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

0800 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 11 
fő képviselő jelen van. Vincze László, Szilágyi Sándor és Bana Gábor hiányzik, 
lehet, hogy még Bana Gábor befut, mert ő úgy jelezte nekem, hogy fog ma jönni.   
 
 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére Zsólyominé Gyenes Anikóra, 
valamint a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Csernikné Nagy Krisztina képviselőre 
és a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására. 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Mai rendkívüli testületi ülésünkön az az első legfontosabb napirendi pontunk lenne, 

amit legutóbbi testületi ülésen már jeleztem és másnap ki is postáztuk minden 
képviselőnek azt a levelet, ami a svájci befektető a strandunk felől érdeklődik. A 
magyarországi képviselője itt is van, direkt meghívtam és azt mondtam akkor is, 
hogy legyen a képviselőknek lehetőségük, idejük átnézni, átgondolni, esetleg 
kérdéseket összeállítani, feltenni, itt válaszolni fog Szkárosi Úr. Egyúttal engedjétek 
meg, hogy Tisztelettel köszöntsem Szkárosi Lászlót, több hasonló jellegű dolgot 
csináltak már Magyarországon. Én ugye, illetve nem én, hanem a település már 
nagyon régtől keresi a lehetőségét annak, hogy a strandunk fejlesztését tovább tudjuk 
vinni. Mindenki tisztában van vele, a jelenlegi anyagi helyzettel, erre szinte 
lehetetlenség, hogy mi ezt önerőből megtudnánk oldani, pályázati lehetőségek elég 
korlátozottak, meg ha pályáznunk kell, akkor lehet, hogy sokkal fontosabb dolgok is 
vannak, amire kellene és ahhoz az önerőt biztosítani kellene. De nem akarok ennyire 
a dolgok elébe. Akkor lenne még az egyebek is. Az egyebekben apró dolgok 
lennének bejelentések, illetve az Alpolgármester Úr jelezte, hogy neki is lenne. Aki 
így ebben a formában a napirendi pontokat elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással 
jelezze. 

 
 
 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető, 

jegyzőkönyv-hitelesítők személyét, valamint a napirendi pontok tárgyalását – 11 fő 
igen szavazattal  (Vincze László, Szilágyi Sándor, Bana Gábor nem volt jelen a 
szavazásnál) elfogadta.  
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NAPIRENDI PONTOK: 
 
 

1./ Fürdőfejlesztési projekt 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 
2./ Különfélék 

 
 
 
1. Napirendi pont 
 
 

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

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Csak azért szeretném, hogyha a lakosság is hallaná és tudná, hogy miről fogunk 

beszélni, lehet, hogy a vita és a beszélgetés folyamán ez kiderül, de azt amit a 
képviselők megkaptak rövidítve az szeretném, felolvassam, vagy ne olvassam? 
Felolvasom, hogy a lakosság is hallja, nem sok ez. „Egy nyugat-európai bank és 
befektető társaság érdeklődést mutat az önök fürdőfejlesztési projektje iránt. Előzetes 
ajánlatunk szerint szándékunk van egy 1,5-10 milliárd forint közötti maximális 
programhoz adni 2-6 éves futamidővel pénzüket. Ennek éves lineáris kamata 11%, 
folyósítása euróban történik. A projekt átadását követően a szükséges utólagos banki 
nyomtatványok kitöltését követően kb. 2 hónap múlva egy személyes találkozóra kerül 
sor Budapesten a befektető képviselője és Polgármester Úr között. Ezután egy hét múlva 
a befektetés folyósítására kerül sor, szükséges egy projekt társaság létrehozása, 
amelyben a befektető 46%-kal mint tulajdonos is jelen lesz. A futamidő végén 
visszafizetés esetén azonnal kiszáll a társaságból, osztalékra nem tart igényt. Az egész 
folyamatot levezénylő társaság, aki később lesz megnevezve, ugyancsak 11% egyszeri 
jutalékot kér a folyósítást követően. Jómagam nem kérek honoráriumot a 
közreműködésért. Tisztelettel Szkárosi László”. Akkor itt átadnám Szkárosi Úrnak a szót 
és, akkor röviden, ha még van kiegészíteni való akkor azt tedd már meg és utána a 
kérdésekre.  

 

 Elmondom még esetleg, amit gondolok. Egy előtörténetet esetleg hagy mondjak el, mi a 
Jónás Úrral kb. 40 éve ismerjük egymást, én azt hiszem, hogy jó baráti viszonyban 
vagyunk és ez tulajdonképpen az egész történethez úgy kapcsolódik, hogy ez nem jött 
volna létre, hogyha mi nem vagyunk ilyen személyes kapcsolatban. Én egyébként egy 
miskolci vállalkozó voltam, jelenleg a vállalkozásomat a feleségem csinálja, én 
nyugdíjas vagyok mellette pénzügyi tevékenységgel foglalkozom vagy 6 éve. Korábban 
egy Eko-Tred AG. nevű svájci befektetési társaságnak voltam a megbízottja, ez a svájci 
társaság elsősorban a legfelsőbb német ipari körökhöz kapcsolódó volt, illetve jelenleg 
is üzemelnek, de magyarországi tevékenységet nem folytatnak. Amikor a Jónás Úrral 
első beszélgetésünk volt arra vonatkozóan, hogy önök szeretnének egy fürdőfejlesztést 
végrehajtani, akkor még ennek a társaságnak a megbízottja voltam és az első 

Szkárosi László: 
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beszélgetések alapján, amit a főnökeimmel folytattam kedvezőnek mutatkozott a 
befektetési megkeresés, azonban a társaság az ismert Gyurcsány és MSZP problémák 
miatt magyarországi tevékenységét drasztikusan és azonnali hatállyal beszüntette, az 
akkori beszélgetésünk így tárgytalanná vált, azonban miután én a vállalkozásom 
fejlesztéséhez egyébként is kerestem olyan forrást, amely az én számomra is kedvező, 
így akadtam rá erre a bizonyos befektetési társaságra aki hat európai bankot, illetve 5 
európai befektetési társaságot foglal magába. Ennek a tulajdonképpeni bonyolítása 
abban áll, hogy amikor egy projektet megfuttatunk ezen a társaságon keresztül, akkor 
ennek a 11 társulatnak tehát 6 banknak és 5 társaságnak kínálják fel, mint egy portékát, 
hogy ki hajlandó, ki képes arra, hogy ezt megfinanszírozza, illetve kit érdekel ez a 
befektetés. Én előzetesen kaptam a Jónás Úrtól még az Eko-Tredes történet idején egy 
rövid anyagot, én ezt megfuttattam, amelyre akadt jelentkező, aki azt mondta, hogy egy 
bővebb anyag birtokában tud dönteni arról, hogy egyáltalán ez a befektetés milyen 
formában érdekli. Én amit itt levázoltam egy általános kihelyezési gyakorlatot takar, az 
egyénre szabott majd csak akkor fog önök felé megérkezni, amikor az önök projektje 
angol nyelven egy rövidített projekt, mint már itt korábban elmondtam, beérkezik ehhez 
a bizonyos társasághoz és a befektetni szándékozó társulat azt mondja rá, hogy igen 
finanszírozom, igen ilyen formában. Na most azt hozzá kell tennem, hogy annyi 
változott ehhez a procedúrához képest, hogy az utolsó találkozónál történő megegyezés 
alkalmával nem egy hét, hanem 45 napra változott a kihelyezési gyakorlat. Illetve kér a 
társulat ügyvédi letétbe 2% önrész igazolását, ebben viszont én segítséget tudok 
nyújtani a Polgármesteri Hivatalnak, tehát én segítek abban, hogy valaki elhelyezze ezt 
az ügyvédi letétet. Az, hogy önök hogy döntenek, nyilván az az Önök dolga, azt hozzá 
kell tennem, hogy nekem ebben személyes érdekem nincs. Én ezzel fogok dolgozni a 
Jónás Úr kérésére, de én nem kérek érte se jutalékot se semmit, csak azt kérem, hogyha 
önök döntenek így vagy úgy, ne kelljen még vagy hatszor kiutazgatnom ide, mert én a 
saját zsebemből utazok, én nem akarok itt emiatt túlságosan sok energiát befektetni, 
önök felnőtt emberek, felelős emberek, döntsék el, kell vagy nem kell. Ha kell, akkor 
csináljuk végig, én ebben partner vagyok. Tehát tulajdonképpen én a saját 
kapcsolatomat átadom önöknek, hogy önök ezzel élnek-e vagy sem, az már nem az én 
dolgom. Kérdezzenek, ha tudok válaszolok.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Köszönöm szépen. Én azt hiszem, hogy elég részletesen elmondtad ezt a lehetőséget, 

természetesen itt most semmi nem fog eldőlni, hanem hogy egyáltalán elinduljunk-e 
ezen az úton. Ami ezzel jár, azt azért hagy mondjam el mindenféleképpen, mert van a 
fürdőfejlesztéshez már elkészített anyagunk, sőt azt már korábban ezelőtt másfélévvel, 
mikor felvettem Szkárosi Úrral a kapcsolatot, már azt akkor a rendelkezésére 
bocsájtottuk, de természetesen, hogyha most komolyan gondolja a Képviselő-testület 
azt, hogy élni akar ezzel a lehetőséggel, akkor ezt azért ő is javasolta, hogy jó-jó 
szimpatikus a svájciaknak, de tegyük már egy szebb csomagolásba, tehát egy színesebb 
borítóba, angol nyelve kell, nem németre lefordítani. És ami nem tudom talán még, volt 
szálloda terv is benne? Mert akkor szállodát is, ha nincs, akkor meg tennénk bele, mert 
akkor ezekbe az összegekbe, költségekbe beleférne mindenféleképpen kompletten a 
fürdőnek, magának a medencék fejlesztése is és szálláslehetőségek is, tehát még én 
ennyit. Most tényleg a képviselők.  

 

 Tisztelt Testület! Én azt szeretném kérdezni, hogy elég sok terv volt itt, hogy melyik az 
a terv? Az, amelyik egy ilyen szigetet, meg ilyen önálló kádas kezelés, vagy melyik 

Jászai László PTKIB. tag: 
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lenne az a terv? Mert mi akik régebben vagyunk képviselők, nagyon sok tervvel 
találkoztunk.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ezt mondtam, hogy nagyon sokszor készültek már tervek de konkrétumok nem 

hangzottak el, ez sem konkrétum, ez is egy lehetőség. Tehát, ha most azt mondjuk, hogy 
igen, akkor természetesen megvizsgáljuk mi, akár egy újabb rendkívülin, vagy nem kell 
ahhoz még testületi ülés sem, bejönnek a képviselők, egy beszélgetés formájában 
behozzuk az összeset, végignézzük mindegyiket és közösen eldöntjük, hogy melyik 
lenne célszerű vagy jó. Tehát itt most maga az elv felől kellene.  

 
Jászai László PTKIB. tag: 
 Azt én értem, hogy az elv felől, de azt végül is csak tudni kellene, hogy most itten csak 

magának a fürdőnek a fejlesztéséről, mert itt gyógyszálló és fürdő. Ez két külön ponton 
mozgott ez a dolog. Tehát nekem, ahhoz, hogy most, de mindegy elmondom a 
véleményem ezzel kapcsolatban is és utána nem kívánok hozzászólni. Én támogatom 
ezt, tehát legyen, induljunk el benne, de én úgy gondolom, hogy jobb lenne, hogyha a 
beruházó cégnek lenne nagyobb tulajdon benne, tehát nem ő lenne a kisebbségi 
tulajdonos, hanem mi. Mert én úgy gondolom, hogy az üzemeltetése ennek a 
komplexumnak akár a fürdőnek, akár a gyógyszállónak az önkormányzatnak 
meghaladja a képességét, tehát én jobban szeretném, mert nyilván azt látjuk most 
egyenlőre, ha valaki akár más nemzetből, aki beruház ebbe, az igyekszik gondoskodni 
arról is hogy reklámtevékenységről, marketingről, meg vendégekről. Mert ugye volt 
már itt korábban is elképzelés, hogy építsük meg ezt a fürdőt. Mondom rendben van, 
van annyi pénzünk, hogy kétmilliárd forintból kiglancoljuk ezt a fürdőt, gyógyszálló 
megy mellé, minden nagyon jó és akkor utána mondja meg valaki nekem tovább, hogy 
ez hogy fog üzemelni. Mert nagyon jó példa itt van hortobágyi-málta, az Epona falu, az 
egy nagyon világszínvonalú létesítmény volt mindennel, ami csak elképzelhető, tehát 
külön kis appartman házak vannak, lóistállóval mellette, garázzsal, hogyha hozni akarja 
a turista a saját lovát akkor azt eltudja helyezni és kihasználatlan az, tehát nem 
nyereséges, pedig arra már nem lehetett azt mondani, hogy ott valamit elhagytak, 
elhanyagoltak, teniszpálya van, minden, ami csak szemnek-szájnak ingere volt akkor. 
Tehát nekem ez a véleményem.  

 
Szkárosi László: 
 Hagy válaszoljak erre, hagy reagáljak rá. Ez a befektetési mód a következőképpen, 

lehet, hogy a százalékot félreértette, maga a hitelt nyújtó társaság 46%-ban venne részt 
benne, addig amíg vissza nem fizetésre kerül a pénz. Maga a tulajdonos 54%-ban, tehát 
döntő többségben van benne. Tehát azt hiszem, hogy ez egyértelmű.  

 
Jászai László PTKIB. tag: 

Tehát az a cég, ami erre alakítva lenne.  
 

 Így van. Na most a reklám és egyéb oldalát tekintve, ez a befektető társaság nem akar 
részt venni az üzemeltetésben, ő a pénzét adja és a pénzét várja vissza a kamatokkal. Őt 
az, hogy önök hogyan fognak reklámozni és egyéb tevékenységet, tehát a vendéget 
idecsábítani az őt, addig amíg a visszafizetés zajlik nem érdekli. Amennyiben ez 
problémát jelent, akkor élni fog azzal a jogával, hogy a társaság vezetését átvegye, és 
akkor fog ide helyezni olyan embert, aki ért ehhez és megfogja csinálni, hogy 

Szkárosi László: 
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nyereségessé váljon. Annyit azonban hozzá kell még fűznöm, hogy amennyiben önök 
megcsinálják ezt a bizonyos projektet, ebbe a projektbe be lehet tenni a reklámozáshoz 
kapcsolódó minden olyan költséget amit önök előre eltudnak képzelni, hogy prospektus 
készítéstől kezdve a televízión keresztül történő hirdetésig minden ilyen költség 
felvehető ebbe a hitelcsomagba. Tehát az, hogy ez a beruházás önöknek prosperálni fog, 
arról önöknek kell gondoskodni, illetve olyan szakembert vagy olyan üzemeltetőt kell 
megbízni, aki ehhez ért. Jó, tehát ennyi lenne a hozzászólásom.   

 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 

Köszönöm a szót Tisztelt Testület! Kavarognak bennem az érzelmek, igazából hezitálok 
itt, hogy túl nagy teher lenne ez az önkormányzat számára szerintem, egy ilyen 
projektbe belevágni, de igazából meg szükség volna, tehát mindenképpen ez volna a 
jövő útja a fejlesztés, de most a jelenlegi gazdasági helyzetünkben nem tudom, hogy 
betudunk-e egy ilyet vállalni. Talán betudnánk ilyet vállalni, ha esetleg erre komoly 
pályázat volna kiírva, komoly támogatással a háttérben, akkor úgy gondolom, hogy 
esetleg bele lehetne fogni. Bár én igazából úgy képzeltem el, és szerintem a többiek 
szeme előtt is ez lebeg, hogy az önkormányzatnak ebből talán szerencsésebb volna 
kimaradni egyrészt, egy olyan befektetőt, aki tőlünk teljesen függetlenül azt mondja, 
hogy ő hajlandó ezt x évre bérbe venni vagy megvásárolni és akkor ezt megépíteni. 
Abban természetesen én úgy gondolom, hogy partnerek lennénk. Tehát igazából az 
önkormányzat legalábbis ez az én személyes véleményem, talán most ebben a 
helyzetben még nem igazán érett arra anyagilag főleg ugye, hogy ekkora volumenű 
beruházásban részt vegyen. Bár mondom, mint említettem volt, hogy mindenképp ez a 
jövő útja volna. Arra sem látok biztosítékot, illetve garanciát, hogy ennek a 2+6 évnek a 
futamidő végén, hogy tudjuk ezt majd utána fizetni, tehát azért a költségeket vissza, 
hogyha nyilván mi ebben részt veszünk, tehát azért volna ezt szerencsésebb egy olyan 
befektetővel, aki hajlandó volna nyilván, mi is vegyünk részt ebben én azt mondom, de 
ne az 54%-ban, tehát ne mi valósítsuk ezt meg, legalábbis nekem ez a véleményem, 
tehát jelenleg nem állunk sajnos úgy.  

 
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag: 

A cél nemes és jó, és rendelkezünk termálvízzel, gyógyvízzel, itt helyben van rá 
fürdőnk, szállodai kapacitásunk nincs és lehetne ebből egy ugyan olyan szépen üzemelő 
kis intézmény, mint Egerszalókon, vagy Hajdúszoboszló, azt hagyjuk, mert az nagy 
ágyú, nem a mi kategóriánk, de mint az egerszalóki, vagy Beregfürdő vagy bármelyik, 
amelyik cégek bevonásával indult meg és önkormányzati üzletrésszel szépen prosperált. 
Mi már kétszer megégettük a szánkat egyszer a Zsolkával, egyszer az Admiral AG., aki 
helyi beruházáson kívül turisztikai beruházást is ígért, semmi nem lett belőle, nem is 
erre ment ki a játék. Volt itt a Futó Úr, Futó Péter, amikor részvényeket vásárolt, ő is 
ígérte, hogy az idegenforgalomba befektet, de abból sem lett semmi, most már jó lenne, 
hogy most már valamiből lenne valami. Csak azért szeretnénk látni egy 
költséghatékonysági kimutatást, hogy na akkor ennyit adok én, ennyit adtok ti, ekkor 
lesz belőle valami, és ennyibe kerül nektek egy évben, havonta így. Mert míg így 
konkrétat nem látunk, akkor nehéz elképzelni a dolgot.  

 

 Köszönöm szépen. Míg gondolkoztok, annyit hagy mondjak már mindenféleképpen el, 
hogy én most megint, kellemetlenül érzem egy kicsit magam. Én a településen itt élek 
13 éve, én látom, hogy nagyon sok természeti lehetőség van, ami nem volt eddig 
kihasználva. Én tudom, hogy most ez egy furcsa dolog és mindenkiből egyből az jön, 

Jónás Sándor polgármester: 
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hogy bármit építettünk, vagy bármihez fogtunk hozzá, hogy a saját érdekét nézi. Jaj, hát 
az enyémben zavar, mert nekem boltom van, fűszerboltom van, vagy ez van vagy az 
van, ne jöjjön ide bevásárlóközpont, ne legyen ez, ne legyen az. Szálloda jön, ne legyen 
az, mert nekem van házam, amit én adok ki, meg ez, meg az, meg amaz. Most el kell 
dönteni a képviselőknek is, nyílt lapokkal játszunk, mondják meg őszintén, mit akarnak 
tenni a településért, vagy azért képviselők, hogy a saját érdekeiket, vagy azon keresztül 
azt akarják gyarapítani. Nekem már ez egy kicsit szokatlan, megyünk tényleg azért a 
lehetőségekért, hogy haladjunk, lépjünk előre, mozduljon ki a település, de mikor a 
lehetőséget sem biztosítjuk és egyből már az elején és számtalan egy esetben sorban az 
óvodában képesek voltak a létszám miatt feljelenteni bennünket, hogy nincs is annyi 
létszám, nehogy megépüljön az az óvoda, meg ez, meg az. Szóval őrület ami itt megy, 
őrület, komolyan mondom. De azt kell mondani akkor, hogy uraim nem kérünk, mi 
köszönjük szépen, nagyon jól elvagyunk úgy ahogy most van nekünk, nem kell ide 
semmi, mi a régieket megszoktuk és abban akarunk élni. Elnézést kérek, tessék 
Alpolgármester Úr jelezted. 

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Nem kell ezt ennyire sötéten venni, 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jó, hát 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 mert nyilvánvaló, hogy voltak már problémák sajnos és biztos lesznek is, manapság 

nem olyan egyszerű ilyen beruházásokat összehozni és nyilván megfinanszírozni és 
később üzemeltetni sem, nyilván mindenkiben van egy kis félsz, mert valamilyen 
szinten, mint képviselő tartania kell a hátát. Nyilvánvalóan én úgy gondolom, hogy egy 
jó kis üzleti tervet össze kellene állítani ezzel a projekttel kapcsolatban, hogy a 
képviselők belelássanak, hogy mire vállalkoznánk, illetve mit csinálnánk, mert enélkül 
elég nehéz lesz erre rábólintani. Engem már egyből ez a 11%-os kamat zavar, ugyanis 
euróban kapjuk a pénzt, amire fizetünk 11% kamatot, csak ehhez gyorsan hozzá kellene 
tenni, hogy van 10% árfolyamkülönbözet, illetve nem tudjuk még, hogy esetleg a 
visszafizetés idején milyen lesz az euró árfolyama. Most euró zónában lennének akkor 
tudnám, hogy 11%, de így akár 50-60%-ról is beszélhetünk, ezt pedig én is azt 
mondom, hogy nem biztos, hogy kitudja majd termelni ez a beruházás, ezért kellene 
majd egy jó üzleti terv, illetve egyezkedni, meg egyeztetni abban, hogy a pénzeknek az 
utalása akkor amikor felveszi majd az önkormányzat, meg felveszi, illetve a bank nem 
veszi fel a pénzt, mert a 46%-ot ő adja, mint résztulajdonos ő nem vesz fel semmit, de 
valahol csak vissza kell majd neki a teljes összeget, de mindent vissza kell majd neki 
fizetnünk,  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Vissza. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 

11% kamatláb,  
 
Jónás Sándor polgármester: 

Így van.  
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Nagy Miklós alpolgármester: 
nyilván van egy árfolyam különbözet  
 

Jónás Sándor polgármester: 
Persze. 
 

Nagy Miklós alpolgármester: 
az általában 10% között van, a vétel és eladás közötti árfolyam, ha nincs 10, de egy 6-
8% körül mozogni szokott, de van amikor a 10-et is eléri, illetve mivel nem vagyunk 
euró zónában nem tudjuk, hogy milyen lesz az euró-forint árfolyam. Most pontosan 
arról beszélek, amiben a lakosság vagy akár vállalkozók is a fél ország sántikál ebben a 
cipőben, hogy 2007-ben, 2008-ban nagyon jó forint-frank viszony alapján felvett 
hiteleket nem bírja most visszafizetni. Tehát én ezt tartom leginkább kockázatosnak, 
hogy hogyan tudjuk majd az az ismeretlent megoldani, ami majd akkor válik ismertté, 
mikor majd a hiteleket törlesztenünk kell visszafelé. Nálam ez az első számú probléma, 
nyilván egy jó üzleti tervet is szeretnék látni arra, hogy a meglévő strandot, 
feltételezem, ha 46%-kal részt akar venni ez a bank ebben a beruházásban, illetve 
később, ha nem úgy működik az egész, ahogy kellene, ő embert is adna ennek az 
üzemeltetéséhez, akkor én úgy gondolom, hogy minden bizonnyal szeretne majd 
beleszólni abba is, hogy mit akarunk mi itt beruházni, hisz nem fogja majd adni a pénzét 
100%-osan ahhoz az elképzeléshez amit megakarunk valósítani, de ő esetleg úgy látja, 
hogy az az elképzelés a későbbiekben nem üzemeltethető vagy nem működtethető.  
 

Szkárosi László: 
Rosszul látja ezt. 
 

Nagy Miklós alpolgármester: 
Igen? Ezen elcsodálkoznék, azért ezen majd elvitatkozunk, hogy én mit látok rosszul. 
Mert láttam már én karón varjút. Én úgy gondolom, hogy nem fog ő adni pénzt 
olyasmire, amiből már előre látja, hogy nem lehet úgy működtetni a későbbiekben, hogy 
abból az ő pénze majd valamilyen módon visszakerüljön. Tehát feltételezem, hogy csak 
olyan beruházásra hajlandó ő pénzt adni, amire azt mondja, hogy a későbbiekben ez egy 
olyan volumenű, egy olyan szintű terv, amit megvalósítottunk, ami majd minden 
bizonnyal vonzani fogja a turistákat. Nyereségesen üzemeltethető, de ezt a 
későbbiekben és a felvett hitelösszegeket majd vissza lehet fizetni. Nem tartom 
valószínűnek, hogy rosszul látom, de megbeszéljük és megvitatjuk majd ezt a kérdést. 
Tehát úgy gondolom, hogy való igaz az, hogy valamilyen szinten lépni kell és el kell 
indulni ebben a dologban, én is nagyon örülök annak, hogy van egy ilyen lehetőség. 
Mindenképpen én úgy érzem, hogy tárgyalnunk kellene komolyan azokkal a 
befektetőkkel, akik ezt a pénzt adják, hogy milyen módon, milyen szinten tudnánk 
velük együttműködni, nekik konkrétan mi is az elképzelésük, nekünk konkrétan mi az 
elképzelésünk.  
 

Ön tévúton jár, ez nem az a befektetési társaság, aki leül magával, mint a bank és 
elkezdenek tárgyalni. Itt önök adnak egy programot, egy projektet, ahhoz adnak egy 
clash flow-t, ha ezt a clash flowt jónak találják, akkor azt mondják, hogy adjuk a pénzt. 
Az, hogy ön ezt a pénzt elkártyázza vagy valójában mit épít belőle, az az ön dolga, őt 
egy érdekli, hogy visszakerüljön a pénze az ütem végére a kamatokkal együtt. Hogy ön 

Szkárosi László: 
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ezt hogy fogja üzemeltetni, hogy fogja csinálni, az őt csak akkor fogja érdekelni, mikor 
kétségessé válik ennek a visszafizetése.  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 

Akkor csak nem mindegy, hogy elkártyázom-e a pénzt. 
 

Jónás Sándor polgármester: 
 Hát persze, hogy nem. 
 
Szkárosi László: 
 De én azt veszem észre ennél a társulatnál, hogy azért nem igazán vállalkozókból áll ez 

a testületi ülés, hanem különböző munkahelyeken dolgozó emberek, akik életükben még 
nem hoztak létre esetleg vállalkozást.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Van sok itt. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Ezt most lehet, hogy elnézte, ezt most elég jól elnézte. 
 
Szkárosi László: 
 Bennem ez a vélemény alakult ki, a pár hozzászólás alapján.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Nem, akkor tehát két malomban őrlünk én szerintem, mert itt a pénzen áll a lehetőség, 

hogy adnak pénzt és itt az önkormányzatnak vissza kell adni, hát persze, ez le van írva, 
azért is mondtam.  

 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Ha nem tudjuk visszafizetni? 
 
Szkárosi László: 
 Megfordul a tulajdonosi arány. 
 

 Akkor tulajdonban átveszi ő a nagyobb részt és ő fog intézkedni, az a beruházás nem fog 
elmenni, mert ő nem fogja a saját pénzét elvinni innen, az itt fog maradni. De 
hangsúlyozom, persze, kockázat nélkül nincs vállalkozás. Kétségtelen, hogy most mi 
nem a saját pénzünkön, hanem az önkormányzat, na de ebbe, ha az önkormányzat nem 
tesz bele pénzt, most jelenleg van egy strandfürdője, ugye? Most nem tesz bele pénzt, a 
befektető adja hozzá a költségeket, beteszi a pénzét, az ott lesz, hát a befektetőnek nem 
érdeke, hogy most kidobott ide teszek 2-3 milliárdot, hogy az ott dögöljön meg, hanem 
neki az az érdeke, ha az önkormányzat képtelen arra, hogy ezzel élni tudjon és 
működtesse és hasznára váltsa, akkor azt mondja, hogy majd ő kezd, vagy eladja 
másnak, azt csinál vele amit akar, de az itt marad, és a település javát szolgálja. Tehát 
azért mondtam azt a képviselőknek, hogy itt azt kell dönteni, hogy hagyjuk-e az ilyen 
lehetőséget a fenébe és nem foglalkozunk vele, vagy pedig azt mondjuk, hogy 
belemegyünk, vagy nem megyünk bele és várunk, hátha lesz majd valamikor pályázat, 
vagy hátha lesz valami és akkor majd abból fogunk indulni. Ennyi, itt akkor valószínű, 
hogy én sem mondtam el az elején teljesen érthetően és tisztán, hogy itt a pénzt, most a 

Jónás Sándor polgármester: 
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vállalkozó, feltételezem a Szkárosi Úr arra mondta, hogyha valaki betesz valamibe 
pénzt, hogy épít valamit, azt látni is akarja. Ha látja azt, hogy a megbízott ember, akire 
rálett ez bízva nem tudja üzemeltetni, akkor ő lép oda és ő kezd vele valamit, mert nem 
hagyja, hogy elbukjon ekkora pénzt. Ez minél nagyobb, annál nagyobb természetesen a 
veszély. Ez egy lehetőség, azért mondtam és azért kértem, hogy jöjjön el és pontosan 
erről beszéljünk.  

 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Úr! Jászai László és Dr. Iványi Tibor 

Úr is hozzászólásában jelezte azt, hogy mi már nagyon sok mindenkivel megégettük 
magunkat, tehát itt az óvatosság természetes részünkről. Viszont én is úgy látom, hogy 
itt túlzottan sokáig nem lehet várni arra, hogy majd itt az állam kifog írni pályázatokat, 
mert nem ez lesz neki a legfontosabb. Tehát itt magunknak kell megoldani ezt a 
problémát. Én mindenféle képpen javaslom, hogy folytassuk a tárgyalásokat adjunk be 
valamit, adjunk be egy normális projektet, és akkor majd meglátjuk utána mi történik.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jó. 
 
Jászai László PTKIB. tag: 
 Én nem kívántam még egyszer hozzászólni, de itt az elhangzottak kiprovokálták az 

újabb hozzászólást. Úgy gondolom, hogy egy picit félreismert bennünket az Úr, lehet, 
hogy ő jobban belelát ezekbe a dolgokba, mint ahogy mi belelátunk, de van itt egy jó 
pár vállalkozó, tehát nem alkalmazottak, akik itt ülnek, ez az egyik dolog. A másik 
dolog, én nem ellene vagyok ennek az egésznek, tehát szó sincs róla, sőt én azt 
javaslom, hogy el kell kezdeni, de viszont azt is tudomásul kell venni, hogy ennek a 
testületnek kb. két hónapja van, mert két hónap múlva önkormányzati választások 
lesznek és nem biztos, hogy ennyi, meg ilyen összetételű képviselő-testület fog lenni. 
Tehát én azt mondom, hogy mindenképpen elő kell készíteni ezt a dolgot, hogy 
meginduljanak, mert úgy sem olyan rövid idő alatt mennek igaz? Nem olyan rövid idő?  

 
Szkárosi László: 
 Három hónap. 
 
Jászai László PTKIB. tag: 
 Na, hát három hónap már nem mi döntünk benne szerintem. És akkor majd az új 

összetételű testület eldönti, hogy az a projekt amit mi összehoztunk, hogy az megfelelő, 
vagy nem megfelelő, mert hát szerintem nem is olyan túl ildomos, hogy mi már itten 
egy ilyen az ő kontrójukra hozzunk egy ilyen eléggé átívelő tervet.  

 
Szkárosi László: 
 Azt el kell mondanom, hogy nem biztos, hogy két hónap múlva ugyan ez az ajánlat 

meglesz. Nem így szokott lenni a piacon, hogy ezt évekig fenntartják.  
 
Jászai László PTKIB. tag: 
 Jó, én elfogadok mindent.  
 

 Ilyen alapon tehát azért mondom, én is azt mondom, hogy rövidre zárjuk, akkor kár is 
feszegetni, én úgy látom a képviselők inkább arra felé tolódnak, hogy nem. Én magam is 

Jónás Sándor polgármester: 



 10 

azt javaslom most már, hogy nem. Én elnézést kérek, hogy meghívtalak, én jó 
szándékkal tettem mindezt a település érdekében, én holnap után is, ha nem leszek 
polgármester én akkor is itt szeretnénk maradni Tiszacsegén, és nem mindegy nekem, 
hogy milyen körülmények között, én emiatt tettem azt, amit eddig tettem. De én 
mondom, itt akkor, ha most arra készülünk, hogy majd választások lesznek, és majd a 
választás mit hoz fogni, akkor tényleg egy évvel hamarabb, akkor három évig szól a 
polgármesteri megbízatás, az utolsó évben már ne csináljon semmit, mert ha áthúzódik, 
akkor itt marad nekünk, igazatok van, ne adjunk a következőknek terhet, aki jön, majd 
oldja meg a feladatot.  

 
Jászai László PTKIB. tag: 
 Sanyi teljesen félre értel, hát egyáltalán nem ezt mondtam.   
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Nem értek én félre semmit.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Még egyszer hozzászólnék. Volt már ehhez hasonló megjegyzés, hogy ugye már nem 

kellene esetleg nagyon belemélyülni az önkormányzati munkába, mert az utolsó évben 
ne hozzunk komoly döntéseket, mert az új önkormányzat. Nyilván nekem erre az volt 
akkor a válaszom annak a képviselőnek, hogy négy évre van megválasztva a képviselő 
és az önkormányzati választások előtti napon még képviselő, és ha nem választják meg 
akkor is kötelessége a település érdekében döntéseket hozni, tehát én attól, hogy most a 
következő képviselő-testület mit örököl meg, ezzel egyáltalán nem foglalkozok, nem 
érdekel. Nem tudom, hogy mikor írják ki az önkormányzati választásokat, de előtte való 
nap, október 3-a, még október 2-án még alpolgármester leszek itt, tehát ennek 
megfelelően a település érdekében fogok egyértelműen döntéseket meghozni, aztán 
október 03-án az fog dönteni, aki akar, illetve október 04-én elnézést, mert még 03-án 
még hőzönghetek itt, ha úgy tartja kedvem. Nem voltunk mi visszautasítóak, nehogy itt 
valaki bármit félreértsen szerintem. Itt valami hiba csúszott a számításba. Én inkább úgy 
mondanám, hogy körültekintőek vagyunk, nekem az a véleményem, hogy pontosítani 
kell ezt a tájékoztatót, sokkal részletesebben le kell írni, hogy mi lenne az 
önkormányzatnak a teendője. Feltételezem, hogy Polgármester Úrnak és az Úrnak 
kellene lekoordinálnia, hogy milyen határidőkkel mit várnak el tőlünk, milyen 
döntéseket, illetve mit szeretnének, hogy mi elvégezzük addig, hogy ez a bank döntési 
helyzetben kerüljön, de ezekről még ugye szó sem volt. Én úgy gondolom, hogy egy 
picit úgy szélesebb körben vagy nagyobb lélegzetű, nagyobb tartalommal bíró anyaggal 
kell itt majd megjelenni, nagyobb tartalommal bíró anyagról kellene beszélnünk,  hogy 
mi is jobban belelássunk abba, hogy miről kellene nekünk beszélnünk, vagy miről 
kellene döntenünk és én nem érzem azt, hogy elutasítóak lennének. Már ne haragudj 
Polgármester Úr, de szerintem senki nem akar ennek a településnek rosszat, legalábbis a 
többség nem.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Én nem ezt mondtam. 
 
 
 Az itt lévő képviselők, nem ezt mondtad, nyilván, te azt mondtad, én is ugyan azt látom, 

amit te, hogyha jönne egy áruház, akkor hatalmas balhét csapnának a boltosok. Azt is 
tudom, meg azt is kimerem mondani, hogy az óvoda építése is egy csomó üzleti érdeket 

Nagy Miklós alpolgármester: 
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sért Tiszacsegén, és ezért van nagyon sok ellenzője. Ezzel kapcsolatban is 
nyilvánvalóan tudom nagyon jól, hogy az ellenzék majd megfogja keresni a megfelelő 
embereket, akik hangadók lesznek és pont nincs itt az ellenzék, akik majd cirkuszolnak, 
hogy ebből a beruházásból a településen kik fognak majd pontosan név szerint bukni, 
mert hát nem az ő szállásukat, vagy nem az ő szolgáltatásukat veszik igénybe. 
Szerintem vonatkoztassunk el, az, hogy ezt így megemlítettük véleményünk szerint ez 
nem hiba, ezt előrébb viszi az ügyet, mert már előre tudjuk, vagy előre sejtetjük a 
lakossággal is, hogy ismertek előttünk azok az aggályok, illetve azok a gáncsoskodások, 
amelyek majd nyilván a tárgyalás és beruházás alatt majd elénk fognak kerülni, de 
hogyha ismerjük, hogy milyen gáncsoskodások lesznek, akkor nyilván ezeket 
menetközben ki lehet védeni. Tehát nekem az a javaslatom, hogy erre kérném a 
képviselő-társaimat, hogy egy igen szavazattal arról döntsünk, hogy ebben a projektben 
hajlandóak vagyunk részt venni és nyilvánítsuk ki azt, hogy nyitottak vagyunk arra, 
hogy egy ilyen beruházás megvalósuljon Tiszacsegén. Természetesen ez a határozat 
nem vonatkozik arra, hogy itt bármiféle szerződéskötés, vagy beruházás vagy bármiféle 
egyértelmű olyan irányú tárgyalás elindulhatna, ami 100%-osan biztossá teszi ennek a 
projektnek a megvalósítását. Itt csak arról van szó, hogy akkor kellene szerintem már 
eleve egy bizottság, aki a meglévő terveket áttanulmányozza. Van már itt, én úgy tudom 
nekünk van egy fürdő tervünk is, mert csináltattunk egyet a négy év alatt, ha jól tudom, 
egy látványfürdő terv a rendelkezésünkre áll. Rendelkezésünkre áll valamiféle 
gyógyszállónak is a terve, ezeket át kellene nézni, össze kellene hangolni, hogy 
mennyire kompatibilisek ezek egymással, hogy lehet ezeket összeépíteni és akkor ennek 
újra kellene egy határozott költségvetése, hogy akkor, amikor megvalósul 2 év múlva, 
mennyibe fog ez kerülni, hogy tudjunk tárgyalni, hogy ez a bank, befektetői társaság 
mennyi pénzt adjon erre, mert a szerződés alapja, gondolom majd lesz egy szerződéses 
összeg, ezt az egész projektet olyan szintre kellene hozni most 2-3 hónap alatt, hogy 
bemutatható legyen ennek a banknak. Tehát én úgy gondolom, hogy egy ilyen 
döntéssel, hogyha azt mondja a képviselő-testület, hogy igen induljon el ez a folyamat, 
akkor ezeket a dolgokat el lehetne indítani, meg lehetne bízni egy szakcéget is, aki 
nyilvánvalóan bizonyos változtatásokat bevezeti ezekbe az előzetes tervekbe, mert 
feltételezem, hogy nem kiviteli tervek lesznek.  

 
Szkárosi László: 
 Rosszul fogják fel a dolgot, abszolút rosszul. Önök kínálnak egy árut, erre az árura 

keresnek egy vevőt. Önök összeállítanak egy projektet és egy clash flowt, ezt a clash 
flowt kikínálják egy konzorciumnak, ez a konzorcium eldönti, hogy befektet vagy sem. 
Ha eldöntötte, hogy befektet, akkor az azt jelenti, hogy az ő részéről végleges és 
eldöntött a tény, utána önökön múlik, hogy ezt felveszik vagy sem.  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Valami olyat kellene felmutatni, amibe hajlandó lesz befektetni.  
 
Szkárosi László: 
 Erről van szó. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Hát gondolom két nádfedeles viskóba nem fog befektetni, tehát mégis csak meg kellene 

beszélnie ennek a testületnek, hogy döntést kellene hozni, hogy egy olyan projekttel 
álljunk elő, amibe hajlandó lesz befektetni, ugye. 
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Szkárosi László: 
 Erről beszélek. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Én is erről beszélek Uram.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ez az egésznek az alapja, de én most azt mondom, először még szeretném az 

Alpolgármester Úr nyilatkozatára, lehet, hogy megtévedt, én rosszat akarok. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Nem tévedtem meg. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 én rosszat akarok. Ja, akkor fenntartja, hogy én rosszat akarok. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Nem, nem mondtam ilyet  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Mert ezt mondta az Alpolgármester Úr, hogy én rosszat akarok,  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Ó, ne mondj már ilyet Sándor, most ezt honnan veszed? 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Én nem akarok rosszat a településnek. Én most azt javaslom, átgondoltam ez alatt a 

rövid idő alatt, felvetődött itt ténylegesen az, én abban az esetben vagyok hajlandó 
tovább ebben az ügyben tárgyalni a befektető céggel, ha októberben vagy mit tudom én 
mikor lesz választás, újra megválasztanak, én akkor. Nem szeretek én ilyen dolgokat, én 
azt hittem, hogy itt egy meghatározott ciklus addig tart, és addig kell döntéseket 
felelősségteljesen hozni, ezt akartam, én most már azt mondom, hogy nem. Majd hozza 
meg az új testület, ha lesz még ez a lehetőség, vagy hozzák ide ezt a lehetőséget, vagy 
keressen másikat.  

 
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök: 
 Tisztelt Testület! Ülepedett bennem ez a dolog, nekem nagyon-nagyon régi, legalább 10 

éves elképzelésem az, hogy több többségi, tehát 51 vagy most közelít itt az első két sor 
ahhoz, amit én nagyon régen elgondoltam, hogy ezzel a fürdővel valamit kezdeni kell, 
mert egyrészt az önkormányzatnak nem is tartozik a kötelező feladat ellátások közé egy 
fürdőnek a fenntartása. Viszont nagyon-nagyon sokba kerül, ha öröklünk, meg 
továbbadunk, ezt is megörököltük, hogy mit fogunk tovább örökíteni, nem tudom, arról 
sem beszéltünk, hogy mit kaptunk örökségbe, pedig megért volna azért egy-két misét. 
Tehát önerőből ezt a fürdőt tovább fenntartani nagyon-nagyon keserves lesz, nagyon 
nem fog menni.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Meddő dolog szerintem szavazzunk akkor.  
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Jászai László PTKIB. tag: 
 Polgármester Úr én ragaszkodok hozzá, hogy szavaztasd meg a testülettel, azért jöttünk 

össze. Ha már idehoztad, akkor ne te döntsd már el, hogy nem akarod. Én egyáltalán 
nem ezt mondtam, amit te leszűrtél belőle.  

 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Laci azzal kezdte, hogy támogatja.  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Az Úr elmondta azt, hogy úgy látja, hogy itt nem vállalkozók ülnek. Hát itt vállalkozók 

ülnek, viszont maga az önkormányzat nem vállalkozás. Tehát igaza van az 
Alpolgármester Úrnak és azzal tudok én is azonosulni és kérem, hogy egy üzleti tervet, 
hogy lássa az önkormányzat is, hogy neki ez milyen bevételeket, milyen kiadásokat fog 
hozni és ez lenne célszerű ezt előkészíteni.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Aki egyetért azzal, hogy ez az ügy tovább folytatódjon kérem, hogy kézfelnyújtással 

jelezze.  
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a fürdőfejlesztésre vonatkozó 
projekt összeállítását – 10 fő igen,  1 fő  nem szavazattal (Vincze László, Szilágyi 
Sándor, Bana Gábor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta:  

 
 

105/2010.(VI. 10.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fürdőfejlesztésre vonatkozó 

ajánlatot elfogadja, a projekt végleges kidolgozását követően a tárgyalásokat a befektető 
céggel folytatja.  

 
 Határidő: folyamatos 
 Felelős: Képviselő-testület 
 
 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 10 fő igen, 1 fő nem, az én vagyok. Laci köszönöm szépen, majd a képviselők 

tárgyalnak veled.  
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2. Napirendi pont 
 

Különfélék 
 
 

a.)  Üdülőtelekre bejegyzett visszavásárlási jogról történő lemondás 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 /Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 A következő, ha már emiatt rendkívüli testületi ülést összehoztunk, van egy-két kisebb 

dolog, amibe szintén döntést kellene hoznunk. Emlékeztek rá a Szélső utcán volt az a 
befektető, aki 5 telket vagy hány telket vett meg egymás mellett meg, abból már kettőt a 
múltkor visszakért, illetve felajánlotta az önkormányzatnak, mert átakarta adni. Most a 
fennmaradó résszel ugyan ezt akarja, hogyha az önkormányzat lemond róla, akkor ő 
átadná annak a cégcsoportnak, amelyik tovább akarja vinni. Tehát itt a lényege ugyan 
az. Az önkormányzatnak változatlanul nincs pénze, tehát feltételezem, hogy mi nem 
tudjuk megvenni, de ha úgy dönt a testület, akkor megvesszük és majd keresünk rá újra 
vevőt, ha pedig nem, akkor itt csak most annyi, hogy hozzájárulunk ahhoz, hogy ő 
folytassa tovább, értékesítse.  

 
Jászai László PTKIB. tag: 
 Szavazzunk. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Akkor elfogadjuk az ajánlatát, és ő döntse el az önkormányzat nem tart igényt a 

visszavásárlására. Aki egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Üdülőtelekre bejegyzett 
visszavásárlási jogról történő lemondást – 11 fő igen szavazattal (Vincze László, 
Szilágyi Sándor, Bana Gábor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:  

 

Felelős: Jónás Sándor polgármester 

106/2010.(VI. 10.) KT. számú HATÁROZAT: 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tiszacsege 
2940/33 hrsz-ú 304 m2, 2940/34 hrsz-ú 303 m2, 2940/38 hrsz.-ú 333 m2, 2940/39 hrsz-
ú 300 m2 nagyságú „beépítetlen terület” megjelölésű, valóságban Tiszacsege, Szélső 
utca 28, 30, 33, 34, szám alatti belterületi üdülőtelkekre kötött adás-vételi szerződés 10./ 
pontjában az Önkormányzat részére biztosított visszavásárlási jogával nem kíván élni, 
hozzájárul a Tiszacsege 2940/33 hrsz-ú 304 m2, 2940/34 hrsz-ú 303 m2, 2940/38 hrsz-ú 
333 m2, 2940/39 hrsz-ú 300 m2 nagyságú üdülőtelkek értékesítéséhez. 
 
Képviselő-testület felkéri Jónás Sándor polgármestert, hogy a döntéséről értesítse a 
kérelmezőt.  
 
Határidő: 2010. június 30. 
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b.)  Emlőszűrés 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 /Szóbeli előterjesztés alapján./ 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 A következő 45 és 65 év közötti hölgyeknek a napokban vagy már kaptak is, vagy a 

napokban fognak kapni behívólevelet emlőszűrés vizsgálatra kötelezné őket. Ehhez 
szükséges az, hogy be kell menni a Kenézybe, viszont buszlehetőség lenne, és jó lenne, 
hogyha ezt megtudnánk szervezni. De Margó mond már el részletében, hogy hogy 
gondoljátok. 

 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Ez már volt egyszer, hogy a buszt mi rendeltük az önkormányzat és utána az 

Egészségbiztosítási Pénztár ezt nekünk térítette.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Visszafizeti. 44 főről van szó, tehát ez pont egy buszra való utas, ezt mindenféleképpen 

én úgy gondolom, hogy támogassuk. Aki egyetért és elfogadja, kérem, hogy 
kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az emlőszűrésre történő buszos 
utaztatáshoz történő támogatást – 11 fő igen szavazattal (Vincze László, Szilágyi 
Sándor, Bana Gábor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta:  

 
 

107/2010.(VI. 10.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az ÁNTSZ Balmazújvárosi, 
Derecske-Létavértesi, Hajdúhadházi Kistérségi Intézete megkeresésére úgy határoz, 
hogy a jövőben az Önkormányzat élni kíván az emlőszűrésre történő buszos utaztatás 
lehetőségével. 
 
Képviselő-testület vállalja, hogy a jövőben a 45-65 éves nők mammográfiás 
emlőszűrésen való részvételéhez buszt biztosít, melynek az önkormányzatra eső 
költségét (egy főre eső Volán térítési díj 40%-a szorozva a megjelentek számával) a 
költségvetésében biztosítja. Az utazási költség fennmaradó 60%-át a MEP átutalja az 
önkormányzat számára. 
 
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ÁNTSZ Balmazújvárosi, Derecske-
Létavértesi, Hajdúhadházi Kistérségi Intézetét döntéséről tájékoztassa.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jónás Sándor polgármester 
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c.) Futballpálya területének használatba vétele 

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

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Behoztam ezt a levelet is, volt azóta egy rendkívüli testületi ülés és akkor nem hoztam 

be, úgy gondoltam, hogy majd soros testületi ülésre, de behoztam most. Engedjétek 
meg, hogy rövid ez a levél, hogy felolvassam: 

 „Tisztelt Képviselő-testület! Sportot és futballt kedvelők nevében azzal a kéréssel 
fordulok a Tisztelt Testülethez, hogy a Bocskai u. 1. szám alatt megmaradt futballpálya 
területét és a csatornával körbevett környezetét, az öltöző épületet, a sporteszközöket, 
hálókat, kapukat, szabadidős és tömegsport céljaira használatba vehessük és ott 
futballra, sportolásra alkalmas területet kialakíthassunk, ehhez kérjük az önkormányzat 
és a képviselők támogatását. A kialakítást és parkosítást mi sportvezetők elvégezzük, 
illetve igénybe vesszük a szponzorok támogatását is. 2010. 05. 17. Nagy János” 

 Tehát röviden azzal a kéréssel, hogy az óvoda előtt lévő részt és annak a környezetét 
rendbe akarják, miután a futball, a Sportkör döntött abban, hogy a futballpályát a külső 
területre a Mérlegházhoz kívánja megvalósítani, ő akkor úgy gondolta, hogy amíg ezzel 
az önkormányzat nem kezd semmit, addig ők ezt karbantartanák, rendben tartanák és az 
ottani tömegsport részére biztosítanák. Itt ez a kérés, tessék a képviselőknek átadom a 
szót, vitassák meg.  

 
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök: 
 Tisztelt Testület! Nekem röviden csak annyi lenne a véleményem, hogy a 

sportegyesületnek az elnökségi ülése után mi ezt a dolgot rendbe tettük. Semmiféle 
olyan igény, vagy vélemény, vagy akarat vagy nem tudom én mi ott nem fejeződött ki, 
hogy ott még tereprendezés, meg fásítás, meg nem tudom és szerintem nem is lenne egy 
jó ötlet, mert ez a Vásártéren ez megfog majd valósulni idővel, csak ez egy hosszabb 
folyamat és akkor az ott nagyon jó helyen lesz. Köszönöm szépen ennyit szerettem 
volna csak, hogy nem lehet labdát is pattogtatni, meg öko óvodát, meg bölcsődét is 
egymás mellett.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Itt csak felvetődött az a lehetőség, ugye amit ők ebben látnak, hogy ne menjen már 

tönkre és ne nője be a gaz, ebben én egyet is értek velük. Mert én legalábbis annak 
idején, mikor polgármesternek meg lettem választva én akkor is azt javasoltam akkor is 
eredetileg az óvodát és bölcsődét és elé a sport és kultúrcentrumot. Mindig indokoltam 
azzal, hogy birkózó szakosztályunk is van, egy ilyen mobilis dolgot lehetne összehozni, 
amibe sportolásra alkalmas részt is tudnánk biztosítani és a kultúrházi tevékenységnek is 
megtudna felelni. Na most itt arra az időre lenne szó, amíg ez nem valósul meg, vagy ha 
az új összetételű képviselő-testület mást dönt, az az ő dolga, és hogy addig ez ne 
gazosodjon el, ők rendben tartanák, hogy használják.  

 
Derzsényi János SZEIB. tag: 
 Az egyesületünk most is karbantartja azt a területet, nem kell külön még azt 

karbantartani másnak, meg nem beszélve arról, hogy nekünk szükségünk van ott a 
korlátra, a kapukra.  

 



 17 

 
Jászai László PTKIB. tag: 
 Én pont ezt akartam kérdezni, hogy tudtommal azok a felszerelések, amik ott vannak a 

kapuk, a ruhák, egyéb, az a szakosztályé nem?  
 
Derzsényi János SZEIB. tag: 
 Így van. 
 
Jászai László PTKIB. tag: 
 Tehát azt mi nem adhatjuk, mert én úgy értettem a leveledből, hogy ők kérnék ezt is. 

Nem?  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Az is bele van írva, igen.  
 
Jászai László PTKIB. tag: 

Mi most hogy adjuk oda egy szakosztálynak a cuccát valakinek.  
 
Derzsényi János SZEIB. tag: 
 Pontosan,  
 
Jászai László PTKIB. tag: 

Gondolom az új pályán, ha lesz oda kell, hogyha meg nem lesz, akkor oda kell.  
 
Derzsényi János SZEIB. tag: 
 Működő egyesület vagyunk,  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 sporteszközök, hálók, kapukat.  
 
Derzsényi János SZEIB. tag: 

nekünk nincs arra pénzünk, hogy most még két kaput vegyünk, meg korlátokat.  
 
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök: 
 Én úgy gondolom, hogy ezzel, hogy ne gazosodjon el, természetesen ne gazosodjon el, 

nem is fog elgazosodni, ha elgazosodna, akkor az biztos, hogy valami méregből 
gazosodna el, hogy akkor just se azért foglalkozok vele. Viszont itt született egy 
egyértelmű álláspont, ha itt most megint elmennének a fiúk ebbe az irányba, akkor jó 
nagy széthúzás lenne és akkor megint mindenki fújná a magáét. Hát ezt nem hiszem, 
hogy ez jó lenne. Köszönöm ennyit kívántam csak.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Most megint úgy néz ki, én egy levelet ismertettem, én ezt a magam részéről úgy 

gondoltam, hogy örülök neki, hogyha ott rendben lesz, és nem fog ott elkorcsosodni, 
hogy ezt most a sportkör tovább viszi és csinálja, addig a munkálatokat ott végzi, ott 
edz, akkor ez így teljesen egyértelmű.  

 
Derzsényi János SZEIB. tag: 
 Csináljuk, most is lenyírtuk a füvet.  
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Jónás Sándor polgármester: 

Amíg nem tud máshol sportolni, kénytelenek itt edzeni, a pályát meg az öltözőt igénybe 
venni.  

 
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök: 
 Így igaz.  
 
Jónás Sándor polgármester: 

Jó akkor úgy teszem fel a kérdést, hogy biztosítjuk továbbra is a sportkörnek, azt a 
jogot, hogy ezzel éljen, és továbbra is mindaddig, míg az új pálya nem valósul meg, 
hogy használja és ő üzemeltesse, aki ezzel egyetért.  

 
Jászai László PTKIB. tag: 

Meg tartsa karba. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Meg tartsa karba, persze.  
 
Jászai László PTKIB. tag: 
 Nincs kizárva, hogy ők is ne sportoljanak ott rajta.  
 
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök: 
 Nincs.  
 
Derzsényi János SZEIB. tag: 
 Nem is zárkózunk el előle.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Aki ezzel így egyetért és elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Futballpálya területének 
hasznosítását – 11 fő igen szavazattal (Vincze László, Szilágyi Sándor, Bana Gábor 
nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
 

108/2010.(VI. 10.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a jelenlegi 
sportpálya területének karbantartását, továbbra is a Tiszacsegei Városi Sportegyesület 
kezelésében hagyja.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Jónás Sándor polgármester 
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d.)  Ügyvéd megbízása 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 /Szóbeli előterjesztés alapján./ 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Nekem még egy dolog lenne a legutóbbi rendkívüli testületi ülésen ismertettem azt, 

hogy köztudott dolog, hogy az önkormányzat perben áll a Minipláza Kft-vel, a sarki 
iskola eladásával, üzemeltetésével, egészségház, meg mit tudom én mi. Akkor közöltem 
azt, hogy Bródy Ügyvéd Úr elment nyugdíjba és ő nem tudja ezt a dolgot folytatni 
tovább. Meg én is úgy gondoltam, hogy komolyra fordítva most már ebben az egészbe a 
dolgot, keresni kellett egy olyan ügyvédet, vagy ügyvédi lehetőséget, aki ezt felvállalja 
és aki ebben én úgy gondolom az önkormányzatot teljes mellszélességben tudja 
képviselni. Én mivel korábban Szabó István Ügyvéd Urat úgy ismertem, hogy szereti 
Tiszacsegét, meg az itt élő embereket is, számomra egyértelmű volt, őt kerestem meg. Ő 
vele átbeszéltük többször ezt az egész dolgot és ő akkor igent mondott arra a felkérésre, 
hogy igen elvállalja az önkormányzatot és mindenféle perében és eljárásában az 
önkormányzat érdekében fog dolgozni és képviseli az önkormányzatot. Akkor itt 
határozat született, amiben a képviselő-testület ezzel egyet is értett és el is fogadta és 
támogatta. Nem így volt, olyan, aki ezzel nem értett egyet, ugyan nem volt itt, ugyan 
nem volt itt,  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Most sincs itt? 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Most sincs itt. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Akkor három tippem lehet. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Most újból hasonló dolgok, mint az óvodánál már említettem, nem véletlenül említettem 

az óvodánál is a létszámproblémákat, most itt is azt tudom említeni, az Ügyvédi 
Kamarához levél érkezett, a Hajdú megyei Ügyvédi Kamarához, amiben a Szabó 
Ügyvéd Urat megvádolják azzal, hogy hogy vállalhat el egy ilyen dolgot, ami 
összeférhetetlen,  

 
Jászai László PTKIB. tag: 
 Mivel? 
 

 Hát igen, mert most az az illető, aki ezt megtette, az perben és haragban áll én velem és 
sorozatba fel vagyok jelentve, legutóbb vádlottként voltam feljelentve, amibe 
hangsúlyozom, Szabó Úr védte én ellenem őt. Ennek ellenére én a település érdekét 
szolgálva, én úgy gondoltam, hogy Szabó Ügyvéd Úr az aki alkalmas arra, hogy ezt a 
települést kihúzza ebből a bajból, amit szintén ők idéztek elő, és ők provokálták ki, hogy 
idáig jutott. Most megfordult a kocka, átbeszéltük az Ügyvéd Úrral, nehéz szülés volt, 
megmondom őszintén, mert semmi olyan törvénytelenséget ők sem, és én sem tudok 

Jónás Sándor polgármester: 
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felfedezni, mert összeférhetetlenség nem lehet. Összeférhetetlenség akkor lehet, hogy az 
a képviselő nem a település érdekében dolgozik, akkor lehet összeférhetetlenség, mert 
akkor ugye ellenség, magának a polgármesternek is és annak is, hogy a település 
eltudjon valamit érni. De ekkora magas labdát nem kívánunk, mi sportszerű, kultúr 
emberek vagyunk és arra a megállapodásra jutottunk, hogy Szabó Ügyvéd Úr a 
háttérben szurkol nekünk, mivel mást nem tehet, nem akarja bevállalni, hogy lépten-
nyomon támadások legyenek, mert elfecsérelődik az energia, ezért ő úgy döntött, hogy 
nem vállalja és nem csinálja. Most azért vagyunk itt, hogy én természetesen tovább 
léptem, tudomásul vettem, megértettem az indokait is, és én az az ő dolga, hogy ezután 
ő ezzel az egész cselekménnyel mit fog kezdeni, és hova fogja vinni és mit fog végezni, 
de a településünket semmiféleképpen nem akarja, hogy hátrányosan érintse és 
elhúzódjon amellett, hogy esetleg egy évig bizonygassuk azt, hogy nincs 
összeférhetetlenség. Így nekünk viszont az ügyben tovább kellett lépni és felvettem a 
kapcsolatot Somogyiné Dr. Kecskés Katalin ügyvéddel szintén Debrecen, Iparkamara 
út. 4. II./14. szám alatt, akivel megmondom őszintén, már elhoztam a meghatalmazást 
is, tehát itt a testületi ülés végén én autóba ülök és viszem is, hogyha a képviselő-testület 
úgy dönt, hogy felhatalmazzuk az ügyvédnőt, hogy folytassa tovább ezt az elkezdett 
ügyünket és eredményesen vigye. Ezzel természetesen megbíznánk az összes 
önkormányzatnál lévő ezzel a Miniplázából származó valamennyi perünkkel és 
ügyünkkel, természetesen annyit el kell mondanom, ahhoz, hogy az ügyvédnő 
elvállalhassa, azt a teljes anyagot, amiben a Szabó Ügyvéd Úrék már nagyon sokat 
dolgoztak benne, átadták az Ügyvédnőnek, az Ügyvédnő megtekintette, én még plusz, 
amit kért segítséget, anyagot hozzá, azt szintén odaadtam, de nem gondoltuk, hogy 
házon belül fog ekkora problémát okozni még az ügyvéd megválasztása is. Illetve az 
ügyvéd megválasztásával nem volt, hanem a hátba támadásban volt gond. Így ezért ezt a 
lépést kellett meghoznom. Ennyit szerettem volna röviden elmondani. Na most ezzel 
kapcsolatban van-e észrevétel, kérdés vagy valami? Nincs, ha egyetértetek azzal, hogy 
tovább ezt az ügyet a Somogyiné Dr. Kecskés Katalin továbbvigye ezt az ügyet és az 
önkormányzatot teljes egészében képviselje a per minden egyes részében, aki egyetért és 
elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Somogyiné Dr. Kecskés Katalin 
ügyvéd megbízása – 11 fő igen szavazattal (Vincze László, Szilágyi Sándor, Bana Gábor 
nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
 

Felelős: Jónás Sándor polgármester 

109/2010.(VI. 10.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy megbízza 
Somogyiné Dr. Kecskés Katalin ügyvédet – 4024 Debrecen, Iparkamara út 4. II/14.  –, 
hogy a büntető és polgári eljárásban az önkormányzat jogi képviseletében eljárjon.  
 
Képviselő-testület felhatalmazza Jónás Sándor polgármestert a megbízási szerződés 
aláírására.  
 
Határidő: azonnal  
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Jónás Sándor polgármester: 
Remélem itt már nem lesz összeférhetetlenség.  

 
Jászai László PTKIB. tag: 
 Nem tudni. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Na ebben ne legyél olyan biztos, a rendszeres levélíróink még nem tudni, hogy hova 

fognak leveleket küldözgetni.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Lehet, lehet, hogy elhamarkodott voltam megint.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Vannak itt önjelölt levelezők. Biztos levelezőn végezték el az általános iskolát, a 

középiskolát és nem bírnak a levelezéstől megszabadulni.  
 
 

e.)  Kártérítési igény benyújtása a Vízügy részére 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 /Szóbeli előterjesztés alapján./ 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Alpolgármester Úr jelezte, hogy neki van még. 
 
Jászai László PTKIB. tag: 
 Még egy dolgot majd én is szeretnék. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jó rendben. 
 

 Egyebek különfélékben itt a belvíz-, árvízzel kapcsolatosan jelentkeznek káraink és 
vannak ezek a földhordások itt, komoly kamionok cipelik itt a földet az Iskola utcán, a 
Fő utcán keresztül. Minden bizonnyal sokan tapasztalhatták, hogy annak idején az 
autópálya építésnél Újváros és Cserepes között, illetve az újszentmargitai-tiszacsegei 
elágazás között az utat teljesen tönkretették, ami azóta sem lett teljesen kijavítva. A 
hozadéka az lett, hogy a végén a tehergépjármű forgalmat kitiltották erről az 
útszakaszról, pedig nem az egyébként áruszállítással forgalmazó szállító cégek tették 
tönkre az utat, hanem kifejezetten az autópálya építésen közlekedő túlsúlyos kamionok 
tették azt amit tettek. Most is ez a helyzet áll elő, az Iskola utca, kitudja itt a sok 
földhordásban, ha végre lesz milyen állapotba fog kerülni. Meg nyilvánvalóan az állami 
közút is, amihez lehet, hogy nekünk nem sok közünk van, de azért csak szemmel kell 
tartanunk ezeket a dolgokat is, és hát nyilván, hogyha az út olyan állapotba kerül, akkor 
jelezni kell megfelelő helyre. Arról már nem is nagyon akarnék beszélni, ahogy ezek a 
kamionok ahogy száguldoznak és ezeket a kanyarokat beveszik az életveszélyes, ebből 
előbb-utóbb baleset lesz. Én nem bánnám, hogyha a rendőrség azért erre odafigyelne, 
mert gondolom, lehet, hogy védekezni kell, meg hordani kell a földet a gátra, de azért a 
közlekedésnek a maga szabályai megvannak. Ha jól emlékszem tegnap este volt 

Nagy Miklós alpolgármester: 
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Szentesen egy hét halálos balesetet előidéző közúti baleset, nem szeretném, hogyha mi 
is erről lennénk híresek, hogy itt valamelyik földhordó száguldozó kamion itt a 
kanyarban eltaposna valakit. Tehát én úgy gondolom, hogy a rendőrség jó néven 
venném, hogyha odafigyelne és azért jelezné nekik, hogy a közlekedés szabályait csak 
be kellene tartani azért, mert földet hordunk. És mondom a legnagyobb problémám az 
út, nyilvánvalóan biztos lesznek majd panaszok erre. Sőt lesznek panaszok, már jelezte 
felém egy lakos, hogy de ugye rendbe lesz majd téve az az útszakasz, amit ők 
tönkretettek. Nem akarnék visszautalni az Erzsébet utcával kapcsolatban is, hogy 
milyen problémák voltak, aztán később nyilván az általam megemlített úr, akinek a 
nevét nem mondtam, már megkeresett azóta és hát nyilván ő kifejezte, hogy csak jó 
szándékát akarta volna ott az útépítéssel kapcsolatban, nyilván nem az önkormányzatot, 
vagy személyesen a település vezetőit akarta támadni, hanem azt akarta, hogy minél 
jobb minőségű út épüljön meg, mert ő járatos az útépítésben. Feltétezem, hogy nem 
vonom kétségbe, hogy majd itt rossz szándékkal, de emberek majd gondolom jelezni 
fogják az önkormányzatnak, vagy követelik az önkormányzattól, hogy azok a belterületi 
utak ki legyenek javítva, amire úgy érzem, hogy nekünk biztos, hogy nincs forrásunk és 
pénzünk és azért jeleztem ezt Polgármester Úr felé, hogy célszerű lenne már most 
felvenni a kapcsolatot azokkal a cégekkel, illetve azzal a társasággal, aki ott szállítja a 
földet, hogy a keletkezett kárt az milyen vis maior alapból, vagy milyen módon akarják 
majd elvégezni, nehogy aztán majd a későbbiekben úgy járjunk, hogy elvonul az árvíz, 
kihordták a földet, nekünk meg ott maradt egy összeszakadt út, amire se pénzünk, se 
pályázati lehetőségünk nincs arra, hogy kijavítsuk és hónapokon, meg éveken keresztül 
csak a támadásokat fogjuk majd kapni azért, mert akkor amikor a károkozás megtörtént, 
semmit nem tettünk. Ez az elmondandó dolgom, hogy szeretném, hogyha ebben lenne 
valami lépés. Vagy nem tudom Polgármester Úr, te mit tudsz erről, hogy meddig 
hordják azt a földet, vagy ott az okozott kárral kapcsolatban lesz-e valamilyen lépés. 
Nem tudsz semmit erről?  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Nem, arra mondom, én is ezt kérdeztem, az okozott károkra ők semmiféle kártérítést ők 

nem tudnak adni, az önkormányzat egyet tehet, most azt mondja, hogy megtiltja, hogy 
itt ezek az autók közlekedjenek. Aki egyetért ezzel, szavazásra bocsátom, akkor máris 
intézkedek és leállítom az összes szállítást. Tehát ez biztos, hogy ők egyértelműen, én 
ugyan ezt megkérdeztem az első pillanatban, amikor az Iskola utcát igénybe veszik, 
hogy szállíthatják-e, és mondom akkor mi lesz, ha az út összetörik, hát ők erre 
kártérítést nem tudnak vállalni, ők ebből kiszállnak, ők csak a lehetőséget kérik, az 
önkormányzatnak a joga, hogy csinálja. Ezt elkezdték, jó hogy felhozta az 
Alpolgármester Úr, így legalább szavazunk, hogyha a képviselők azt mondják, de 
hangsúlyozom, hogy nem.  

 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 A fuvarosok mondták ezt?  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Nem a vezetőjük.  
 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 De a fuvarozó cég mondta ezt, akkor úgy kérdezem? Mert megigényli a Vízügy ezt a 

földet. Tehát akkor valahol az államnak kárpótolnia kell bennünket ezért.  
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Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag: 
 Orbán Viktor tegnap azt mondta, hogy minden árvízvédelemmel kapcsolatos kárra lesz 

pénz.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Mondani mindent lehet.  
 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Csak már most be kell, ahogy Miklós mondja nyújtani ezeket az igényeket.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Én azért mondom, hogy mielőtt még nagyobb lenne a baj, meg kellene nézni, hogy 

akkor hajlandó-e majd valaki. 
 
Jászai László PTKIB. tag: 
 De szerintem nem is, mert ahogy én látom ez több társaságnak az autója, tehát 

maszekok, maszekok, mit tudom én kik, rengeteg féle autóval, nem egy cég hordja.  
 
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag: 
 Hova hordják? 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 A Tisza-partra a gáthoz. 
 
Jászai László PTKIB. tag: 
 Az az érdekes, hogy Egyekről hordják ide, innen meg viszik Egyekre a Hatajról, 

Kapuséknál, az új csatornából, amit kiraktak depót azt hordják el Egyekre nem tudom, 
hogy hova kell. Szerintem nem a fuvarozókkal kellene beszélni, hanem aki irányítja a 
védekezést, vagy nem tudom Katasztrófavédelem, mert úgyis botrány lesz belőle, ha mi 
azt mondjuk, hogy nem hordhatnak homokot.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Na, de az utunkat ők teszik tönkre és erre egyértelmű választ adtak, hogy ők ebbe nem 

fognak tudni segíteni. 
 
Jászai László PTKIB. tag: 
 Ezek biztos, hogy nem, akik hordják, de a Vízügy.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 A Vízügy.  
 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 

Aki megrendelte ezt a munkát, annak kell megcsinálni. 
 

Jászai László PTKIB. tag: 
Érdekes hozzáállás.  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Most mindenképpen meg kell csinálni, és ha nem csinálja meg? 
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Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Gondolom aki megrendelte a szállítást, nem a szállító fog fizetni, hanem aki 

megrendelte, az a Vízügy, aki megrendelte.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Ezt mondom.  
 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Én is azt mondom, amit te mondtál, hogy be kell adni, már be kell adni ezeket a 

dolgokat, az igényünket, hogy az utunkat tönkre tették.  
 
Jászai László PTKIB. tag: 
 Az Iskola utca nem egy nagy teherbírású.  
 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 

Én azt mondom, hogy a Vízügynek.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Akkor a következő, ha a képviselők elfogadják, írunk most azonnal a Vízügynek egy 

levelet, amiben kérjük azt, hogy természetesen az árvízvédelemre való tekintettel látjuk, 
hogy szükséges az útjaink használata, hozzájárulunk, de a keletkezett károkat kérjük, 
hogy helyreállítsák, illetve kártalanítást fizessenek érte. Ha nem, akkor mi van?    

 
Jászai László PTKIB. tag: 
 De legalább tettél valamit, mert most végül is a település érdeke is az, hogy 

megtámasszák a töltést, tehát nem állhatunk úgy hozzá, hogy ez most minket nem 
érdekel, hogy mi van.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jó rendben, akkor így jó? Tehát ezt a levelet írjuk le, aztán ha akár mi a válasz, az hogy 

nem fizetik, vagy fizetik, akkor is mehet tovább. Akkor aki ezzel így egyetért és 
elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Kártérítési igény benyújtását – 
11 fő igen szavazattal (Vincze László, Szilágyi Sándor, Bana Gábor nem volt jelen a 
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 

110/2010.(VI. 10.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete - figyelembe véve a kialakult 
jelenlegi árvízvédelmi helyzetet – úgy határoz, hogy a TIKÖVIZIG járművei és 
vállalkozói számára (DUBA SPED Kft. 4069 Egyek, Nefelejcs u. 11., Dudics Pál) az 
önkormányzat tulajdonát képező Iskola utcán (hrsz.: 1872, 1890, 2295) történő 
közlekedéshez hozzájárul.  
 
Képviselő-testület kinyilatkozza továbbá, hogy a 2010. június 08-tól a munkálatok 
befejezéséig történő földszállításból adódó esetleges károkozásokért az érintettek felé 
kárigényt nyújt be.  



 25 

 
Képviselő-testület felkéri Jónás Sándor polgármestert, hogy TIKÖVIZIG-ot értesítse.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jónás Sándor polgármester 

 
 
 f.) Egyebek. 
 
 
Jászai László PTKIB. tag: 
 Nekem annyi felvetésem lenne, hogy a tél folyamán elég sok önkormányzati út van, 

illetve árok szél, ami mindig kiadásra kerül embereknek tisztításra. Nem tudom, hogy ki 
végzi itt ezeknek a kiadását, de nincs megkövetelve az, ami az Erdészetnél, hogy a 
nyesedék ágakat elégessék az emberek. Most ez nagy szeretettel bele van hajigálva az 
összes árokba, csatornákba, kint a földek, utak mellett lévő árkokról van szó. Például ott 
a Keményhátnál is például ott a Tisza-közi nagy utat nagyon érinti. Én megkérném, 
hogyha ezután, hogyha ki lesz adva árokszél takarítás tűzrevaló szedés céljából, meg 
kell ugyan úgy követelni itt is, hogy takarítsa el maga után, mert máshol eltudják 
takarítani, mert máshol nem adnak neki tűzrevaló szedési lehetőséget. Mert így nem 
fogjuk tudni, most is ott van feltorlódva a sok szemét, a gaz, nem folyik le a víz. Az 
Erdészet is azt tudja mondani, hogy oda ne rakjuk az ő területére, mert ott erdő van. Hát 
hova rakjam? Valaki csak oda dobálta bele az árokba. Köszönöm szépen én ennyit 
kérnék.   

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jó, köszönöm szépen, erre intézkedni fogok.  
 
  
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      Dr. Vámosi Margit 
      polgármester                 aljegyző 
 
 

Csernikné Nagy Krisztina 
jkv. hitelesítő 
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