. Itt óvodás gyerekek, iskolás gyerekek fognak részt venni
műsorokkal és augusztusban nagyon nehéz, már ebben az időpontban július 01-jén is
nagyon nehéz az ovis gyerekeket, iskolás gyerekeket felkészíteni, mert szünet van.
Június 15 után szünet van és azért az óvodapedagógusoknak a gyerekeket össze kell
ahhoz szedni próbálni és augusztusban, amikor nyaralnak, kirándulnak vagy elmennek,
akkor nem tudjuk megcsinálni.
Vincze László PTKIB. tag:
Javaslat volt.
Jónás Sándor polgármester:
Jó, azért is mondtam, semmi gond.
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök:
Persze, azért mondom, hogy ezzel semmi gond nincsen, csak a gyerekek miatt,
nincsenek semmiféle civil szervezetnek a gyermekcsoportja sincs benne, tehát nincsenek
benne, egyedül a három rózsa gyerekei vannak benne, tudniillik ők is mieink, nekik is a
gyerekeknek képviseltetni kell magukat. Azért mondom, igazad van neked is.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Én is egyetértek Csillával most. Az időpontra is tényleg azért érdemes odafigyelni,
örülök, hogy tényleg te is így mondtad, hogy a születésnapot is akkor ünnepeljük. Mert
szóvá tették a lakosok is, hogy a március 15-tel kapcsolatban is, tehát a lakosok is
egyetértenek ezzel a felvetéssel összességébe. Amit elmondott Csilla én támogatom és
azokat a kezdeményezéseket is, akik el akarnak jönni, azok jöjjenek el, érezzék jól
magukat, és akkor valahogy hátha csak elindulunk a változás útján.
Nagy Miklós alpolgármester:
Tisztelt Képviselő-testület! Első nekifutásra nem volt ez rossz ötlet, ez a Csege Nappal
összehozni ezt a dolgot, de nyilvánvalóan, ha ez a program még nincs teljesen kibontva,
ez csak egy terv, akkor természetes dolog, hogy nem biztos, hogy összetudjuk majd
egyeztetni a Csegei Napok hagyományos programjával ezt a 10 éves évfordulót.
Valóban nem volt 5 éves évforduló, de nem is szoktak 5 évest tartani. Én voltam Polgár
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Város 10 éves évfordulóján, a Polgármester Úrral meghívott vendégek voltunk, ott is
nagyon szép, színvonalas műsort adtak elő, illetve hát nyilván minden a várossá válás 10
évéről szólt. Arról szólt az egész ünnepi műsor, hogy az elmúlt 10 évben amióta város
Polgár városa, és gondolom erről kell szólnia a csegei városnapi megemlékezésnek,
ünnepségnek is, születésnapi ünnepségnek, hogy az elmúlt 10 évben mi az amit fel tud
mutatni ez a település vagy mi az amit nem, vagy mi az amit jó lett volna, ha felmutat,
de nem sikerült neki. Egyetlen egy javaslatom van, hogyha valóban kész lesz ez a
program és valami utcabálban gondolkozunk, akkor én valóban meggondolnám, hogy ne
pénteki nap legyen-e ez a nap, mert egy utcabált én úgy gondolom este rendezünk, ott
azért az emberek mulatnak, szórakoznak, de nem is nagyon jönnek el, ha másnap
dolgozni kell. De nyilván nem mindenki dolgozik olyan munkahelyen, hogy el tud
menni, nem mindenkit engednek el egy munkahelyről, mert nyilván annak a
munkahelynek is megvannak a maga feladatai és kötelezettségei. Én okosabbnak
tartanám a pénteki napot, ezt azért fontoljuk meg, gondoljuk át. Nyilván erről azért
addig még lesz megbeszélés, az tény, hogy előbb vagy utóbb valamikor május elején
közepén rá kell tenni az ’í’-re a pontot, hisz a vendégeket ki kell értesíteni, meg kell
hívni és ezeknek a vendégeknek, akiket meghívunk, illik is eljönni, hisz mi is
elmentünk, amikor ők meghívtak bennünket, mi is fontosnak tartottuk az ő városuknak a
születésnapját, tehát joggal várjuk el, hogy ők is fontosnak tartsák a mi ünnepségünket,
hogy mi megakarunk emlékezni erről a születésnapról. Bár tudom, hogy vegyesek az
érzelmek ezzel kapcsolatban, hiszen sokan szoktak kijelentéseket tenni a mi várossá
válásunknak az egész eseményével, történetével kapcsolatban. Azért azt mondom, hogy
valahol, ha az ellenérveket és az érveket egymás mellé tesszük, valahol úgy érzem, hogy
a várossá válás többet jelentett ennek a településnek. Köszönöm szépen, csak ennyit
szerettem volna.
Jónás Sándor polgármester:
Igen, én is azt gondolom, hogy ezen még kell gondolkozni és én is azt javaslom, hogy a
péntek, azzal az egy nappal elcsúsztatva, az úgy még ideális és elfogadható. Jó, akkor
erre még majd visszafogunk térni. Most ezt a nagy tervezetet, amit Csilla elkészített, aki
egyetért és elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege várossá válásának
10. évfordulójának előzetes programtervezetét – 9 fő igen szavazattal, 1 fő nem
szavazott (Tóth Imre, Vásári-Orosz Andrea, Illés János, Jászai László nem volt jelen
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
70/2010.(IV. 08.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszacsege várossá válásának 10.
évfordulójának előzetes programtervezetét elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Jónás Sándor polgármester
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6. Napirendi pont
Polgármesteri jelentés
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Jónás Sándor polgármester:
Hat dolog volt, minden képviselő megkapta. Kérdés van-e ezzel kapcsolatban? Ha nincs,
szavazásra bocsátom, aki elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Polgármesteri jelentést – 9 fő
igen szavazattal, 1 fő nem szavazott (Tóth Imre, Vásári-Orosz Andrea, Illés János,
Jászai László nem volt jelen szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
71/2010.(IV. 08.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést
elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Jónás Sándor polgármester

7./

Napirendi pont
Különfélék
a.)

Két ülés között eltelt fontosabb események
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Jónás Sándor polgármester:
Engedjétek már meg, hogy elmondjam, hogy a két ülés között merre jártam. 2010.
február 25-én volt a Városok, Falvak első ülése ebbe az évben. Tavaly nagyon jól
sikerült a tiszacsegei kultúr programokat beilleszteni. A Városok, Falvak ülésen
elhangzottakhoz, és ott annyit szeretnék bejelenteni, illetve annyi tájékoztatást szeretnék
adni, hogy korábban Szkupi Krisztián volt az, aki ezt az egészet felkarolta és segítette a
településünket is. Bízom benne, új vezető lett, új titkár lett kijelölve Zámbori Péter, én
bízom benne, hogy vele sem lesz különösebb gond, hiszen ő is azt mondta, hogy
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folytatni óhajtja az elkezdett programot, úgyhogy ezzel nem igen lesz gond. 2010.
március 08-án nőnapot tartottunk a kultúrházban én úgy gondolom, hogy szép számmal
jelen voltak. 2010. március 11-én az V. Gyermekvédelmi Tanácskozás volt, amit a
Kistérség szervezett, ezen is részt vettünk. 2010. március 12-én PÉTEGISZ ülésen
vettem részt. 2010. március 19-én Kistérségi ülésen, 2010. március 24-én a nyugdíjasok
a negyedéves zárójukat tartották.
2010. március 26-án a Tüzelős-ól múzeumban nagy sikert aratott, ez két napon is volt a
tojásfestés a kicsiknek, az óvodásoknak, iskolásoknak, úgyhogy ez nagyon jól sikerült,
nagyon élvezték a gyerekek is, sokan is voltak, hál’ istennek az időjárás is jó volt. 2010.
március 27-én a Városőrség tartotta az éves közgyűlését. 2010. március 29-én
Tiszamenti Társulási ülés volt, itt volt a házigazdája az önkormányzatunk. 2010.
március 30-án Polgáron voltam, részt vettem a Csillag születik II. fordulóján, hisz biztos
sokan tudjátok, hogy Tiszacsegéről komolyan készültek, az első selejtező itt volt, az
innen továbbjutó versenyzők ott folytatták a sikeres szereplésüket. Örömmel
tapasztaltam, hogy ott is kitettek magukért. Erről egy kicsit többet hagy mondjak már, és
szeretném köszönetemet kifejteni, mind a résztvevőknek, mind a felkészítő
pedagógusoknak, mert igen színvonalas volt. Szeretném elmondani, hogy különdíjban
részesítették az 5/a. osztályos Mága Bettina tanulónkat és a 7/c. osztály tanulóit. A Mága
Bettina dramatikus mesét adott elő, Benedek Elek: Jakab és zab, felkészítő tanáruk a
Minier Mária Magdolna volt, illetve segített a Szombatfalvi Jolán és a szülők is. Tehát
köszönet érte, mert nagyon színvonalas produkciót mutattak be, nagy sikert értek el.
Különdíjban részesült Huszák Dóra 7/c. osztályos tanuló Balázs Fecó: Évszakok című
dalát adta elő, felkészítő tanára Hajdu Róza, Simon Albert volt, és természetesen szülői
segítség is meg volt itt is. Tehát külön köszönet az újonnan nevezett pedagógusoknak,
illetve szülőknek is. Különdíjban részesült még Lévai Zoltán 5/a. osztályos tanuló, ő a
képzőművészet, rajz kategóriában Banáné Nagy Zsuzsa volt a felkészítő tanára.
Úgyhogy gratulálok nekik és további sok sikert, ez is bizonyítja azt, hogy érdemes a
gyerekekkel foglalkozni, mert igen is komolyan vették. Még egy dolgot, én azt hiszem,
ha a pénzügyekben annyi sok minden hideg számot fel lehetett olvasni, akkor
engedjétek meg, hogy a 20 nevet, az 5/a. osztály névsorát felsoroljam, mert
mindenféleképpen szeretném, ha név szerint is tudnánk értékelni, hogy kik voltak azok a
gyerekek, akik ilyen kimagasló produkciót tettek: Bana Barbara, Bencsik István, Borsos
Katalin Kitti, Diószegi János, Kardos Gábor Bence, Kiss Balázs, Kóti Gergő, Kovács
Zoltán, Lévai István, Lévai Zoltán, Mészáros László, Molnár Fruzsina, Molnár Orsolya,
Molnár Zoltán, Sallai Alex Bálint, Turóczi Viktória Dorina, Vadász Barbara, Vadász
Bianka Melinda, Vadász Julianna és Vadász Lúcia. Gratulálok nekik és további sok
sikert kívánok.
2010. március 31-én az „Életminőség Javítására” az Oktatási Közösség Fejlesztő házban
voltunk, itt van a meghívó is, a csegeieknek, ami az iskolával szemben épült, nagyon
sikeres, itt három tanfolyam fejeződött már be, ennek volt az első ünnepélyes
rendezvénye 31-én, én azt hiszem, hogy ez életképes, és már most is újabb és újabb
lehetőségekre lehet jelentkezni, hogy szakmákat lehessen tanulni.
2010. április 02-án a PÉTEGISZ, tehát Polgáron a járóbeteg szakszolgálat kivitelezője,
aki megnyerte a kivitelezést, azzal történt aláírás, ezen jelen volt a 8 polgármester,
illetve a PÉTEGISZ vezérigazgatója, és ünnepélyes keretek között történt meg a
szerződés, illetve a kivitelezés aláírása. 2010. április 07-én Polgáron voltunk, sajnos
kevesen a képviselők közül, Alpolgármester Úr és Iványi Doktor Úr volt jelen, mondjuk
ezen egy kicsit nem is lepődtem meg, hiszen furcsa dolog és talán egy kicsit több szót is
érdemelne ez, hogy miről is van szó. Hiszen egy fórumon egy tiszacsegei orvos
megkérdőjelezte, illetve nem is megkérdőjelezte, bocsánat, feltette azt a kérdést, hogy
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vajon mi jó van nekünk ebben, ha Polgáron egy ilyen járóbeteg szakszolgálatban részt
veszünk, és biztosítjuk ezt az itt élő embereknek, hiszen Balmazújvároson is van. Igen
van, én akkor is elmondtam, és most is csak azt tudom mondani, mivel szabad
orvosválasztás van, én úgy gondolom, hogy azt a lehetőséget, amikor megadták, hogy
szabad orvosválasztás, akkor szabad járóbeteg választás is lehet. Ezt butaság lett volna a
településünknek kihagyni, hiszen ebbe a második legnagyobb tulajdonrésszel bírunk, ha
a 10%-os áron valamikor is értékesítjük, akkor sem veszítettünk ezen semmit, ez az
anyagi része és nem ezt kell megközelíteni. Szerintem szerencsésebb lenne, ha arról az
oldalról közelítenénk meg, hogy sajnos, tapasztalhatjuk, hogy Tiszacsegén egyre több az
idős ember, egyre többen veszik ezeket a szolgáltatásokat, segítségeket igénybe. Sok
panasz érkezett, hogy elmennek reggel Balmazújvárosba, este érnek haza. Ezzel most
megadatik az a lehetőség, hogy a tiszacsegeieknek lehetőségük lesz arra, hogy ugyan
ezeket a szolgáltatásokat, illetve kibővítve, mert itt plusz rendelők, szakrendelők lesznek
még a balmazújvárosihoz viszonyítva, tehát azokat is igénybe tudják venni és nem
beszélve arról, mint hangsúlyoztam, ezzel az itt élő emberek életkörülményeinek a jobb
feltételeit biztosítjuk és ezért volt furcsa számomra, amikor egy orvos, ezt egyáltalán
megkérdezi, hiszen neki kellett volna a legjobban örülni, hogy itt a közelben egy újabb
lehetőség nyílik és talán hatékonyabban tudják a betegeket kezelni és gyógyítani. Ennyi
volt és azt szeretném még elmondani, mint tudjuk vasárnap szavazás lesz és eddig
kampányok, amik zajlottak Tiszacsegén, én valamennyin részt vettem, mindegyiken ott
voltam, nem azért, mert valamelyik politikai párt érdekeit képviselem, vagy
képviselném, én független vagyok és független is fogok maradni, tehát én nem a
politikai pártok miatt, hanem egyáltalán meghallgatjuk a programjukat, illetve azt amit
előadnak. Ennyit szerettem volna a két testületi ülés között elteltekről. Ezzel
kapcsolatban kérdés van-e?
Jaj még bocsánat, még ez talán idetartozik mindenféleképpen. Ha az iskolásokkal
foglalkoztunk, akkor a sporttal is egy kicsit. A pénzügyi elszámolást elküldte a birkózó
szakosztály, tehát 440.500 Ft állt rendelkezésükre 441.224 Ft-ot költöttek el. Nagyon
röviden hagy olvassam fel a jelentésüket, amit adtak. „A szakosztály létszáma 30 fő
feletti, az óvodástól a felnőtt korig minden korosztály megtalálható. Edzéseken a
résztvevők létszáma változó. A 2009-es évben 20 birkózó versenyen vettünk részt,
amelyből nemzetközi 7 volt, országos 8, területi 5. A versenyeken összesen 44 érmet,
melyből arany 18, ezüst 16, bronz 10 és 6 negyedik helyezést is elértünk. Illetve 13-szor
voltunk, pontszerző helyen, ami az 5. és 7. helyet jelenti. Három birkózó külön
jeleskedett az országos rangversenyen is, a magyar bajnokságon is, ahol a dobogó 5.
helyét szerezték, amelynek eredményeként a szakosztály is rákerült a jegyzett
egyesületek listájára.” Tehát azt hiszem, hogy ez mindenféleképpen gratulálást érdemel.
„A Diák korcsoportban 55 kg-ban Kiss Péter mind a kötött és mind a szabadfogásban az
országos ranglista 4. helyén végzett, ezüst minősítést kapott. Míg Ujj Bence a Diák
korcsoport 68 kg súlycsoportjában szabadfogásban szintén a 4. helyen végzett és ezüst
minősítést szerzett. Ennek az eredményeként köszönhető, hogy 2009. december 17-én és
20-án meghívást kaptak a nemzetközi válogatott edzőtáborba Tatára.” Ez azt hiszem,
hogy óriási siker kis településünknek, hogy ilyenre is sor kerülhetett. „A birkózáson
kívül az év végén erőnléti magyar bajnokságon vettek részt Tiszaújvárosba, ahol minden
korosztály bajnoka tiszacsegei birkózó lett, tehát mindegyiket megnyerték 4 arany, 1
ezüst és 1 bronzérmet, illetve a csapatversenyt is magasan megnyerték.” Én csak
gratulálni tudok, ehhez a szép sikerhez, kívánom azt, hogy ebben az évben ez
folytatódjon és ugyan ilyen sikeresen, vagy talán még jobban is szerepeljenek.
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b.)

2. számú fogorvosi körzet betöltésére pályázati kiírás
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
A különfélékben lenne az Aljegyző Asszonynak is, nekem is kettő és Zsuzsának is lesz.
Átadom az Aljegyzőnek a szót.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Tisztelt Képviselő-testület! Az ÁNTSZ megyei regionális intézete visszavonta a Dr.
Kapitány Miklóstól a praxisjogot, a működtetési jogot, ezt már ismertettük, született egy
határozat, ez jogerős lett 2010. március 13-án. A praxisjog nem kerülhet vissza az
önkormányzathoz határozatilag, az csak a megfelelő feltételekkel rendelkező orvos
kaphatja meg, tehát azzal az önkormányzat úgy nem rendelkezhet, hogy vagy elidegeníti
vagy egyéb, hanem meg kell hoznunk most egy határozatot, arról, hogy ki kell
mondanunk, hogy a 2-es számú fogorvosi körzet praxis betöltetlen, illetőleg a képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a praxis betöltésére írja ki a pályázatot,
megfelelő fogorvossal történő betöltésére. Ő majd az akit választunk majd annak idején,
hogy ő legyen a fogorvos, ő majd intézi a praxisjogot, a működtetési jogot az ÁNTSZnél. Tehát ennek ez a menete, hogy most ezt ki kell mondanunk, hogy betöltetlen és
kiírjuk a pályázatot.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Aki ott van fogorvos?
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Az helyettesítés, de praxisjoga nincs a fogorvosnak, aki helyettesíti.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
A 2-es.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
A 2-es az az, csak ő helyettesít.
Jónás Sándor polgármester:
Tehát Pásztor Doktor megvette a praxisjogot, az az 1-es. A 2-esnél a Doktor Úr
rendelkezhetett vele, letelt az a határidő, amíg lehetőséget kapott, hogy ő maga adja el a
praxisjogot, ez nem történt meg. Ezért szállt ide vissza, hogy a testület hozzon egy olyan
határozatot, hogy újra meghirdetjük, és akkor, aki ezt ki kívánja venni, az ÁNTSZ-szel
kell majd szerződést kötnie. Röviden ennyi lenne.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Vajdahunyadi Doktornő?
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Ő helyettesít.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Itt van?
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Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Ő majd jelentkezik, de ki kell írni.
Jónás Sándor polgármester:
Ha majd akar, gondolja, jelentkezik, de ki kell írni a pályázatot.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Keresünk fogorvost, a 2-es számú körzetbe.
Nagy Miklós alpolgármester:
Feltétlenül írjuk ki, mert nem szeretnék az ügyészségre mászkálni. Nehogy valaki
jelentkezzen, hogy fogorvos akar lenni.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Levelet írtatok a főügyésznek Kovács Úrnak.
Jónás Sándor polgármester:
Igen, kifogjuk írni. Aki egyetért és elfogadja így, az kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – 2. számú fogorvosi körzet
betöltésére pályázati kiírást – 10 fő igen szavazattal (Tóth Imre, Vásári-Orosz Andrea,
Illés János, Jászai László nem volt jelen szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
72/2010.(IV. 08.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz – mivel a 2-es számú
fogorvosi praxis betöltetlen - a 2. számú fogorvosi körzet betöltésére pályázatot ír ki.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a praxis betöltésére a pályázat
kiírásáról gondoskodjon.
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester

c.)

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

Jónás Sándor polgármester:
Felkérem Szilágyi Jánosné pénzügyi irodavezetőt, hogy szóbeli előterjesztését
ismertetni szíveskedjen.
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Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető:
Az önhiki pályázat beadásának határideje 2010. április 26-a lesz. A pályázathoz
nyilatkozatot kell tenni a Képviselő-testületnek arról, hogy az önkormányzat
lakosságszáma 1000 fő feletti, illetve 1500 fő fölötti, mert ezek kategóriát jelentenek.
Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatalon túl intézményeket tart fent és az oktatási
intézményekben a kihasználtság a 75%-ot meghaladja. Az önkormányzat helyi adó
bevezetéséről döntött, itt tételesen felsorolásra kerül, hogy milyen adónemekben
vetettünk ki helyi adót és, hogy az önkormányzat könyvvizsgálatra kötelezett és a
zárszámadását könyvvizsgálóval megvizsgáltatta. Ezt a nyilatkozatot egy határozatban
foglaltam össze és ennek az elfogadása szükséges ahhoz, hogy a pályázatot betudjuk
adni.
Jónás Sándor polgármester:
Van-e ezzel kapcsolatban kérdés, vélemény? Szavazásra bocsátom, aki elfogadja,
kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az önhibájukon kívül
hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 2009. évi támogatására
vonatkozó igény benyújtásáról – 10 fő igen szavazattal (Tóth Imre, Vásári-Orosz
Andrea, Illés János, Jászai László nem volt jelen szavazásnál) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
73/2010.(IV. 08.) KT. számú HATÁROZAT:
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 2009.évi
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
A) Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2009. évi
költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX törvény 45. § (1) bekezdése és 6. számú
mellékletének 1. pontja ( továbbiakban: 6.számú melléklet) alapján támogatási igényt
nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok
támogatására.
B) Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos
pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti
törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I. Az önkormányzat lakosságszáma 2009. január 01-jén 1000 fő feletti.
II. Az önkormányzat a Polgármesteri Hivatalon túl intézményeket tart fenn.
III. Az önkormányzat 2009. január 01-jei lakosságszáma 1.500 fő feletti .
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IV. Az önkormányzat
1. a 2009/2010-as nevelési, illetve tanévben
1.1. részt vesz a többcélú kistérségi társulás közoktatási feladatellátásában és a
többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt 2009.évi költségvetési törvény 8.számú melléklet IV. pont Kiegészítő szabályok
2.1.-2.3. pontjában meghatározott - kapacitás-kihasználtsági feltételeknek
megfelel.
2. a 2010/2011-as nevelési, illetve tanévben
2.1. részt vesz a többcélú kistérségi társulási közoktatási feladatellátásában, és a
többcélú kistérségi társulások támogatása jogcím igénybevételéhez vállalt – a
költségvetési törvény 8.számú melléklet III. pont Kiegészítő szabályok 2.1 – 2.2.
pontjaiban ( a Kiegészítő szabályok 2.3. pontja figyelembe vételével )
meghatározott – kapacitás-kihasználtsági feltételeknek megfelel.
V. Az önkormányzat az alábbi helyi adó bevezetéséről döntött:
magánszemélyek kommunális adója,
idegenforgalmi adó tartózkodási idő után
idegenforgalmi adó épületek után,
iparűzési adó,
termőföld bérbeadásából származó adó
talajterhelési díj
építményadó
telekadó
és költségvetésében ilyen bevételt tervez, és gazdálkodása során realizál.
VI. Az önkormányzat a 2009. évi zárszámadására vonatkozóan az Ötv. 92/A. §.-a alapján
könyvvizsgálatra kötelezett.
Határidő: 2010. április 26.
Felelős: Jónás Sándor polgármester

d.)

Üdülőtelek visszavásárlási kérelem
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Üdülőtelek bejegyzett visszavásárlási joggal kapcsolatos kérelem érkezett hozzám.
Lehet, hogy emlékeztek rá, Lővei László 2007. július 10-én hat darab üdülőt vásárolt a
Szélső utcában a strand mellett, 3 éves beépítési kötelezettséggel, itt vannak a helyrajzi
számok. Ez minden képviselőnek ki lett most testületi ülés előtt is osztva, tehát ott van
előttük. Ő a kérelmében az elővásárlási jogról kéri az önkormányzatot, hiszen az áll a
szerződésben, hogy amennyiben nem építi be három év alatt, akkor az önkormányzatnak
jogában áll visszavásárolni. Neki van vevője, a vevő is itt volt bent. Ezt a két telkét
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szeretné eladni és abban az esetben értékesíteni is, hogyha az önkormányzat az
elővásárlási jogáról lemond. Ez van a határozati javaslatban is. Kérdezem, ezzel
kapcsolatban van-e észrevétel?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Meg kellene ezt vizsgálni, hogy mennyiért adtuk és, hogy most nem-e érné meg az
önkormányzatnak.
Jónás Sándor polgármester:
Ott van, 2 millió Ft. Minden képviselő kapott, ott van a papírjaid között neked is.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nincs szerencséd.
Jónás Sándor polgármester:
A nyílt levéllel együtt ott volt minden, minden ott volt.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem adtátok ide, úgy látszik, hogy szégyelled.
Jónás Sándor polgármester:
Úgyhogy mindent megkaptál.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Igen,
Jónás Sándor polgármester:
Ezzel kapcsolatban van-e valakinek?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem kellene ezt azonnal,
Bana Gábor PTKIB. tag:
Én úgy gondolom, hogy mondjunk le az elővásárlási jogunkról, nincs nekünk most ezzel
se időnk, se pénzünk foglalkozni. Ha elakarja adni, adja el, legyen az ő dolga.
Jónás Sándor polgármester:
Így van, köszönöm szépen. Mai viszonylatban tudja mindenki, aki elakar adni valamit,
hogy milyen nehéz ma ingatlant eladni. Úgyhogy szerintem mondjunk le, én is azt
javaslom, aki egyetért ezzel, így ahogy a testületi határozatban is meg van fogalmazva,
hogy nem kívánunk élni az elővásárlási jogunkkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – üdülőtelek visszavásárlásával
nem kíván élni – 9 fő igen, 1 fő nem szavazattal (Tóth Imre, Vásári-Orosz Andrea, Illés
János, Jászai László nem volt jelen szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
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74/2010.(IV. 08.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tiszacsege
2940/39 hrsz-ú 300 m2 nagyságú, valamint a 2940/40 hrsz-ú 300 m2 nagyságú
„beépítetlen terület” megjelölésű, valóságban Tiszacsege, Szélső utca 33. és Szélső u.
35. szám alatti belterületi üdülőtelkekre kötött adás-vételi szerződés 10./ pontjában az
Önkormányzat részére biztosított visszavásárlási jogával
nem kíván élni,
hozzájárul a Tiszacsege 2940/39 hrsz-ú 300 m2 nagyságú és a 2940/40 hrsz-ú 300 m2
nagyságú üdülőtelkek értékesítéséhez.
Képviselő-testület felkéri Jónás Sándor polgármestert, hogy a döntésről értesítse a
kérelmezőt.
Határidő: 2010. április 30.
Felelős: Jónás Sándor polgármester

e.)

Sipos János kérelme a termálstrand parkoló bérbevételére
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Jónás Sándor polgármester:
Levél érkezett hozzám Sipos János, Tiszacsege, Batthyányi úti lakos, mindenki ismeri,
nagyon sok társadalmi munkában is segít bennünket a futballcsapatnál, meg egyébként
is a település egyik hasznos tagja. Kérelemmel fordult hozzám, illetve a Tisztelt
Képviselőkhöz. Engedjétek meg, hogy felolvassam a levelét.
„Alulírott Sipos János egyéni vállalkozó, Tiszacsege, Batthyányi út 15/a. szám alatti
lakos, kérelmet kívánok benyújtani a tiszacsegei termálstrandhoz tartozó parkoló
bérbevételéről. A parkoló bérbevételét 2010. május 01-jétől szeretném elkezdeni, 5 éven
keresztül. A bérleti szerződésben vállalom a parkoló és környéke rendben tartását,
fűnyírás, díszfák ápolása, esetleges új növények, virágok ültetése, szemétszedés. A
bérleti szerződés pontos tartalmát, pontjait, természetesen a Képviselő-testület határozza
meg. Tisztelettel Sipos János, Tiszacsege, 2010. 04. 06.”
Én azt hiszem, hogy tudjuk azt, hogy korábban, aki bérelte ezt az első évben nagy
lendületet mutatott és talán még jól is végezte a munkát, utána problémák jelentkeztek.
Én úgy gondolom, hogy ez csegei lakos, ismerjük, tudjuk a szakmáját is, hogy az
erdészetben otthon van, díszfák ápolása, fűnyírás, ez teljesen közel álló dolog hozzá. Én
azt hiszem, hogy ennek, ha nincs valami törvényes akadálya, akkor segítsük, és nekünk
is jó, mert tiszacsegei emberről van szó.
Vincze László PTKIB. tag:
Tisztelt Testület! Én segítőkész vagyok mindenkinek, az biztos, de már tavaly
kezdeményeztem, hogy vonjuk vissza a parkoló díjat. Meg kell vizsgálni, se Polgáron, a
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környéken nincs parkolási díj, sehol a fürdőknél, strandoknál, mert elég kemények a
belépődíjak, plusz a parkoló 400 Ft és nem szívesen látogatják, ugyanis hozzá kell, hogy
tegyem, mondják is, hogy elmennek Balmazújvárosra, ott nincs parkolódíj, például
Balmazújvárosban sem, Polgáron sem, tehát a környéken biztos, hogy nincs. El kell
gondolkodni, kell-e nekünk az a 300 ezer Ft bérleti díj, vagy éppen távol tartjuk az
embereket. A véleményemet mondtam el.
Jónás Sándor polgármester:
Jó, én is a véleményemet mondom el, a tiéd is egy vélemény, az enyém is egy vélemény
és majd a testület eldönti. De megítélésem szerint, ma már, az emberek, tudhatod,
bárhová mész, már olyan helyen, ahol lakik az illető a bérháza előtt és a parkolójáért
fizetni kell. Ez egy dolog, na most ennek a takarítási tisztántartása egy külön probléma,
ennek a karbantartása megint, hogyha nincs a fű lenyírva, pont akkor, amikor jön egy
olyan látogató, aki szeretne bemenni és ő kritikus szemmel nézi ezt az egészet, akkor
már ebből megint gond van. Tehát nem biztos, hogy szerencsés az, hogy az
önkormányzat konfrontálódik ezekkel a problémákkal, tehát sokkal egyszerűbb, hogyha
ki van egy vállalkozónak adva, aki ezt karbantartja, és nem utolsó sorban az autót
biztonságban tudhatja, nem kell izgulnia bent, míg ő fürdik a vízben, vagy esetleg
masszázson van, hogy az autóját nem-e töri fel valaki, vagy nem-e megy neki véletlen
tolatás közben valaki és még egy cédulát sem hagy rajta és nem tudja meg, hogy ki volt
az. Tehát ennek sok előnye is van. Én úgy gondolom, hogy ezeket latba kell vetni,
figyelemmel kell kísérni, de mielőtt ebbe még egy döntést hoznánk, én azt hiszem, hogy
nehogy véletlenül tényleg az Alpolgármester szavával élve, nehogy az ügyészségre
kerüljünk, én azt mondom, hogy írjunk ki erre egy pályázatot két hetes határidővel,
nehogy valaki ebben megtámadjon bennünket. Mert itt már mindenre számítani lehet.
Ha az ember jó döntést szeretne egyből hozni és hamarabb, hogy sikeresen tudjunk
haladni, akkor is tartsuk be. Én azt mondom, hogy írjunk ki egy rövid határidőt és két
héten belül kiértékeljük az eredményét.
Vincze László PTKIB. tag:
Egy pillanat, azt még hozzá kell tenni, hogy Bogácson egészen más a strand, mint a
csegei strand és két éve visszavonták a parkolási díjat. Ez egy rossz hangulatot kelt az
ideérkező vendégeknek, amúgy is kevés van, ha távol akarjuk tartani őket még jobban,
akkor tartsuk. Mindenesetre nekem nem az ember ellen van, már tavaly is kifogásoltam
a parkoló díjat.
Jónás Sándor polgármester:
Laci, a következő, most még egyszer elmondom. Ne adj isten történik valami, feltörik az
autót, valaki azt mondja, hogy benne volt 1 millió Ft, az önkormányzatot fogja
beperelni, az önkormányzat területe.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem.
Jónás Sándor polgármester:
Az önkormányzat területe.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Ne beszélj már butaságokat.
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Vincze László PTKIB. tag:
Nem, felelősséget nem vállal érte a parkolós, csak veszi a pénzt. Nincs
felelősségvállalás, csak annyi, hogy a helyért elveszi a pénzt.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Testület! Vincze László képviselő Úrhoz
csatlakoznék, tehát én sem támogatnám a parkoló kiadását. Nagyon sajnálom, én most
hallottam először, hogy Sipi pályázott, személy szerint semmi bajom, nagyon
támogatom, viszont mindennapos probléma és visszatartó erő az, hogy van parkolási díj.
Naponta konfrontálódnak a fürdő dolgozóim, és sajnos ők is azt hallják a
fürdővendégektől, hogy sehol nincs parkolási díj. Kivéve persze a nagyfürdőket, az
Aqutikumra nem gondolok, hasonló kategóriájú. Én ezt nagyon sajnálom, de sajnos ez
az igazság, ezt el kell mondanom, én Laci bácsihoz csatlakoznék. Több a kára, mint a
haszna, ha kiadjuk, a parkolót úgy gondolom, hogy
Vincze László PTKIB. tag:
Van közhasznú,
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Úgy van. Ezt akartam mondani, hogy közhasznú foglalkoztatással megtudjuk oldani.
Eddig is mi nyírtuk a füvet, tehát erről ennyit.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Szerenték Vincze képviselő Úrhoz csatlakozni. Hajdúszoszolón sincs, akinek van ez a
papír karperec, amit adnak a pénztárnál, az nem fizet. Beregfürdőn is ugyan ez van.
Nagy Miklós alpolgármester:
Mindenképpen azt a megoldást kell támogatnom, hogyha nem is fizetünk parkoló díjat,
vagy nem fizettetünk, a parkolásra felügyelő személyt oda kell állítani, mert kaotikus
állapotok lesznek. Össze-vissza fognak állni a kocsik, hol ide, hol oda, a bejárat elé,
keresztbe, hosszába. Tehát parkolásra felügyelő személyről gondoskodnunk kell, aki
beállítja a járműveket sorjába, aki igazítja, tájékoztatja őket. Emellett nem lehet
elmenni, ez lehet egy közcélú foglalkoztatott, aki vállalja és valóban ott is lesz, nem
tűnik el félnapokra, hanem a feladatát, ha megkapta, akkor ezt végre is hajtsa és elvégzi.
Mérlegelje az önkormányzat, én is azt mondom, hogy kell-e ez a parkoló díj, nem nagy
összegről van szó egyébként, én úgy gondolom, hogy egy 200-300 ezer Ft-os bevétele
van az önkormányzatnak, ha jól emlékszem, ebből évente, tehát ez valóban nem egy
jelentős összeg, de tény, hogy sok bosszúságtól esetleg megszabadulhatnánk. De ha úgy
dönt a Képviselő-testület, hogy nincs parkoló kiadás és nincs parkoló díj, akkor is én
mindenképpen ragaszkodni fogok egy olyan személyhez, aki ott mindennap szombaton
és vasárnap is ott a járműveket elirányítja, eligazgatja, hogy ott káosz ne alakuljon ki.
Derzsényi János SZEIB. tag:
Én mondjuk ellenkező véleményen vagyok, mint a többiek, én kiadnám bérbe minden
további nélkül, felelős személy van, lehet, hogy munkahelyet is teremtene, ismerem.
Nem az a 100-200 Ft zavarja az embereket, én most is azt mondom, tehát nem a
parkolási díj. Nem vagyok én ebben biztos, szerintem.
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Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Nem mondanánk, ha nem lenne igaz, el lehetne hallgatni is.
Jónás Sándor polgármester:
Ez is egy vélemény, mindegyikét végighallgatjuk.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Az elmúlt két évet vizsgáljuk, vitathatatlan, hogy eredménye volt annak, hogy ott volt
egy kis fiatalember, egy csegei kis fiatalember volt konkrétan ott, egy vállalkozó vette
ki. Ez csak akkor jelentős, amikor szerencsére augusztus időszakban, hétvégeken,
hogyha nem rendezték volna a kocsiknak a beállását, akkor egy 20%-kal kevesebb kocsi
tudott volna beállni a parkolóba. Tehát én is azzal értek egyet, hogy valamilyen szinten a
felügyeletét ennek a parkolónak meg kell oldani. Az, hogy milyen megoldásban, én a
fürdővezetőt hatalmaznám fel, az lenne szerintem a legjobb megoldás, ő járja ezt körbe,
ő tudja, hogy mennyit veszítünk rajta, vagy hogy tudja a fürdőbelépő jegyekkel is
összeegyeztetni. Tehát én azt ajánlom személy szerint, hogy ezt döntse el a fürdő
vezetője. De azt viszont hozzá kell tenni, hogy ennek a két évnek a bevétele be lett
szedve a parkolóktól. De mi az önkormányzat nem kötött egy olyan érvényes szerződést,
aki bérelte a parkolót, hogy az nem fizette be hozzánk a befolyt összeget, elvileg egy
komolyabb összeg nem került az önkormányzatnak befizetésre, tehát ezt elég hanyagul
kezeltük ezt a parkolót ilyen vonatkozásban. Azért kérem ezt, hogyha ez véletlenül
tényleg úgy döntöttünk, hogy tényleg ki lesz adva ennek a vállalkozónak, akkor a
szerződést tényleg annak rendje-módja szerint kössük meg, mert két évig sajnos ez a
pénz elúszott.
Jónás Sándor polgármester:
Nem úszott el, nem úszott el, nem kell megint ezt kelteni, nem úszott el, igen is jogos
szerződéssel rendelkezünk és meg is fogjuk ezt a pénzt kapni. Itt idő kérdése, mikor a
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Elnézést, javítok, idáig még nem kaptuk meg,
Jónás Sándor polgármester:
Idáig még nem kaptuk meg, így már pontos, de nem mindegy, hogy hogy van. Na, akkor
mivel mindenkinek meghallgattam a véleményét, én akkor először, nem a pályáztatást
írjuk ki, hogy két hétre. Hanem többen azt mondták, tehát aki úgy gondolja, hogy ne
adjuk ki, illetve, először a kiadás mellett, mert ez arra vonatkozik a kérdés. Aki úgy
gondolja, hogy kiadjuk a parkolót vállalkozásba, az kérem, hogy kézfelnyújtással
jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Sipos János részére a
termálstrand parkoló bérbeadását – 3 fő igen szavazattal (Tóth Imre, Vásári-Orosz
Andrea, Illés János, Jászai László nem volt jelen szavazásnál) nem fogadta el.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Krisztinek adjuk oda,
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Jónás Sándor polgármester:
Itt ez volt az első kérdés. Utána az volt, hogy pályázatra írjuk-e ki, vagy Krisztinek
adjuk, majd az lenne a második.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Ő nem adja ki, ő megoldja.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Arra szavaznánk, de csak azzal a feltétellel, hogy Kriszti döntse el.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
De bérbe csak az önkormányzat adhatja.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Megértelek, ha ezt most megszavazzuk, ha nem Kriszti dönt benne, ha nem nézzük meg,
hogy hogy lehet összeegyeztetni a fürdőjeggyel, akkor nincs értelme.
Jónás Sándor polgármester:
Akkor úgy döntöttünk 3 képviselő döntött úgy, hogy kiadjuk, a többi képviselő 7 úgy
döntött, hogy nem adjuk ki, akkor nincs miről tovább beszélni, nem adjuk ki, hogy
hogyan lesz, majd a képviselő-testület erre dolgozzon ki valamit, hogy hogy látja, mint
látja, erre dolgozza ki a fürdő vezetője, hogy hogy akarja ezt megoldani és akkor majd
úgy lesz.

f.)

Karát Kft. kérelme
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Jónás Sándor polgármester:
Egy levél lett ide betéve még a tiszacsegei III. Halászléfesztivál, amely tavaly
megrendezésre került, a Csárdával szemben lévő földterületet kéri a Csárda tulajdonosa,
hogy újra kiadjuk, illetve odaadjuk, rendelkezésére bocsássuk, én azt hiszem, hogy
ennek semmi akadálya nincs, ezt minden további nélkül odaadhatjuk. Tavaly sem
kértünk érte pénzt.
Nagy Miklós alpolgármester:
Teljesen rendbe tettük a területet, új padokat, asztalokat raktunk ki. Most is külön
odafogunk figyelni, hogy minden rendben legyen, ez természetes.
Jónás Sándor polgármester:
Persze, azt megkapták, ezzel semmi nem volt, én azt hiszem, hogy ezzel különösen nem
kell, ez természetes.
- Dr. Vámosi Margit aljegyző:
A Képviselők előtt van egy anyag a közbeszerzési eljárással kapcsolatban. „Képességek
fejlesztése és kompetencia alapú oktatás bevezetése a Tiszasegei Általános Művelődési
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Központ Fekete István Általános Iskolában, illetőleg a Tiszacsege Bóbita Óvodában”.
Az lenne most a kérésem, időben kiosztottuk, ez csak azért van kiosztva, hogy ezt
minden képviselő nézze már át, tanulmányozza és amikor a döntés születik akkor
addigra felkészülhessenek a képviselők.
Jónás Sándor polgármester:
Tehát ez azért van kiadva, hogy a legközelebbi testületi ülésre, illetve, amikor ez
aktuálissá válik, vagy esetleg rendkívüli testületi ülés, addigra feltudjon belőle készülni.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Amin már túl vagyunk, hogy adjuk oda természetes az írásos levél alapján, ehhez annyit,
hogy egy pár sorban akkor meg is lehetne válaszolni, mivel írásban adta be.

g.)

Sportpálya helyének kijelölése

Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
A futballpályával kapcsolatban szeretnélek kérdezni, mivel úgy látom, hogy Szűcs Lajos
úr is itt van, hogy ő is eltudná mondani azokat az előnyöket, hátrányokat, hogy mi
legyen továbbiakban. Itt van előttünk ez a szakértői lap is, ezzel kapcsolatban szerettem
volna hallani a véleményeteket.
Jónás Sándor polgármester:
A szakértői vélemény valóban így van meg lett kérve, meg is kaptuk. Hát ez elég húzós
dologra sikeredett, hiszen mindenki előtt ott van és láthatja a szakértői véleményből,
hogy micsoda költségekkel jár ez. Én változatlanul csak azt tudom mondani, ami az
eredeti állapot is volt, feljebb csúsztatni a futballpályát és az edzőpályát a szabadidő
park helyére, ott ahol a játszóterek voltak. Én első megtekintésre, amikor kimentünk
szakadó esőben a mérlegházhoz jónak ítéltem meg, de így most már ekkora költséggel
én úgy gondolom, hogy ez önkormányzat nem bírja bevállalni. Természetesen, ha van
olyan vállalkozó, aki megfinanszírozza ezt és bevállalja, akkor minden további nélkül.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Mivel csak én tudok szerintetek, csak mindig rombolni tudok, én úgy érzem, hogy ezt
veled az élen, ez a képviselő-testület lehetetlenítette el azt a sportpályát. Kineveted
magad Sándor, de nevesd ki magadat nyugodtan Sándor. Folytathatom?
Jónás Sándor polgármester:
Folytathatod.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Köszönöm szépen, hogy megtisztelsz.
Derzsényi János SZEIB. tag:
Nem a teljes képviselő-testület, azt azért hozzátenném.
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Jónás Sándor polgármester:
Nem a teljes képviselők nevében beszélsz, a magad nevében beszélsz,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem, Sándor,
Jónás Sándor polgármester:
Ezt akarják kérni a képviselők, hogy a magad nevében beszéljél.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem, te mint polgármester ebbe, te mint polgármester éllovasa voltál. Nem is lenne
ezzel probléma, legyen ott az óvoda, oda akartad, a dombtetőre. Kérlek szépen akkor
ezzel már foglalkoznunk kellett volna. Folyamatosan ezt kértem, hogy a képviselőtestület is üljön össze, a sportoló fiatalokat, akik én úgy érzem, hogy ők tényleg a saját
erejükből, szorgalmukból, elég sok jó hírnevet szereznek Tiszacsegének és ezt a
lendületet, én nagyon sajnálom, hogy ilyen értelemben ez megtört, de még ezt is lenyeli
az ember, ha azt látnám, hogy felkészülten megnéznénk, a képviselő-testület tagjai
kimennének amikor döntünk, és ott a helyszínen megnézzük ezeket a dolgokat.
Nagy Miklós kiment.

Jelen van: 9 fő

Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Én a szakmai dolgokba nem kívánok beleszólni, Szűcs Úr, ha akarja elmondja, azért
elég sok aggály merült fel oda a sportpályára, hogy oda építsük, elég sok szakmai
akadály. Hát mi szerencsére nem szakadó esőben néztük meg, hanem megvártuk azt az
időt, amikor ezt ténylegesen a valóságban kimérve meg lehet nézni, én ajánlom minden
képviselő társamnak, hogy oda a sportpályát, így ezekkel a feltételekkel nem lehet, több
aggályai is vannak, szakmai aggályai is ennek. Ezért én arra kérem a Polgármester Urat,
hogy ezt tényleg felelősen járja körbe és én azt szeretném, hogy ezzel kapcsolatban,
semmilyen indulatmentességet nem kellene se irányomban, se a másik irányába, hanem
ezt baráti hangon, úgy ahogy ezt elvárja a tiszacsegei lakosság, ezt tényleg beszéljük át
és ezt felelősen tényleg úgy érzed, hogy ez oda úgy megvalósítható és a tiszacsegei
Sportkör felelős tagjaival ez egyezik ez a vélemény, akkor a legmesszebbmenőkig én is
támogatom. De addig, míg tényleg csak szakadó esőben kiszaladunk és megnézzük, és
teljes egészében a képviselő-testület elé a teljes anyag még nem lett tárgyalva.
Nagy Miklós visszaérkezett.

Jelen van: 10 fő

Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Tehát én arra kérlek, hogy nagyon gyorsan azokat a hiányosságokat pótoljuk, és tényleg
felelősen a tiszacsegei futballszakosztályt támogassa ez a Tisztelt Képviselő-testület.
Jónás Sándor polgármester:
Felelősen voltunk eddig is. Azt amit te nevetsz, hogy kiszaladgálunk, pontosan épp az,
hogy az első pillanatban, amikor Szűcs Lajos jelezte, hogy menjünk, mi nem totojáztunk
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azon, mint egyesek, mi beültünk az autóba, szakadó esőben Répási Lajos, az
Alpolgármester Úr, Illés János, Szűcs Lajos és én, és elmentünk minden helyet
végignéztünk, amit javasoltak. Tehát kikérem magamnak ezt, hogy itt megint engem
próbálsz ebbe beleállítani, itt nem ez volt, itt eredetileg is megvolt, hogy a futballpálya
feljebb lesz csúsztatva, ott lesz. De természetesen nem zárkóztunk el az elől, hogyha
jobb megoldást talál bárki is, akkor megvizsgáljuk, ezt az bizonyította, hogy amikor
Szűcs Lajos jelezte felénk, hogy van neki külön elképzelése azonnal mentünk, azonnal
mentünk, felálltunk, beültünk a kocsiba és elmentünk. De megkérném Szűcs Lajost, itt
van a teremben, hogy legyen szíves röviden, ha van ismertetni valód légy szíves, akkor
mond már el Lajos, hogy a lakosság is hallja a te véleményedet is, hallja már, hogy
tulajdonképpen hogy áll ez az egész dolog és hogy mit hiányoltunk, vagy mit hagytunk
mi ki ebből a számításból. Gyere ülj ide és mond el.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Még egy pillanat,
Jónás Sándor polgármester:
Hagy mondja el most már, most már hagy mondja el a véleményét. Épp te kérted, hogy
a szakember mondja el, hát itt van.
Szűcs Lajos Tiszacsege Város Sportegyesület:
Pontosan ezért jöttem. Jó napot kívánok! Köszönöm a szót. Hagy kezdjem már az
elejéről. Ezelőtt, amikor 1,5-2 évvel mikor elmentünk egy szakmai továbbképzésre, ahol
ez az egész utánpótlás, nevelés indult, azzal kezdték, ugye ez egy edzői konferenciának
lett meghirdetve, hogy uraim maguk nem edzők lesznek, hanem szervezők, bűnbakok és
ezután lesznek edzők. Na most ez körülbelül lassan tényleg így fog kialakulni.
Mindenféleképpen, amikor én elvállaltam ezt a dolgot, én mondtam, hogy gyökeres
változás fog a sport életében történi, hogyha engem akarnak. Ha nem, akkor szóljanak,
mert akkor nem csinálom, mert én csak így tudom csinálni, ahogy most az egyesületet
megpróbáljuk felépíteni. Elkezdtük a gyerekekkel, most már több, mint 100 igazolt
gyermek futballistánk van, akik akár hová mennek különböző tornákra, rendezvényekre,
azon kívül, hogy eredményesek, a magatartásukkal, a szervezettségükkel, a mi
gyerekeink nem rohangálnak, nem rosszalkodnak, tudják, mint egy futballcsapat. A
balmazújvárosi NB III-as, NB II-őt megnyert, sőt NB I-ben futballozó szakmai vezetők
megrőkönyödve állnak az előtt, hogy a tiszacsegei sportegyesület milyen
szervezettséggel rendelkezik, ezt bármikor meg lehet tőlük kérdezni. Most például
felajánlották, hogy csak akkor játszanak velünk a tornán, hogyha megtudnak minket
verni, akkor a mezt cseréljük el, mert a mi gyerekeink olyan felszerelésben vannak.
Mondanom sem kell, hogy Balmazújváros első csapatát 5:0-ra verte az óvodás
csapatunk, a második csapatát 2:0-ra, a nagyhegyesi megye első osztályú csapatot, ahol
már nagyon régen jó szakmai munka folyik 7:0-ra verte, úgy, hogy a kapunkra egyetlen
egy lövés érkezett a három mérkőzés alatt. Ez csak egy kis információ, hogy mégis
képben legyünk és ezt eltudom mondani a többi utánpótlás csapatunkról is, ami ott van.
Úgyhogy mindenféleképpen az alapja ennek, hogy minden csapatnál megfelelő szakmai
munkát tudjunk végezni az edzői képzésekre eljárunk, konferenciákra járunk,
továbbképzésekre. Most például az AC Milán az egyik utánpótlás edzője tartott nekünk
egy két napos tanfolyamot szakmai és elméleti síkon is sokat tanultunk tőle, amit a
későbbiekben hasznosítani tudunk. Úgyhogy mi megpróbálunk szervezetten előre
gondolkozva nyugodtan és látni azt, hogy mi fog következni a közeljövőben, készüljünk
fel rá, ne érjen semmi minket váratlanul. Ez az óvoda építés egy kicsit váratlanul ért
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minket. A saját véleményemet mondom, én örülök annak, hogy szép óvodánk épül, a
gyerekek szépet látnak, jóban nőnek fel, mindenféleképpen alapja annak, hogy ők is egy
kicsit alakuljanak, mert vannak gondok a gyerekekkel. Ha szépet látnak, jót látnak,
akkor az biztos hasznos lesz az elkövetkezendő években is nekik. A tapasztalatunk az,
illetve az óvónők, tanárnők mondják, hogy azok a gyerekek, akik a sporttal
foglalkoznak, azok mindenféleképpen egy átalakuláson mentek keresztül. Azok a
gyerekek, akik egy kicsit visszahúzódottabbak, zárkózottabbak voltak, azok egy kicsit
megnyíltak mindenki felé, az életben barátságosabbak, akik viszont egy kicsit
hiperaktívabbak voltak, azok egy kicsit nyugodtabbak lettek, fegyelmezhetőbbek.
Mindenféleképpen a sperspektívánk az volt, hogy szeretessük meg velük a sportot, a
gyerekek megszerették, most már követelünk tőlük. Így tudjuk őket felkészíteni az
életre, a sportban is ugyan az, munkát kell elvégezni, azért pénzt kap, itt nem pénzt kap,
itt siker jön érte, sikeres a pályán, és ha ezt megtanulják, akkor az életben is sikeresek
lesznek, mi ezt a célt valljuk, mindenféleképpen ebbe az irányba fogunk tovább haladni
is.
Na most megjelent a probléma, elfogyott a pályánk. Tudni kell, hogy a pályánál ugyan
ezt a következetességet próbáltuk felépíteni, amikor átvettük a csapatot. Elkezdtük
szépíteni a pályát, először csak lefestettük a korlátot, aztán a kaput, elkezdtük locsolni,
műtrágyáztuk és akkor eljött az a pont, amikor többet nem tudtunk javítani rajta. Akkor
belefogtunk egy másfél hónapos munkába, voltunk 6-8-an reggeltől estig a 40 fokos
melegben kigyeptégláztuk a pályát. Megvolt hál’ istennek a megfelelő segítségünk, a
szponzorok által, azokat a lehetőségeket, amiket mi felvázoltunk, hogy erre lenne
szükségünk, ahhoz, hogy ezt a munkát elvégezzük, ezt tudták biztosítani, sikeres lett. A
játékvezetők által formált vélemény az, hogy Hajdú-bihar megye egyik legjobb pályáját
sikerült kialakítanunk, pénz nélkül, ami azt jelenti, hogy egy NB III-as szintű pályát
csináltunk, pénz nélkül, ez csak akarat kérdése, semmi más, egy meglévő területen. Na
most itt a probléma, terület. Ahhoz, hogy egy futballpályán futballozni lehessen,
megvannak a megfelelő paraméterei. Mi most, ahhoz, hogy megint lépjünk egyet előre.
Volt egy elképzelésünk, hogy kettő pályát szeretnénk. Szeretnénk egy center pályát,
ahol a mérkőzéseket játszanánk, amit a falu lakosságától elzárva tartanánk, azt csak a
sportegyesület használná mérkőzésekre, esetleg vendégcsapatokat lehet hívni, hírverő
meccseket, de elsősorban bajnoki mérkőzéseket játszanánk ezen. Időjárás függő a pálya
megóvása, ezért egy másik, az edzőpályának egy olyan paraméterekkel kellene
rendelkeznie, ami ugyan úgy a magyar labdarugó által hitelesített pályának megfelel,
ezért nem szabad 45x90 méternél kisebbet csinálni. Na most a mi pályánk mérete
65x103 méter volt, ez egy normális, ideális pálya, ettől egy picivel lehet kisebb, egy
picivel lehet nagyobb, de lényeges különbség, az ideálistól, ha eltér, az már fáj a
csapatnak, ha nagy az sem jó, ha sokkal kisebb az sem jó. Na most megvan a kettő
terület, ugye megvan a szabadidő park, hogy akkor konkrétan rátérjünk a lényegre, és
megvan az óvoda melletti terület, ahol be van rajzolva egy 50x100 méteres pálya. Na
most az 50 méteres lényegesen kisebb, mert az 15 méterrel kisebb a jelenlegitől és azon
a futball minősége már károkat szenved egyrészt. A másik, hogyha arra gondolunk,
hogy az lenne a centerpályánk, akkor azt nem tudom, hogy hogy tudnánk megóvni, mert
komolyan körbe kellene keríteni. Egyébként sem tudok Hajdú-bihar megyében olyan
települést, ahol a kettő futballpálya légvonalban 200, közúton 500-600 méterre esik
egymástól. Ez az egyik. Az óvoda kerítéstől az egyik oldalvonal 8 méter távolságra
lenne, a másik oldalon az oldalvonal a csatornától 13 méterre lenne. Az egyik szöges
zászló, pedig mert olyan furcsán ékbe megy az a csatorna, 5 méterre esne a vízügyes
csatornától, ami azt jelenti, hogy elvileg már nem is jó, mert 6 méter védőtávolság van
az egyik saroknál. A másik saroknál van egy 20 kilovoltos villanyvezeték, aminek én
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utána jártam, az E-ont megkerestem és azt mondta, hogy 12 méter a nyomvonal
védőtávolsága. Nem tudom, hogy oda hogy szeretnénk, egyszerűen nem fér el. Ez az
egyik. A másik, ha megcsináljuk a megfelelő védőhálót, de akkor a 12 méteres
nyomvonal a védőháló magasságától nő, mert van egy dőlési szög, ami bármilyen
probléma van, nőni fog a védőtávolság. Az óvodánál a tapasztalatok azt mutatják, hogy
8 méterre van az óvoda kerítés. Balmazújvároson megépült a műfüves pálya, az egyik
oldal kb. hasonló távolságra már a szomszéd zártkertek vannak, gyümölcsösök, a másik
oldal pedig lakóházak. El lehet menni, meglehet nézni, kettő éve épült, minden egyes
lakóház kerítésénél 3-4 sor drótkerítés van kihúzva, hogy még véletlenül se menjen be
senki. Ekkora táblákkal, hogy harapós kutyák. Mert oda sajnos a gyerekek berúgták a
labdát, letaposták a kerítést stb., oda öt percenként be fog menni a labda. Az óvoda
udvaron ugyan az a helyzet, mi oda 5 percenként fogunk beugrálni, vagy, ha kapu lesz,
akkor a kapun fogunk menni, csak azt nem tudom, hogy azt ki fogja zárni, nyitni.
Úgyhogy ez a probléma ott fel fog merülni. A másik a szabadidő park. Ott szintén a
csatornával van probléma, én nem tudom elképzelni egy csatorna mellett a futballpályát.
A hétfői edzésen 64 gyerek volt a futballpályán, a jelenlegin. Nem fértünk el, szűken
voltunk, de 64 gyerek volt, na most erre három felügyelő jut. Minden gyereknek, hál’
istennek a sportfelszerelésünk most már olyan, 64 gyerek van, az 64 darab labdával
futballozik, nem 5-6-tal, ahogy régen volt, 64 gyerek, 64 labda. Na most abból a 64
labdából percenként 15 megy el. Az a három felügyelő egy csatornaparton, én nem
tudom, hogy hogy fogja a felügyeletet megoldani, de komoly problémái fognak
felmerülni. Én speciál felelősséget nem fogok tudni vállalni, már pedig akkor nem
tudom, hogy a szülő is, hogy fogja nekem ideadni, amikor azért is papírt kell írnom,
hogy az óvodából elhozzam a gyereket, majdnem jegyzőkönyvezni kell már lassan. Egy
csatornaparton nem tudom, hogy hogy lehet futballpályát csinálni. Maradna az egyesület
által, illetve a szakmai, az edzők által támogatott ötlet a vásártér. Na most a vásártéren
kaptunk egy talajvizsgálati eredményt, ami nem kedvező, azt kell nekem is mondani,
hogy nem kedvező. Viszont mindennapos kapcsolatban vagyok a kivitelező céggel, aki
ezt elvégezte, és azt mondja, hogy bravúroskodhatunk, belevetik a füvet, egy-két évig jó
is lesz, három évig, mert a föld, én nem vagyok szakember, a szakemberek mondják,
hogy az azért kell a fűnek, hogy a gyökere megkapaszkodjon, ne fújja el a szél,
tápanyagot tudunk pótolni, a vizet tudjuk, a vízelvezetést megtudjuk oldani, itt lehet
bravúroskodni. Na de utána jártunk a dolognak, volt két lehetőségünk, Szombathy
Gábor szomszéd telektulajdonos azt mondta, hogy elhordhatjuk a lőtért, megvizsgáltuk a
lőtérnek a talaját, agyag, nem jó. Aztán volt egy másik lehetőség a Hatajon, amit Káplár
Sándor úr már belekezdett, van ott egy gát és úgy néz ki, hogy Répási Lajos úr
segítségével abból nagyon komoly több ezer köbméternyi földet kapnánk ingyenesen a
vízügytől, amivel ezt a területet feltudnánk tölteni. Én tudom, hogy nehéz anyagi
helyzetben van az önkormányzat, mi nem is akarunk követelőzni, mert itt úgy sem
megy, hogy önök nem segítenek nekünk, mi meg akár mit akarunk anélkül nem tudjuk
megcsinálni. Mindenféleképpen kompromisszumot kell kötnünk. Mi azt is eltudjuk
képzelni, hogy ott esetleg megcsinálnánk egy pályát most a közeljövőben, odahordanánk
a földet, bevetnénk fűmaggal, fúrnánk egy kutat, locsolnánk, a két kaput megcsinálnánk,
meg valamilyen kezdetleges, habár azt még nem is kell, azt majd csak a tavasszal
kellene, mert ugyan úgy, ahogy tavasszal tudunk idegenben futballozni, igaz, hogy egy
magasabb osztályban egy törést fog okozni a csapatnak az eredményességében, hogy
erősebb bajnokságban, és idegenben kezdünk minden mérkőzést, az ősszel is eltudunk
menni idegenbe. Esetleg, ugye öltöző még mindig nem lesz, de mi nem is gondolkozunk
ebben, tudjuk jól, hogy nincs 10-20 millió Ft erre. Viszont, ha mindenki tenni akar érte,
egy 5-6 év alatt megtudnánk ezt csinálni. A Szövetséggel olyan kapcsolatot ápolunk,
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hogy megengedik nekünk, hogy a régi öltözőben öltözzünk. Ha esetleg, nem tudom,
hogy mi a cél a régi öltözővel, hogy az óvodának szükség van-e a területre, ha esetleg
nem, akkor hetente egyszer, egy félévben 13-szor esetleg az iskolában áttudnánk öltözni,
amíg a bajnoki mérkőzés van a vendégcsapattal együtt. Mi tudjuk, hogy nem lesz
nekünk üvegpalota öltözőből, meg nem is lesz az idén, meg jövőre sem, de állítsunk fel
egy irányelvet, és akkor ami lehetőség adódik rá, mi is próbálunk pályázni. A Magyar
Labdarugó Szövetségben nagyon komoly ismeretségünk van, amit eddig még ki sem
aknáztunk, fel sem vettük a kapcsolatot, ezekkel mindel tudnánk. Csak az lenne a
lényeg, hogy egy irányba húzzunk és legyen meg az a cél, amit meghatározunk és azt,
ha egyik hónapban nem tudunk csinálni semmit, akkor ne csináljunk. A következőben
egy picit, akkor csináljunk egy védőhálót, vagy egy védőkorlátot, szépen apránként
feltudnánk ezt építeni. Tudjuk, hogy nem lesz komplett, nem lesz pénz rá, tisztában
vagyunk vele, nem is fogunk kiabálni, ha 5 év alatt csináljuk meg, mert mi is szeretnénk
sokat segíteni, rengeteg társadalmi munkát tudunk szervezni, magántőkét is betudunk
vonni, mert régóta mondom, hogy ilyen adottságú település, mint Tiszacsege nincs, itt
vannak a szponzorok, ott vannak végig sorban a parton, meg kell nekik felelni és adják a
pénzt. Csúnya szó, ezt kell, hogy mondjam, de ez működik, mert csak a tizen akár
forintokból egy év alatt milliós tételt tudtunk összeszedni. Fejlesztettük az
eszköztárunkat, 80 darab labdánk van, 4-5 ezer Ft egy labda. Tudtunk venni magunknak
egy saját fűnyírót, még nincs kifizetve teljesen, de kigazdálkodjuk, sorba a pályát
felújítottuk, úgyhogy működik a dolog nagyon szépen, csak mindent tervszerűen kellene
csinálni, ne kapkodjunk. Ha az ősszel még tudnánk kímélni a pályát, mert nekünk ez a
pici hely is elég, valahogy megoldjuk, úgy szervezzük, hogy egyszerre két csapat ne
legyen a pályán, megfogjuk oldani, minden megtudunk oldani, csak nekünk fontos lenne
az az erkölcsi támogatás, amit önök tudnak nekünk adni, mert szeretjük a focit, de ha
mindig birkoznunk kell, meg veszekedni, azt mi nem szeretünk, nekem ez idegen egy
kicsit, ez a sok, már most hallani ilyen hangokat, olyan hangokat, nekem ez idegen, nem
jó, ez elveszi a kedvünket a futballtól. Az egyik legfontosabb az, hogy tudjuk azt, hogy
állnak mellettünk, mögöttünk, sőt, ha valaki elénk akar állni, akkor jöjjön elénk, húzzon
minket, de nekünk ez lenne a fontos, hogy ne legyenek problémáink. Ezt szerintem ne
kapkodjuk már el, ezt a pályaépítést, már most úgy sem kell kapkodni, mert legközelebb
szeptember 01 és szeptember 10-e körül lehet füvet vetni. Szerintem ezt még mindenki
gondolja már át, nézzük át még egyszer a két területet. Elfelejtettem mondani az előbb
az óvoda mellett van egy salakpálya, sokan, akik nem futballoztak, vagy esetleg nem
tiszacsegei születésűek, azok nem tudják, de ott egy salakpálya van, azt ki kell cserélni,
mert ott az ásót nem lehet lenyomni kettő centire. Az ülőkék, ahol volt a magasles és a
csatorna között volt egy salakpálya, most fű van rajta, de ott az ásót nem lehet lenyomni
egy centire. Ott másfél méteres szintkülönbség van. Én a múlt héten kivittem egy
szakembert, aki azt mondta, hogy ennek az egy pályának a talajnak a rendbehozatala,
olyan szinten, mint a kinti 3-3,5 millió Ft, ezt mondta, csak az, hogy olyan szintre
hozzuk, mint azt, mint ott kettőt. De ott csak csináljunk egyet, majd csinálunk másikat.
Szerintem mindenki próbálja már átrágni, menjünk ki együtt közösen, nézzünk meg
minden lehetőséget, vagy, ha van új ötlet, meghallgatjuk azt is szívesen, azt is
megvizsgálhatjuk. Szerintem a szakértői véleménytől nem kell megijedni, mert azért
benne van az is, hogy egy 20-25 cm-es termőréteggel nagyon jó minőségű pályát tudunk
építeni. Én csak annyit kérek, hogy ne kapkodjunk, vizsgálja meg mindenki külön-külön
is, egységesen is, beszéljük meg, amiben tudunk, mi segítünk, jövünk, bármi áron, itt
vagyunk, ha kérik a segítségünket, mi jövünk, sőt segítünk, társadalmi munkában
rengeteget megtudunk szervezni.
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Jónás Sándor polgármester:
Köszönöm szépen. Most egy kicsit szeretném kiegészíteni, nem kiegészíteni, hanem
véleményt formálni, amit elmondtál, mert kicsit ledöbbentett engem, megmondom
őszintén. Itt senki nem volt a sport ellen, most ez úgy tűnt, minthogyha a sport ellen
lennénk, és mi keresztbe akarnánk tenni.
Szűcs Lajos Tiszacsege Város Sportegyesület:
Sajnálom, ha így hangzott, nem így szerettem volna.
Jónás Sándor polgármester:
Hát igen. Itt pontosan az volt, hogy már az első pillanatban szerettük volna azt, hogy az
őszi szezont is már az eredeti pályán játssza a csapat, de ha a csapatnak ilyen igényei
vannak, akkor semmi gond nincs ezzel, ezt lehet újra tárgyalni. Csak te hallottad pont az
előbb, hogy a képviselő már itt sürgetett, hogy rohanjunk, csináljuk, meg miért nincs ez,
meg miért nincs az. Hát azért nincs, mert elmondtad te, itt azt hiszem, hogy van olyan,
ül itt ennél az asztalnál, aki már nagyon sokat áldozott ezért a sportért, hogy ez idáig
eljusson. Szerintem hallgassuk már meg annak is a véleményét, hogy mit mond. A
másik dolog az Lajos, én tisztelem becsülöm, aki sportol ma, mert látszik, hogy mennyi
egészségtelen gyerek él, ha csak amatőr szinten megy, már az óriási erőként működik a
településen. Félreértés ne legyen, nem a sport ellen vagyok, de a kettőt összehasonlítani
nem lehet, hogy van egy kötelező feladat, hogy óvodát, bölcsődét megfelelő módon
biztosítsunk, ez az elsődleges feladat. Ez amit te elmondtál, Balmazújvárosban a
műfüves pályát megcsinálták a szomszédok közé ékelték be, tehát valamit-valamiért,
tehát áldozatokat is kell hozni és nem rögtön a hibákat. Most nem lehet mindenkinek
egyből San Siroja. Visszafordítom az egészet, meg lehet környékezni azokat a
szponzorokat, akik adnak, lehet, hogy most adnak, mert most jönnek a választások, most
biztos fognak adni, mi lesz, ha utána nem, meglesz a nagy beruházás és csapat nem lesz,
mert nem lesz aki utána, mert utána lehet, hogy hátat fordít. Eddig is megvoltak a
lehetőségek, eddig is megvoltak arra a lehetőségek, hogy támogassák az egyesületet és
adjanak és segítsenek benne, eddig is megvoltak. Én szerintem hallgassuk már meg az
Alpolgármester Urat, most nem jelentkezik, de szerintem neki kellene, aki a legjobban
ezt látja belülről, hogy mi ott a helyzet, félre ne értsd Lajos, én azt szeretném, ha lenne,
döntsük el, hogy hol, ennyi. Tessék Miklós.
Nagy Miklós alpolgármester:
Köszönöm a szót Polgármester Úr. Tisztelt Képviselő-testület! Örülök, hogy hozzá kell
szólnom, bár nem feltétlenül akartam én ebbe így belevágni. Nyílván köztudomású,
hogy én elég sokat áldozok erre a dologra, viszont azt is tudni kell, hogy én nem szólok
bele a sportnak a dolgaiba. Én nem vagyok az a típusú ember, aki ad 100 Ft-ot és holnap
már megakarja mondani, hogy ki fog játszani a csapatban. Nem, mert ez nem az én
dolgom, erre megvan ott az edző, megvannak a sportszervezetben, a sportegyesületben a
megfelelő emberek, akik a szakmai munkát majd elvégzik. Volt szó arról is, hogy
esetleg lépjek be, vagy valamiféle vezető tisztséget töltsek be a sportegyesületbe, ez a
folyamat még nem állt meg, illetve konkrétan még ebben az ügyben nem érkezett
semmilyen lépés hozzám. De megmondom őszintén, ettől is egy picit idegenkedek. Én
nem akarok a sportnak valamiféle észosztója lenni. Én azt mondom, meg azt látom,
hogy a csegei sport az szépen fejlődik, ott vannak emberek, akik ezt véleményem szerint
jól csinálják, tehát nem kell ott teljesen feleslegesen úgymond az észt osztani, mert
minek, ennek semmi értelme nincsen.
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Itt kell.
Nagy Miklós alpolgármester:
Nyílván az ember ad valamit önzetlenül. Kedves Tisztelt Képviselő Úr, esetleg, ha
hagynád, hogy elmondjam a mondanivalómat, meg az álláspontomat, nagyon szépen
megköszönném.
Jónás Sándor polgármester:
Ebben is szakember.
Nagy Miklós alpolgármester:
Hát vannak zsenik, ez egyértelmű, istenem, van aki egyből zseninek születik, van ilyen
az életben. Na, hogy folytassam tovább a dolgot, nyilván, az embernek, ha van
lehetősége, akkor ad, azért ad, mert megtehette, megengedhette magának ezt a dolgot.
Nyilván, aki nem engedheti meg magának, az nem fog tudni adni. Én ezt az elképzelést,
ezt az ötletet, azért is mentünk annak idején ki, és én kértem a Polgármester Urat, hogy
menjünk és nézzük meg, mert ezt az ötletet én jónak tartom. Ezzel semmiféle probléma
nincsen. Tehát nehogy valaki azt higgye és azt képzelje, az, ami engem, hogy közbe
vágjak már a saját mondatomba, az irritált, hogy a sportegyesületen belül ebben nem
volt egységes elképzelés, erre hívtam fel a figyelmet, és valóban tettem egy olyan
kijelentést is, hogy nem tudom tovább támogatni a sportot, ha ők belül nem lesznek
egységesek, és nem tudnak megegyezni, megállapodni a saját elképzeléseikben. Itt egy
kicsit elkezdtek politizálni, itt egy kicsit elüzletiesedett a dolog, olyan emberek, akik én
úgy érzem, túl sokat nem adtak ehhez a sportot, úgy érezték, ha már nem adok, legalább
jó lenne hasznot húzni belőle. Ez az ami engem irritált és én ezt ki is merem mondani
nyíltan, azért ne haragudjatok, ez egy picit gusztustalan az én szemszögemből nézve, azt
gondolnia valakinek, hogy mondjuk az ő kocsmája mellett kell, hogy legyen a
sportpálya, és neki kell, hogy hajtsa a mérkőzésen részt vevő nézőközönség, meg az
edzésen részt vevő emberek nála fogyasszanak és ez neki valamiféle bevételt szerezzen
és ezért ő bizony nem is leplezi ezt a fajta hozzáállását, elég harcosan ki is állt emellett,
és én egy kicsit úgy meglepődtem ezen a dolgon. Ó kérem, így is lehet, az egyik ad, a
másik meg mindig csak hasznot akar húzni ebből. Úgy gondolom, hogy akkor a
sportegyesület először egyezzen meg, legyen egy közgyűlés és a közgyűlésen legyen
egy olyan határozat itt a kezemben, hogy igen a sportegyesület úgy döntött, hogy azt a
pályát, ha tetszik, ha nem ők oda a vásártérre akarják kialakítani. Mondjuk ezt a pontot
még így nem mondtam, tehát még mindig úgy érzem, hogy a képviselő-testület előtt
nem áll egy határozott egyértelmű előterjesztés, amire bárki feltudná nyújtani a kezét.
Na most a kivitelezéssel kapcsolatban, hogy néhány véleményem legyen. Azt már
tisztáztuk, hogy szó sincs arról, hogy én ellenzem, hogy az a pálya ott legyen, sőt én is
azt támogatom. Én is úgy látom és úgy érzem, hogy ott két pályával egy szép öltözővel
körbekerítve ezt a területet, egy nagyon kellemes környezetű, fát ültetni, egyszer majd
csak megnő, nagyon kellemes környezetű akár mondhatnám azt is, sportközpontot
tudnánk kialakítani. Tény az is, hogy annak idején az eredeti elképzelés az volt, hogy az
óvoda mellett lesz a sportpálya, a sportpálya előtt pedig lesz egy ilyen Művelődési Ház,
mert a jelenlegi nagyon ócska és leépült, és milyen jó lesz, mert nyilván ennek a
művelődési háznak egy olyan funkciót adnánk, hasonlóan más művelődési házakhoz,
hogy kettős funkciót kap, hogy sporttevékenységet is lehet benne folytatni, tehát egy
mozgatható nézőtere lesz és a padozatot úgy alakítjuk ki, hogy ott egy kispályás fedett
labdarugó sportcsarnok jellegét is tudna kapni ez az intézmény. Én akkor ezt nagyon jó
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ötletnek tartottam, nyilván valóan ez a településnek egy olyan központja lett volna, ami
úgy gondolom, hogy idegenek számára is látványos és nagyon tetszetős lett volna, ezzel
lehetett volna dicsekedni és büszkélkedni. Na de én elfogadom ezeket az érveket is,
hogy most kiderült, konkrétan, pontosan megvizsgálva a dolgokat, hogy bizony ez a
terület az én véleményem szerint is, valóban kicsi, vannak elképzelések arra, hogy
arrébb kellene tenni azt a csatornát, meg pályázni kellene rá. Meg milyen jó lenne, ha
odébb tennénk, meg is lehetne ezt oldani, de mikor? Tehát a legnagyobb problémának
ezt a Pató Pálos hozzáállást tartom, ez az „ej, ráérünk arra még”, én úgy gondolom,
hogy nem érünk rá. Most is azt mondom, ha ott akarjuk ezt a pályát kialakítani és a
képviselő-testületnek lesz egy elvi állásfoglalása, na jó, legyen ott ez a pálya, akkor
ennek a munkának neki kell fogni. Először is meg kell nézni a műszaki iroda
szemszögéből, meg kell kérni a Farkas Józsit, hogy azonnal nézze meg, hogy a területen
milyen költségekkel lehet ott labdarugó pályát kialakítani, milyen engedélyek kellene
ehhez, milyen terület kivonásokat kell ehhez megtenni, hogy egyáltalán oda lehet-e, ezt
a pályát annak idején. Lehet, csak nyilván lehet, hogy a terület művelési ág alól való
kivonása, engedélyek beszerzése, lehet, hogy komoly összegekbe fognak kerülni. De
meg kell nézni, mert a költségvetésünkbe nem tudunk betenni elképzeléseket, meg
megállapodásokat.
Szűcs Lajos Tiszacsege Város Sportegyesület:
Nem kell kivonni semmit, én megnéztem, belterület.
Nagy Miklós alpolgármester:
Figyelj ide sok minden kell, én úgy gondolom, tudod ez egy költségvetési szerv, ez egy
önkormányzat, nem tudunk elvi állásfoglalásra építeni. Itt egy határozott előterjesztés
kell, amire a képviselő-testület vagy felnyújtja a kezét vagy nem. Aztán nyilván további
költségeket is meg kell nézni. Itt van ez a földszállítás kérdése ez 4000 m3 föld, én nem
tudom gyakorlatiasan vizsgálni ezt a kérdést, én csak a matematikában hiszek, ez ha 4
m3-ével számítom fuvarját, akkor is 1000 fuvar föld, ezt bizony több hónapba kerül
odaszállítani az én véleményem szerint. Ehhez gépek, berendezések kellenek, óriási
költsége van. Jó lenne, ha valaki megnézné, hogy mi ennek a költsége. Meg nem csak
elvi, lehet ez elvi, vagy esetleg szóbeli ígéret, de jó lenne, ha esetleg valamiféle leírt
ígérete is lenne valakinek, hogy ebből milyen részt tud vállalni. Lenne olyan csegei
vállalkozó, aki azt mondja, hogy hát én bevállalok 50 fuvart ebből a földből, én
bevállalok 100-at, én 30-at. Mert ezt jó lenne tudni, hogy mennyi az amennyit a
szponzorok tudnak támogatni, vagy mennyi az, amit az önkormányzatnak kell majd
megfinanszírozni, az önkormányzatnak kell hozzá gépet készíteni. De ezeknek, mondom
el kell kezdeni, nem kell Pató Pálosan, hogy majd ráérünk arra még. Ha most ennek a
képviselő-testületnek lesz egy elvi állásfoglalása, hogy a labdarugó pálya ott legyen
kialakítva a vásártéren, akkor már most van 12.00 óra, akkor 12.30-kor el lehet kezdeni
a munkát. Mondom, ezt csinálni kell, ha nem csináljuk, akkor nem fog haladni, nem
működik. Pálya körbekerítése, nem olcsó mulatság, ha a legolcsóbb kerítést számolom,
akkor is 2 ezer Ft körül lesz métere. Már pedig arról beszélünk, hogy jó lenne elzárni a
pályát a lakosság elől, akkor pedig körbe kell keríteni és itt sok száz méter kerítésről van
szó, ennek is komoly költsége van, ezt is figyelembe kell venni. Öltöző, lehet hogy egy
ideig lehet itt is, ott is öltözni, de előbb-utóbb meg kellene nézni, hogy nem-e tudunk
öltözőre pályázni, vagy valamit megoldani, én úgy gondolom, hogy egy egyszerű öltöző
kialakítása is, ami nyilván azért megfelel az építési előírásoknak, mert meg kell, hogy
feleljen, nem tudunk mit csinálni, az is egy 10-12 millió Ft biztos, hogy lesz. Tehát
ennek a pályának a kialakítása az én számításaim szerint, nyilván én nem vagyok ebben
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szakértő, akár a 30 millió Ft-ot is elérheti. Kérdés, hogy ebből a 30 millió Ft-ból mi az
amit betudnak vállalni a szponzorok, mi az amit betudnak vállalni földszállításban,
kerítés építésben, az öltöző felépítésében, meg mi az önkormányzat majd esetleg hozzá
tud adni. Az a baj, hogy az elképzelés nagyon jó, amit Lajos felvázolt, azzal
egyértelműen azonosulni kell, mert ebben semmi olyan gondolat nem volt, ami
bennünket bánthatna, vagy irritálna. Nekünk egy problémánk van csak a szegénység, na
ennyi bajunk van, semmi más, ha ez nem lenne, akkor már ott lenne a futballpálya, és én
úgy gondolom, hogy ebből nem is szabad politikai kérdést csinálni, mert nem politikai
kérdés a sportpálya elhelyezése, erről szó nincsen. Senki nem akar ezzel üzletelni, vagy
manipulálni, illetve voltak, akik akartak, de ezeket el kell hárítani, ez a ti feladatotok,
hogy ezt elhárítsátok és egységesen a sportegyesület határozata alapján jöjjön egy
döntés az önkormányzat felé, hogy igen, mi azt a pályát oda akarjuk, de attól függetlenül
véleményem szerint ez a képviselő-testület elvi állásfoglalást adhat ahhoz, hogy ott
legyen a pálya vagy ne ott legyen. Támogatással kapcsolatban, hogy mi lesz a jövő,
hogy lesz a jövő, hát nyilvánvalóan, mint ahogy mondtam, ha van, akkor adunk, ha
nincs, akkor meg úgy sem tudunk adni. Hát reménykedjünk benne, hogy lesz miből
adni. Én nyilvánvalóan, ha eddig segítettem, ezután sem fogok elzárkózni a segítség
elől, biztos, hogy azért én úgy gondolom, hogy rám itt azért komoly feladatok fognak
hárulni, nyilván azok elől sem zárkózok el. De hogy mondjam, nekem is addig kell
nyújtózkodnom, ameddig a takaró ér, azon túl nem szabad. Nem akarok olyan hibába
esni, mint az egyik nagy magyar gazdálkodó Stadler Úr, aki azt a hülyeséget elkövette,
hogy köze nem volt a futballhoz, de azt képzelte magáról, hogy majd ő
futballnagyhatalom lesz, és aztán megvette az utolsó vacsorát, ami a templomban a falon
van és a hülye APEH be is vette, és visszaigényelte utána az áfát. Én nem szeretnék
ilyen hibákat elkövetni, azért, hogy Tiszacsegén futball legyen, tehát olyan mélységig én
nem tudok és nem is akarok belefolyni. Én nem látom még azt, hogy esetleg egy
tulajdonosi szerepet felvállaljak a sportegyesületbe. Egyébként is a NAGÉV Kft.
tulajdonos a hajdúböszörményi sportegyesületbe. Miért ott? Azért, mert ez a cég
hajdúböszörményi, azért, ezért is lehetett az, hogy ti megkaptátok azt a pályát ingyen és
bérmentve, nyilván a közbenjárásommal, de annak most nincs jelentősége. Erre később
is, ha nagyon akarjuk és ott nincs meccs, nem ütközik a hajdúböszörményi játékosokkal,
van lehetőség, nagyon sok csegei átment oda, de még sem hazai pálya, tudjuk nagyon
jól, én láttam is, hogy kicsi a pálya. Abban igazad van, amivel most érveltél, hogy a
pálya mérete nagyon fontos, mert a böszörményi füves pályán nagyon kijött, hogy a
gyors játékosok nem tudtak érvényesülni. Megindult a labdával, már ki is szaladt a
pályáról. Nyilvánvalóan, a méreteket is figyelembe véve én úgy érzem, hogy valóban
igazad van, hogy van egy ideális pályaméret, amiből nem szabad engedni. Én most azt
mondom, átgondolva a te érveidet, mert nyilván tudom mindenkinek az álláspontját,
állásfoglalását, hogy adjon meg az önkormányzat egy állásfoglalást arra, hogy ott legyen
ez a pálya, induljunk meg ebbe az irányba, akkor ezt a meglévő pályára ne is költsünk
semmit sem, akkor az marad majd egy füves, parkosított rész, egy parkosított terület.
Hogyha ezeket a költségeket valamilyen szinten majd látjuk és ismerjük és tudjuk, hogy
ezek a költségek hogyan fognak megoszlani esetleg a szponzorok és az önkormányzat
között, akkor mondhat rá csak az önkormányzat határozottan döntést, hogy ott
labdarugó pálya legyen. Addig megmondom őszintén, csak annyit teszünk, hogy van
egy elvi állásfoglalás, ezt a meglévő pályát nem építjük, nem költünk rá pénzt sem, de
ha azt fogjuk majd látni egy fél év múlva, hogy ennek a pályának a kialakítására anyagi
okok miatt nincs remény, mert elálltak a szponzorok, mégis csak kiderült, hogy senki
nem támogatja, akkor csak arra kényszerülünk, hogy a meglévő pályát alakítsuk ki
labdarugó pályának. Nem tudunk mit tenni. Ennyi a véleményem, mást én nem is akarok
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ezzel kapcsolatban mondani, én úgy gondolom, hogy mindent elmondtam. Köszönöm
szépen.
Jónás Sándor polgármester:
Annyit mindenféleképpen, tehát én nagyon sajnálom, hogy ezt nem mondtad el, de ott
voltam az első alkalommal, amikor kivittél oda, én voltam az első, aki azt mondtam,
hogy ezt találom a legideálisabb helynek, még nem ismerve a talaj tartalmát ugye, mert
utána lett szakértői vélemény kérve. Tehát én magam is ebben gondolkodtam, hogy ez
lenne, csak itt aztán jöttek a számítások és jött ez a szerencsétlen szakértői vélemény,
ugye, ami elég komoly költségek lesznek majd ahhoz, hogy ebből jó pálya legyen. Én
csak azért mondtam, hogy ezt újra kell tárgyalni. Tehát én ezt, így volt Lajos?
Szűcs Lajos Tiszacsege Város Sportegyesület:
Együtt voltunk kint persze, legelőször.
Jónás Sándor polgármester:
Na, azért mondom, azért mondom, hogy ezt tisztázzuk.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Tisztelt Testület! Miklóssal nagyon egyetértek, és tényleg akkor most már negyed óra
múlva kell kezdeni a munkát. Viszont akkor vagyunk szerintem a legokosabbak, ha
következetesek is vagyunk és emlékezzünk vissza az elmúlt testületi ülésre, amikor
megbíztuk az ÜOMSB-t, hogy dolgozzon ki és foglaljon álláspontot. Ők nem tudtak
addig dolgozni, amíg ez a talajvizsgálati eredmény meg nem érkezett. Én azt gondolom
és ugyan azt támogatom, amit akkor is támogattam, hogy igen az ÜOMSB kiegészülve a
sportegyesület elnökségével, Lajossal, meg nem tudom, gondolom többen vagytok,
fogjanak össze és akkor negyedóra múlva tényleg induljatok és kezdjétek a munkát.
Szilágyi Sándor kiment.

Jelen van: 9 fő

Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Ha megvan ez a kidolgozott alternatíva, azt hozzátok elénk és minél hamarabb döntsünk
valóban. Még egyetlen egy szó, én is szívből gratulálok a focisták eredményeihez, mert
ez büszkeséggel tölt el bennünket, csak így tovább.
Vincze László PTKIB. tag:
Tisztelt Testület! Pénz kell, bárhol lesz a pálya, pénz kell hozzá, talajmunka mindenhol
lesz és hosszú távon gondolkodva én a kintit támogatom, ami kis pénzük van,
megcsinálnak egy pályát, öt év múlva megcsinálják a másik pályát mellé, meg bármit,
lesz egy sportkomplexum, de ott viszont nem tudjuk megvalósítani mindezeket. Tehát
mi elmegyünk, utódot hagyunk, és úgy kellene felállnom nekem is meg a másiknak is,
hogy ezt hagytuk magunk után és én a kintit támogatnám a saját részemről. Minden
hová pénz kell, bárhová megyünk mindenhol pénz kell, földmunka mindenhol van,
abban kell gondolkodni, ez csak javaslat a testület felé.
Bana Gábor PTKIB. tag:
Annyit akarok hozzászólni Lajosnak, hogy én is megszavaztam ezt, hogy az új óvodánk
oda kerüljön, ahová került. De gondolom, hogy a képviselő társaim, akik ezt a
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szavazatot tették, senki nem azért szavazott arra, hogy a sportegyesülettől a pályát
elvegyék. Azért ezt le kell szögezni, hogy ezt tisztán lássuk.
Szűcs Lajos Tiszacsege Város Sportegyesület:
Én nem is vonom kétségbe.
Jónás Sándor polgármester:
Csak ezt nem szabad bekeverni.
Bana Gábor PTKIB. tag:
Csak, hogyha esetleg vannak olyan hangok, tehát félreértés ne essék és ezt leakarom
szögezni, gondolom, aki felnyújtotta a kezét senki nem azért szavazott arra, hogy a
sportegyesülettől elvegyük a pályát. Ennyit akartam, azért ezt tisztán lássa mindenki. Jó?
Még annyit, hogy nem is nagyon tudtuk volna máshová tenni, tehát, hogyha
megvizsgáltuk, átrágtuk, a bizottsági ülésen is volt erről szó, mikor ez az egész projekt
beindult, hogy vajon hová tehetnénk ezt az óvodát. De őszintén, a te véleményedet is,
hogyha kikérhetem, hová tetted volna te is, tehát nem volt igazán olyan hely, ahová
eltudtuk volna tenni.
Szűcs Lajos Tiszacsege Város Sportegyesület:
Így van.
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök:
Szeretném megköszönni Fürdővezető Asszonynak a munkát, amit kiosztott a szerény kis
bizottságunkra, de
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Nem én osztottam ki.
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök:
míg nincs belső egyetértés azok között, akiknek kell, addig nekünk nagyon-nagyon
nehéz valamire rátenni az „i”-t, és javasolni a testület felé. Hogyha ők meghívnak
engem, én azt is megígérem, hogy elmegyek. Szülessen papír, szülessen egyezség.
Alpolgármester Úr kb. 8 percen belül ecsetelte, de míg nincsen rend és béke, addig én
nagyon megköszönöm, hogy feladatot kaptunk, nem felejtettük el.
Vincze László PTKIB. tag:
Ez nekünk a dolgunk, nem a csapaté.
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök:
Így van, nem a csapaté. Én nem is mondtam, hogy szeretnék belőle kimaradni, én nem
mondtam. Én csak azt kértem Lajoséktól, ha a lelki békéje mindenkinek a helyén van,
megegyeztek, én nagyon szívesen elmegyek. Én nem azt mondtam, hogy az ő dolguk
Laci, az a mi dolgunk, így van.
Vincze László PTKIB. tag:
De úgysem egyeznek meg.
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Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök:
Dehogyisnem egyeznek meg, értelmes emberek ülnek ott. Miért feltételezed, hogy nem
egyeznek meg?
Vincze László PTKIB. tag:
Mert eddig sem egyeztek meg.
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök:
De most megfognak majd egyezni.
Vincze László PTKIB. tag:
Jó,
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök:
Sőt.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Olyan nagy ellentétek vannak?
Jónás Sándor polgármester:
Szólj már Szilágyinak, hogy halkabban, mert a tévébe behallatszik a kinti telefonálása.
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök:
Nincsenek ott olyan nagy,
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Figyelj már,
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök:
Figyelj ide, megegyezni csak értelmes beszélgetés után lehet.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Elnök Asszony, én tudom, hogy nem felejtettétek el, azért mondtam, hogy most már itt
van a talajminta eredmény a birtokotokban, eddig nem kezdtétek el a munkát, gondolom
azért, mert nem volt mit.
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök:
Valóban dolgozzuk ki,
Jónás Sándor polgármester:
Kriszti ezt le kell zárni, valóban ezt elmondta az Alpolgármester Úr, Csilla
megerősítette. Tehát én is azt javasoltam Lajosnak, hogy legalább egy három fős
bizottság legyen, aki a sportkört képviseli és aki kiáll minden egyes döntésért, és a
háromból legalább kettőnek legyen, de az lenne a jó, ha a háromnak egy véleménye
lenne és akkor az kerülne be ide hozzánk, mert akkor tudnánk érdemben ezzel az egész
dologgal foglalkozni. Így borzasztó nehéz, most egyedül itt vagy, nem biztos az, ha itt
lenne a másik, a harmadik, hogy ugyan ezen a véleményen lenne.
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Derzsényi János SZEIB. tag:
Teljesen félreértés van, mert itt nincsen már veszekedés. Tehát Lajos, most azért van itt,
mert egy hallgatólagos megegyezés van, hogy az egyesület oda szeretné a focipályát.
Jónás Sándor polgármester:
Akkor ezt kell mondani. Jó,
Derzsényi János SZEIB. tag:
Nincs belső viszály, meg semmi.
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök:
Én nem mondtam,
Szűcs Lajos Tiszacsege Város Sportegyesület:
Volt, ez így teljesen nem igaz, de majd a végén.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Köszönöm a szót, csak sikerült megragadni. Tisztelt Testület! Én azt mondtam én is,
azért van itt egy kis herce-hurca az egész dolog közül, mert az önkormányzat nem
mondta ki, hogy ide kerül.
Szilágyi Sándor visszaérkezett.

Jelen van: 10 fő

Répási Lajos PTKIB. elnök:
Nincs ezen mit. Elmondta a Szűcs Úr, hogy nem lehet megcsinálni, nincsenek meg a
feltételek, eleve kizárja, a másik helyszín szint ugyan úgy. Akkor eldöntöttük, magától
érthetődő, hogy oda fog kerülni, kész. Ha a testület ebben kimondja a döntő szót, itt
megszűnt minden találgatás, meg mindenféle mende-monda, meg széthúzás, hogy ide,
meg oda legyen, kész oda fogjuk tenni és akkor itt el van döntve. Nem kell itt ezen
húzni az időt. A másik dolog az, beszéltünk ezzel is elég sokat foglalkozok mostanában
én is ezzel a dologgal. Annyit kértek talán, hogy a fűmagot biztosítsuk, a többit ők.
Vagy ne menjünk ebbe bele részletekbe?
Jónás Sándor polgármester:
Lajos azért ne menjünk bele, mert ezt majd Lajosnak kell. Tehát a testület most azt fogja
mondani, hogy áldását adja, ez a legjobb hely,
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Így van.
Jónás Sándor polgármester:
de ehhez hozza be a legközelebb, mihelyt akár egy rendkívülit is össze tudunk hozni,
hozza be az egyesületnek a szponzorait, milyen költségek vannak, ki mennyit vállal, ez
írásban legyen, mert az önkormányzat ebbe nem tud beszállni. Az önkormányzat a
minimális költségekkel, ami jut, annyival tud, de legyen meg egy ütemterv, hogy most
ennyibe van, ez ennyi költségbe fog kerülni és ezt vállalják azok a szponzorok, akik oda,
tehát egy ilyet várunk tőled, és hogyha ezt te azt mondod, hogy jövő hét keddre megvan,
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akkor összehívunk egy rendkívüli testületi ülést és akár a képviselők örömmel eljönnek,
ha már ebben, ha már idáig eljutottunk, hogy ne hátráltassuk és akkor már jöhet a
bizottságok egyeztetése.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Folytatnám, én úgy képzelem ezt el, és úgy volna talán célszerű, hogy ezt az egy pályát
elkészíteni olyan szintre, hogy az alkalmas legyen erre a sportolásra, de viszont az egész
területre egy pályázatot kellene kidolgoznunk, elkészíteni és mikor várható, hogy
lesznek ilyen sportcélú pályázatok, támogatások, akkor viszont benyújtásra kerülne és
akkor lehetne a többi részre, sőt az egészre pályázni. Tehát ez volna szerintem a menete
az egésznek.
Jónás Sándor polgármester:
Ez az ütemterv, tehát ezt mondtam.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Nekünk az a feladatunk, hogy biztosítsuk a területet, mondjuk azt, hogy ide fog kerülni.
Szintén ott van az a mérlegház, meg kellene nézni azt is, mert kihasználatlan, akár egy
ideiglenes öltöző, kisebb átalakítással.
Jónás Sándor polgármester:
Hát, Lajos, akkor te nem láttad azt.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Én láttam, megnéztem.
Jónás Sándor polgármester:
Én is megnéztem,
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Ideiglenesen addig.
Jónás Sándor polgármester:
Na hát az, jó, ne menjünk már ebbe megint bele.
Hajdu Bálint főtanácsadó:
Tisztelt Képviselő-testület! Én is hagy szóljak már egy pár szót hozzá. Az az ütemterv
egy nagyon jó ötlet, egy sorrendet kell felállítani. Ha úgy dönt a testület, hogy ott lesz a
pálya, akkor az első az, ami el is hangzott, hogy rendezési terv módosítás. Mennyi is
volt az elmúlt időszakban? Nyolc hónapot ültünk a központra, kizártuk magunkat
minden egyes pályázatból. Tehát az még mindig gazdasági fejlesztésre kialakított terület
és addig, amíg arra nincs kimondva, hogy az sportpálya, addig nincs pályázat. Tehát
mindig mellékelni kell a tulajdonlapot, a helyrajzi dolgokat, tehát mindent, ezzel már
azonnal ki is vágtuk. Tehát végig kell gondolni, hogy mi az első lépés, ezt nagyon
részletesen végig kell gondolni és csak utána tudunk pályázni, tehát addig csak a
szponzorokból lehet. Még üzleti terv is kell, tehát az nem egy mellékes, mert fent kell
tartani valamiből. Viszont el kell dönteni, hogy el lehessen indulni benne.
Nagy Miklós alpolgármester:
Erről beszéltünk nem.
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Jónás Sándor polgármester:
Ezt az egyet kell eldönteni.
Nagy Miklós alpolgármester:
12.30-kor lehet kezdeni a munkát, 10 perc múlva.
Jónás Sándor polgármester:
Ezt az egyet el lehet kezdeni, ha úgy dönt a Képviselő-testület, akkor megkérjük Lajost,
hogy ezt minél előbb hozza ide, amit beszéltünk és akár egy rendkívüli testületi ülésben
is, én azt hiszem, hogy akik hozzászóltak, mindegyikben benne volt, hogy ők is azt
találják a legjobb helynek, hogy ott kint épüljön meg. Csak ehhez a feltételeket az
önkormányzat nem tudja bevállalni, tehát ehhez kellenek a szponzorok. Jó? Ennyi.
Szűcs Lajos Tiszacsege Város Sportegyesület:
Esetleg van még kérdés?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Én csak azt kérném tőled, tehát tegnapi pénzügyi bizottsági ülésen erősen kijelentetted,
hogy a pálya csak itt lesz, hogy akkor először tényleg, hogy te határozd el magadat és
nem kellene két focicsapatra bontani, mint két polgárőrséget csinálunk, mert a vége az
lesz ennek, hogy lesz majd kettő mindenből. Ezeket kell tényleg jobban megfontolni.
Lehet ezen Miklós megint,
Nagy Miklós alpolgármester:
Polgármesterből is kettőt kellene csinálni. Jónás polgármester Úr, Szilágyi polgármester
Úr.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Azért még mi döntünk, rendben van, döntsünk, akkor most a testületnek majd
megvárom a véleményét. De fogadjátok azt el nekem, hogy azt a területet eleve bérbe
adtuk, akkor arról is gondoskodjunk, hogy azt a bérlőt ilyen téren akkor meg kell
keresni, hogy végül is valamilyen szinten,
Jónás Sándor polgármester:
Nincs bérbe adva.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nincs bérbe adva?
Jónás Sándor polgármester:
Hiányosak az információid, mindegy,
Nagy Miklós alpolgármester:
Ott vannak a lovai, de nincs bérbe adva.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Politikáról, itt csak te említetted a politika szót. Nincs itt politika, nem kell ezeket a
dolgokat politikába keverni,
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Jónás Sándor polgármester:
Örülünk neki.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Mert egyszerűen az észt nem ott kell osztani, hanem itt kell Miklós, mert itt azért
hiányzik egy pár döntésnél
Jónás Sándor polgármester:
Észrevettük.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
nincs kellő megalapozottság. Ez a pálya eldöntése is, azért kerültünk ide, és most oldják
meg, kolduljanak a szponzoroknál, mikor volt egy jó kis sportpálya Tiszacsegén, Ha
meg mellé építettétek, mert a terven rajta van, rá van rajzolva egy 90x50-es pálya, miért
nem tudtuk ugyan ilyen felelősséggel már akkor elmondani, hogy mit várnak. Azokat az
embereket kérdezzük meg, akiknek építjük, én úgy érzem, hogy akkor is ezt mondták
volna, hogy 20 ezer kilovoltos vezeték adott, a másik még, hogy a pályát fentebb
tegyük, a pályának a túlsó vége szintkülönbség, az bizony meghaladja az 1 métert.
Majdnem annyi földet ide is hordani és akkor elvettük még ráadásul, ha már
odaépítettük az óvodát, az életteret az óvodától, legalább már legyen egy kis tér a
gyerekeknek. Tehát ezeket át lehetett volna hamarabb gondolni, és akkor nem kellene itt
szenvednünk majd egy fél év után, hogy akkor most már döntsük el, hogy hol legyen a
pálya.
Jónás Sándor polgármester:
Te szenvedsz csak.
Nagy Miklós alpolgármester:
Egy félmondat. Én úgy gondolom, hogy a hozzászólásomban elég teljes körűen és
alaposan elmondtam, hogy mi az álláspontom ezzel a sportpályával kapcsolatban.
Tényleg én is azt mondom Szilágyi képviselő Úrral egyetértek, itt vannak emberek,
akiknek ész bajuk van.
Jónás Sándor polgármester:
Így van, így igaz.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Itt kell osztani.
Szűcs Lajos Tiszacsege Város Sportegyesület:
Felmerült akkor egy pár kérdés. A legelső Lajos, hogy amit beszéltünk, akkor a
vízügyhöz kellene benyújtani a képviselő-testületnek egy igényt, amit szóbeli ígéretet
kaptunk arra, csak ezt írásban be kell nyújtanunk, és akkor megfogják engedni, ők is
írásban fognak válaszolni és megfogják engedni, hogy azt a területet elhordjuk,
Jónás Sándor polgármester:
A gát?
Szűcs Lajos Tiszacsege Város Sportegyesület:
Igen. Azt mondják szóban, hogy mehetünk, csak egy testület
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Jónás Sándor polgármester:
Ez részlet kérdés, tehát először Lajos, akkor mégis csak visszatérek,
Szűcs Lajos Tiszacsege Város Sportegyesület:
De ez legyen meg,
Jónás Sándor polgármester:
A sorrendet tartsuk be. Tehát a Képviselő-testület támogatja, azt először, itt maradjunk,
hogy kint a mérlegház mellé kerüljön. Először is ezt kellene.
Szűcs Lajos Tiszacsege Város Sportegyesület:
De amíg ez a papír nincs meg, addig nincs föld és oda föld kell.
Nagy Miklós alpolgármester:
Attól a mi támogatásunk úgyis csak elvi.
Jónás Sándor polgármester:
Ez mindenféleképpen kell.
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök:
Az elvi támogatás helyben úgyis kell, az az első lépés.
Bana Gábor PTKIB. tag:
Hogy eltudj indulni.
Szűcs Lajos Tiszacsege Város Sportegyesület:
De a föld nélkül hiába van elvi támogatás.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Biztosra mondták.
Jónás Sándor polgármester:
Hallod, hogy biztosra mondja?
Szűcs Lajos Tiszacsege Város Sportegyesület:
Az oda is kell, akkor úgy jó, oké. Jó, mindegy ezt úgyis intézzük. Akkor van a
bérbeadás, biztos mindenki tudja, hogy Magyar Tibor Úr bérli.
Jónás Sándor polgármester:
Nem bérli, már az előbb is elmondtam.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Neki csak a mérlegházig van,
Jónás Sándor polgármester:
Neki csak a mérlegházig van joga ott legeltetni.
Szűcs Lajos Tiszacsege Város Sportegyesület:
Mert az az igazság, hogy mi senkivel nem szeretnénk veszekedni,
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Jónás Sándor polgármester:
Nem is kell.
Szűcs Lajos Tiszacsege Város Sportegyesület:
Ha van köztes megoldás, akkor jó.
Nagy Miklós alpolgármester:
Ott legelnek a lovai, senkinek nem ártanak vele, nem zavar bennünket.
Jónás Sándor polgármester:
Persze.
Szűcs Lajos Tiszacsege Város Sportegyesület:
Az egyesületről meg annyit, hogy a szakmai oldala az egyesületnek az ezt az álláspontot
képviseli, az elnökünk az nem egészen ezt, sőt kimondottan nem ezt. Az igazság az,
hogy nekünk már nincs is elnökünk, mert legitim az egyesület, mert sajnos nem tudunk
vele mit csinálni, egyszerűen nincs közgyűlésünk, Dezsi megtudja mondani, már újra
kellett volna választani az elnökséget, mert lejárt a mandátuma. Tehát egyszerűen
képtelen rá, hogy egy közgyűlést összehívjon, nem tudunk mit csinálni.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Azért nem kellene bántani.
Szűcs Lajos Tiszacsege Város Sportegyesület:
Nem bántom. Naponta felszólítom.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Azért jó tudni erről, mert ez egy szervezet.
Nagy Miklós alpolgármester:
Ezt nem biztos, hogy itt el kellett mondani.
Jónás Sándor polgármester:
Ez lényeges.
Nagy Miklós alpolgármester:
Ez nem ide tartozik.
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök:
Ezt nem itt kellett volna, ezt megbeszélhettük volna egyébként.
Szűcs Lajos Tiszacsege Város Sportegyesület:
Ez az igazság, hát most én hazudozzak, hát megkérdeztétek
Jónás Sándor polgármester:
Tehát itt az lenne a legtisztább akkor Lajos elmondom neked, ha lenne egy valóságos
sportkör, aminek van elnöke és annak van egy stábja, aki aláírja ezt, hogy igen egyet
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akar, így borzasztó nehéz, mert most akkor holnap lehet, hogy az az elnök föltámad, és
azt mondja, hogy ne haragudjatok én ebbe nem megyek bele.
Szűcs Lajos Tiszacsege Város Sportegyesület:
Az igazság az, hogy nem nekem kellene itt ülni, hanem neki.
Jónás Sándor polgármester:
Na de akkor most egy órát erről feleslegesen beszéltünk?
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök:
De ezt most nem, így nagyon jó, megismertük a helyzetet.
Szűcs Lajos Tiszacsege Város Sportegyesület:
Következő lépés én szedem a szponzorokat össze, hogy ki mit tud nekünk segíteni,
földhordásban, anyagi részében.
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök:
Így van, ehhez kell az elvi állásfoglalás.
Szűcs Lajos Tiszacsege Város Sportegyesület:
Jó? És akkor, ahogy én megvagyok ez ne két nap legyen már,
Jónás Sándor polgármester:
Ezt te tudod,
Szűcs Lajos Tiszacsege Város Sportegyesület:
Ha megvagyok, akkor én jelentkezem ezzel. Jó? Hogy mennyire jutottam, mit tudtam
összeszedni.
Jónás Sándor polgármester:
Erre valami garancia is legyen azoktól, akik ezt felajánlják.
Szűcs Lajos Tiszacsege Város Sportegyesület:
Le lesz írva, aki 50, 50, aki 20-at, 20-at, megmondom nekik, hogy ez a helyzet, én
megbízok, de nekem ide kell tenni az asztalra.
Jónás Sándor polgármester:
Persze, így van.
Vincze László PTKIB. tag:
Kérdésem lenne. Most ezzel, hogy kijelöltük a sportpálya helyét, és akkor a szabadidő
park tovább bontása megszűnik igaz?
Jónás Sándor polgármester:
A szabadidő parké? Egyengetés lesz.
Vincze László PTKIB. tag:
Úgy marad a szoborcsoport.
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Jónás Sándor polgármester:
Milyen szoborcsoport?
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Emlékpark.
Vincze László PTKIB. tag:
Tehát úgy marad minden tovább.
Jónás Sándor polgármester:
Nem az majd előre jön, előre jön, ezt már Miklós elmondta a múltkor is, csak te nem
voltál itt, ezt akkor megbeszéltük, amikor nem voltál itt a testületi ülésen, akkor ezt pont
a Miklós vetette fel, Alpolgármester Úr, hogy most már azt hozzuk előre és csináljuk
meg azt is, hogy a szoborcsoport, ahogy fogalmaztál szoborcsoport előre kerüljön.
Vincze László PTKIB. tag:
Nekem az.
Jónás Sándor polgármester:
Jó.
Vincze László PTKIB. tag:
És a helyreállítással mi lesz? Az aszfaltot, ahogy felszedték önhatalmúlag?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Azt aki felbontotta, majd megcsinálja.
Jónás Sándor polgármester:
Majd megcsinálja.
Vincze László PTKIB. tag:
Én kérem megcsináltatni.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Annyiban kell szavaznunk, hogy elvi hozzájárulásunkat adjuk, hogy oda kerüljön.
Jónás Sándor polgármester:
Így van, hogy a mérlegház mellé kerüljön a futballpálya, elvi hozzájárulását, aki adja,
kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az 1223/2 hrsz-ú területen
sportpálya helyének kijelölését – 10 fő igen szavazattal (Tóth Imre, Vásári-Orosz
Andrea, Illés János, Jászai László nem volt jelen szavazásnál) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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75/2010.(IV. 08.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete elvi hozzájárulást ad a Városi
Sportegyesület részére, hogy az önkormányzat tulajdonát képező tiszacsegei 1223/2
hrsz-ú beépítetlen területen a sportpálya kialakításra kerülhet.
Határidő: folyamatos
Felelős: Jónás Sándor polgármester
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Még lenne egy kérésem. A másik elvi hozzájárulást vonjuk már vissza, mert ha kimegy
utána Lajos, a másik lábát az övét fogja eltörni akkor az após. Azt meg vonjuk vissza.
Jónás Sándor polgármester:
Melyiket?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Az edzőpályára. Hallgassátok vissza, oda is adtunk egy elvi dolgot, úgy érzem, hogy azt
vonjuk vissza, hogy egyenlőre az álljon meg, mert akkor ezzel nem jártunk el
szerencsésen. Jól nézzétek vissza.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
A szabadidő parkra.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Adtunk oda elvi állásfoglalást, hogy ott építsük meg az edzőpályát.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Miklós terjesztette elő.
Jónás Sándor polgármester:
Ez nem zárja ki azt a lehetőséget, mert a szabadidő park, ami meg lett építve, azt a
funkcióját eddig sem töltötte be, amire lett az hivatva. Abba szerintem most is el fog
férni egy edzőpálya, ott már nem kell a hivatalos méretarányok, hanem egyáltalán az,
hogy tömegsport részére lehessen használni azt a sportpálya részt a szabadidő park
területén, ennek azt hiszem, hogy semmi akadálya nincsen. Lajos megkérnélek még
nincs vége, a múltkor is ez volt a kellemetlen, mikor a televízió nézőktől már
elbúcsúzunk a képviselők már felálltak, várjátok már meg, míg befejezzük, és akkor
utána ezeket mind tisztázza az, akinek még ehhez kell. Én azt hiszem, hogy ezzel
semmit nem gátoltunk és nem akadályoztunk, mert ott másra nem tudjuk használni. Ha
most el lesz egyengetve és lesz ott egy futballpálya, ami mozgatható kapuval esetleg
vagy akár mivel is, akkor az a tömegsporthoz is nagyon jó. Az iskolának közel van,
kimehetnek füves pályára futballozni. Tehát azért mondom, hogy ez most más. Én azt
hiszem, hogy ahhoz az elvi engedélyt hozzáadta a képviselő-testület és hozzájárult, hogy
kint a mérlegház mellett és akkor a továbbiakban majd Lajost várjuk, hogy az
egyesülettől hozza a felkért dolgokat.
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h.)

Kocsis Ferenc által benyújtott kérelem elbírálása
Ea.: Csernikné Nagy Krisztina fürdővezető
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Még nekem van még egy nagyon rövid. Munkaköri kötelesség. Január 01-jétől a
Kommunális Szolgáltató Szervezethez került a termálstrand területén lévő büfé
bérleményeknek a szerződéskötési feladata. Most Orbán Sándor Vízmű Zrt. ülésen van,
ezért hoztam én ezt a szóbeli előterjesztést. Egy kérelem érkezett, Kocsis Ferenc, akinek
a lángossütője leégett, felrobbant pár évvel ezelőtt. Ő bérli ezt a területet, nagyon
becsületesen fizet egyébként minden évben. Ő azt a kérelmet nyújtotta be a Kommunális
felé, hogy az úgynevezett idényszerű bérlet, ami 6 m2-t érint, elenyésző összegről van
szó, 850 Ft/hóról és ezt 6 hónapig május 01-jétől szeptember 30-ig, tehát ennek a
fizetésének az eltekintését kéri ő. Az állandó bérletet, ami 2120 Ft havonta egész évben,
azt ő fizetné. Mondjuk én nem is nagyon értem. Tehát annyira elenyésző az összeg,
tehát ő ennek az elengedését kéri, addig amíg fel nem építi, tehát a felépítményt el nem
készíti. A testületnek kellene ebben dönteni, hogy hozzájárul-e ehhez vagy sem. Kérném
szépen, ahogy volt Rádó Erzsikének a fém bódéja, amellett van, 6 m2, 2x3-as.
Bana Gábor PTKIB. tag:
Csak addig kérné, amíg fel nem építi az új épületet?
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Igen.
Bana Gábor PTKIB. tag:
Mennyi időre vállalta azt leírta?
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Szóban nyilatkozott, tehát pár év múlva nyugdíjas lesz, kb. 2 év, szerintem ő amikor
nyugdíjas lesz, akkor akar itt lángos árulni.
Bana Gábor PTKIB. tag:
Hiánypótlással egészítse ki, hogy mennyi időre vállalta a felépítését, akkor rendben van.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Én meg azt mondom, hogy amelyik büfének nincs rendezve a bérleti vagy a
villanyszámlája, addig azzal nem szabad szerződést kötni.
Csernikné Nagy Krisztina SZEIB. tag:
Na most ez, egyébként nagyon sokat fogyaszt.
Bana Gábor PTKIB. tag:
Mivel nincs.
Jónás Sándor polgármester:
Szakember,
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Szilágyi Sándor kiment.

Jelen van: 9 fő

Jónás Sándor polgármester:
Önhatalmúlag megint elhagyja a Tisztelt Képviselő a testületi ülést, megszoktuk, lehet,
hogy jobban járnánk, ha be se jönne. Most már akkor én azt hiszem, hogy erre a Kriszti
által felvetettre szavazzunk, aki hozzájárul ahhoz, hogy míg nem építi meg, addig
tartsuk fent neki ezt a négyzetmétert, aki egyetért vele, kérem, hogy kézfelnyújtással
jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Kocsis Ferenc által benyújtott
kérelmet – 7 fő igen, 2 fő nem szavazattal (Tóth Imre, Vásári-Orosz Andrea, Illés
János, Jászai László nem volt jelen szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
76/2010.(IV. 08.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Kocsis Ferenc 3531
Miskolc, Karach M. u. 19. szám alatti lakos kérelmét és úgy határoz, hogy a gyógyfürdő
területén lévő „Lángossütő”-re vonatkozó idény jellegű bérlet bérleti díjának - mely
május 01-jétől szeptember 30-ig tartó időszakra és 6 m2-re vonatkozik – megfizetésétől
addig, míg a fenti területre a felépítmény el nem készül
eltekint.
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről kérelmezőt értesítse.
Határidő: folyamatos
Felelős: Jónás Sándor polgármester
Jónás Sándor polgármester:
A különfélék keretén belül van-e valakinek hozzászólása, javaslata?
Mivel több napirend pont és hozzászólás nem volt, Jónás Sándor polgármester
megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a meghívott vendégek megjelenését és az
ülést bezárta.
K. m. f.
Jónás Sándor
polgármester

Dr. Vámosi Margit
aljegyző
Répási Lajos
jkv. hitelesítő
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