JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 28-án 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 12
fő képviselő jelen van. Vincze László nincs jelen. Dr. Iványi Tibor jelezte, hogy
később érkezik.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére Zsólyominé Gyenes Anikóra,
valamint a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Derzsényi János képviselőre és a
kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető,
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét, valamint a napirendi pontok tárgyalását – 12 fő
igen szavazattal (Dr. Iványi Tibor, Vincze László nem volt jelen a szavazásnál)
elfogadta.
NAPIRENDI PONTOK:
1./

Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2010.(II. 11.) rendelet módosítása
Ea.: Jónás Sándor polgármester

2./

ÁMK Fekete István Általános Iskola Fő u. 95. sz. telephelyén található 4
épület utólagos külső hőszigetelése és külső nyílászáró-cseréjére pályázat
benyújtása
Ea.: Jónás Sándor polgármester

3./

Különfélék.

Dr. Iványi Tibor megérkezett.

Jelen van: 13 fő
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1.

Napirendi pont
Az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2010.(II. 11.) rendelet módosítása
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Az első napirendi pontra rátérek. A Pénzügyi Irodavezető Asszonyt megkérném, hogy
szóban mondja már el, hogy a tévénézők is tudják, hogy miről beszélünk.
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető:
Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetési rendeletünket 2010-ben első alkalommal
kívánjuk módosítani. A módosítást főként a központi költségvetésből érkező
pótelőirányzatok előirányzat rendezései teszik indokolttá. Ugyanis a féléves beszámoló
benyújtásakor ezeknek a pótelőirányzatoknak egyezni kell a BM nyilvántartásban
szereplő adatokkal. Tehát a június 30-ai állapotnak megfelelően kell, hogy tükrözze az
állami költségvetésből érkező pénzeszközeinek az összegét. Érkeztek pályázatok is
intézményekhez, lebontva, ezek kerülnek átvezetésre tételesen a mi költségvetésünkben.
A költségvetésünk az első módosítás alkalmával 108.570 ezer Ft-tal fog módosulni,
mind a bevételi, mind a kiadási oldala. A hitel összege a rendelet módosítást követően
egyenlőre nem változik. Tehát az átvett pénzeszközök, pályázati támogatások és az
állami támogatások összege kötött felhasználás révén a kiadási oldalon is meg kell,
hogy jelenjen. Az állami támogatások összege, ami az eredeti költségvetésben nem
szereplő tétel az 12.228 ezer Ft, ebből könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 22 millió,
lakossági közműfejlesztés támogatása 27 millió, ez a lakosság közműfejlesztése után
igényelhető támogatás összege, ez a lakos részére az állami támogatás megérkezése után
ki kell, hogy fizessük, gázbevezetésre lehet itt gondolni, vagy pedig, ha az E-ont érintő
villamoshálózat fejlesztést hajt végre valamelyik lakos. Ez az a támogatás. A nyári
szociális gyermekétkeztetéshez 2.714 ezer Ft-ot biztosít a költségvetés. Az élelmezés
megszervezése folyamatban van 163 gyerek részesülhet ingyenes étkeztetésben a nyár
folyamán. A támogatás összege az kötött, ha a létszám magasabb lesz, akkor az
élelmezési napok száma fog csökkeni. Óvodáztatási támogatás 450 ezer Ft, ez a felmért
igények alapján, a kifizetésre ezen a héten kerül sor. Integrációs rendszerben részt vevő
intézményekben dolgozó pedagógusok kiegészítő illetményének támogatása ez az
ÁMK-t érintő. Esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása 3.412 ezer Ft, ez
pedig az integrációs rendszer végrehajtása során eszközbeszerzésre és főként hátrányos
helyzetű gyermekek ruháztatására, tanszer beszerzésére fordítandó. Az átvett
pénzeszközök működési célra 2.955 ezer Ft-tal növekednek az előterjesztés alapján.
Ebből az országgyűlési képviselő választás bonyolításához 912 ezer Ft-ot biztosítanak.
Településőrök foglalkoztatáshoz 89 ezer Ft és a MEP költségtérítés címén 139 ezer Ftot utalt önkormányzatunknak a szűrővizsgálatok megszervezéséhez igénybe vett busz
kiadásainak a támogatásához. Az ÁMK útravaló ösztöndíj pályázatára 1.810 ezer Ft
összeg érkezett. Ez a kiadási oldalon is ugyan ilyen összegben szerepel, gyermekek és
pedagógusok díjainak kifizetésére, valamint dologi kiadás is fedezhető ebből az
összegből. A legnagyobb tétele ennek a rendeletmódosításnak a következő napirendben
szereplő KEOP-os pályázat, amely a Fekete István Általános Iskola külső
hőszigetelésének és nyílászáró cseréjének a támogatását jelentené. A pályázatban kért
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támogatás 68.596 ezer Ft. A Kommunális Szolgáltató Szervezet egyéb bevételeinek a
növekedése 1.785 ezer Ft, ez a pályázatokkal összefüggően a Kommunális Szolgáltató
Szervezet által elvégzett munkáknak az összegét jelenti. Van egy tétel a felhalmozási
célú hitelfelvétel, amely a KEOP-os pályázattal megvalósuló nyílászáró csere és
hőszigetelésnek a saját forrása. Az önkormányzat erre külön bevételt nem tud nyújtani,
felhalmozási hitelfelvétellel finanszírozható meg ez a kiadás. A kivitelezés az
elképzelhető, hogy nem ebben az évben valósul meg, de a költségvetésben a pályázat
benyújtása miatt szerepeltetni kell. A kiadásokat, ami szintén a 108.570 ezer Ft-os, így a
bevételek kapcsán már említettem. Itt csak a kiemelt előirányzatonként, tehát az
előterjesztett 108.570 ezer Ft-ból személyi jellegű kiadásokra 5.261 ezer Ft,
munkaadókat terhelő járulékokra 923 ezer Ft. Dologi kiadásra 6.010 ezer Ft,
szociálpolitikai juttatásokra 3.164 ezer Ft, pénzeszköz átadás, ami a lakossági
közműfejlesztéssel függ össze 27 ezer Ft és a fejlesztésre 93.185 ezer Ft, ebből 1.723
ezer Ft a zsellérház felújítása és a 91.462 ezer Ft pedig az említett pályázati
támogatással megvalósuló iskola épület hőszigetelése. Ezzel a rendelet módosítással az
önkormányzatunk költségvetési rendeletének kiadási főösszege 2 milliárd forint fölé
emelkedett, 2.010.896 ezer Ft a költségvetésünk kiadási és bevételi főösszege. Ez volt
és másik napirendi ponttal a vis maior kárral kapcsolatban ez a költségvetési rendelet
nem tartalmaz módosítást, de itt szeretném elmondani, ami majd részletesebben a
harmadik napirendi pontban a súlyosan sérült Iskola úttal kapcsolatban megtörtént a
kárfelmérés 9.927 ezer Ft-os kár érte az önkormányzatot az útburkolat károsodásával.
Vis maior alapból lehet igényelni 90%-os mértékű támogatást, az önkormányzat saját
ereje 10% kell legyen, ez 992 ezer Ft-ot jelentene, amit a tartalékból tudna elvenni a
képviselő-testület, ennél a napirendi pontnál megszavazzák ezt a hozzájárulást, akkor az
még beépíthető lenne ebbe a rendeletbe. Tehát úgy, hogy a tartalék összege csökken, a
fejlesztési kiadási oldalon pedig az Iskola út felújítására fordítandó összeg 9.927 ezer
Ft-tal nő.
Jónás Sándor polgármester:
Pénzügyi Bizottságot kérdezem, hogy tárgyalta-e?
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Igen, tárgyaltuk.
Jónás Sándor polgármester:
Van kiegészítés?
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Egy pár mondat az egész. Tisztelt Testület! Igazából teljes részletességgel elmondta az
Irodavezető Asszony, hogy minek az apropóján készült most ez a módosítás, mint
tudjuk ezeknek a pályázat, illetve különféle pótelőirányzatunk beépítése kapcsán. Tehát
korrigálnunk kell a féléves mérleget illetően. Igazából mindenről beszélt, talán arról
nem az önhiki kapcsán, ami bennünket érintett. Igaz ez nem rendelet módosítás, mert
sajnos nem jelent meg a rendeletünkben, nyújtottunk be igényt egy 21 millió Ft-os
összegben, ami sajnos elutasításra került, ennek kapcsán előleget is igényeltünk, amiből
sajnos visszafizetésünk keletkezik. Én most megint nem akarok okoskodni ebben a
dologban, tegnap jelent meg a médiában, hogy azok az önkormányzatok, akik tavaly
önhiki támogatást nyújtottak be, most nyolcszor akkora igény van az önhikis
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pályázatokra. Gondoljunk bele, hogyha csak egy 100-120 önkormányzat volt aki, én
nem tudom mennyi volt, lehet, hogy Irodavezető Asszony többet tud erről mondani,
akkor közel az országnak az 1/3-a az egész országnak. Tehát igazából elgondolkodtató
ez és nem véletlen, hogy már most azért kormányzati szinten is talán kezdenek vele
foglalkozni, és a Tálai Úr kinyilatkozta, hogy az önkormányzatok finanszírozását
mindenképp át kell gondolni. Nem azt akarom ezzel kihozni, hogy mi mindent
megtettünk maradéktalanul, biztos, hogy nagyon sok áldozatot hoztunk. Szóval itt már
egy kicsit túl megy minden határon, ha egy picit is van eredménye annak az
erőfeszítésnek, amit végzünk, akkor az állam ezt egyszerűen úgy veszi, hogy talán
jobban megy a gazdálkodás és elutasítja ezeket a jogos igényeket, amelyek az
önkormányzat részéről felmerültek. Én röviden ennyivel kívántam kiegészíteni és
javasoljuk ilyen formában történő elfogadást. Illetve amit Irodavezető Asszony mondott,
ne menjünk a dolog elébe a vis maior pályázat kapcsán az az 900 ezer Ft, mert annyi
érintene bennünket ebből, majd ennek a beépítése már a saját erő részéről.
Bana Gábor PTKIB. tag:
Tisztelt Képviselő-testület! Egyetértek Répási képviselő társam által elmondottakkal. Az
előterjesztést a költségvetés módosításáról én azt elfogadhatónak tartom. Az Iskola
utcával kapcsolatosban én előre mennék egy pár mondattal én is. Itt a vis maior keretből
én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen meg kell ezt pályáznunk, tehát ezt a 900 ezer
Ft-ot mindenképpen ki kell szorítanunk a költségvetésből, hogy ezt az utat megpróbáljuk
helyreállítani, mert köztudott, hogy eléggé el vannak az útjaink használódva. Tehát most
egy nagyon jó esély arra, hogy legalább egy utcát rendbe tudjunk ebből tenni. Ha esetleg
még marad belőle talán még a csatlakozásokat, az útkereszteződések, amelyek
becsatlakoznak az Iskola utcába, ott borzasztó körülmények vannak, lerepedezett az út
széle, kicsi a torkolat. Én úgy gondolom, mivel hozzám tartozik, én szoktam ott járkálni
elég sűrűn, tehát szoktam ott terepszemlét tartani, azért tudom, hogy rászorul erre az útra
a felújítás, egyébként is rossz állapotban volt, de most, hogy megtaposták ezek a
teherautók, ez kiváltképpen fontossá vált, úgyhogy én elfogadásra javaslom.
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök:
Jó állapotban volt az út, nem volt rossz állapotú.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Kérdezni szeretném, hogy jelenlegi állapotot a gyakorlati mérlegről, hogy hogy áll az
önkormányzat. Erről mondj már egy pár szót Sándor, gyakorlatilag ráültetve a
bevételeknek, tehát nagyságrendre, tehát nem forintra pontosan, legalább 10 ezer Ft-os
nagyságrendben, hogy hogy folynak be a bevételek, hogy tudjuk fizetni az adókat, hogy
áll jelen pillanatban gyakorlatilag az önkormányzat. Kifizetetlen számláinkat hogy
tudjuk kezelni. Ezekről egy pár szót mondj már.
Jónás Sándor polgármester:
Nem ide tartozik közvetlenül, de érinti természetesen, amit te kérdezel ezzel te tisztában
vagy, én tudom, hogy azért kérdezed, hogy a lakosságot is hergeld, izgasd. Igen
tartozása van az önkormányzatnak, ezt tudjuk mindannyian. Ez sokkal súlyosabb
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helyzeteket idézett volna elő, ha 2006-ban nem kezdem el a megszorító intézkedéseket,
amikor egyeseknek nem arra kellett volna ösztönözni az embereket, hogy aláírást
gyűjtsenek, hogy az üzemi konyhát például bérbeadjuk, mert azon is 20 millió Ft-ot
takarítottunk meg éves szinten. Itt a létszámleépítéseket sajnos 2006-ban kezdtük el,
amikor én léptem hivatalba, az előtt el kellett volna réges-régen kezdeni, ennek a
költségeit isszuk most is. És igen vannak természetesen tartozásaink, adósságaink, ki
nem fizetett számlák, azon vagyunk, hogy olyan intézkedési terveket hozzunk, hogy
ezeket kitudjuk folyamatában majd fizetni és rendezni tudjuk az önkormányzat
mérlegét. De mint Répási képviselő is mondta, Tálai Úr Mezőkövesd polgármestere, ő
tudva lévő, hogy végre egy olyan ember mondta el azt a véleményt, aki saját bőrén érzi
azokat a nehézségeket, amiket az országban az önkormányzatok átélnek. Feladatokat
csőstől odanyomják az önkormányzatoknak, mellé azt a költséget, amit kellene pedig
nem. Egyre nehezebb helyzetbe kerülnek, ezért sürgeti ő is és biztos vagyok benne,
hogy ezt mi saját erőből, bármilyen szigorú és erős megszorításokat hozunk még ezek
után is, az azt jelenti, hogyha az állam nem áll az önkormányzatok mellé, akkor is sorba
befognak dőlni az önkormányzatok. A másik dolog, amit kérdeztél, igen vannak sok
kintlévőségeink kétségtelen, azért próbáltunk erre mindenféle megszorító
intézkedéseket hozni. Én a magam részéről például olyanokat is hoztam, akik
rendezvényt akarnak tartani, csak akkor tarthatják meg, hogyha igazolják, hogy nincs
köztartozásuk, közüzemi tartozásuk. Azokat szigorítjuk, felszólítjuk, nem tudunk mit
csinálni, nincsenek teljes jogi eszközeink, amivel léphetnénk. Pl. rengeteg ivóvíz
elmaradás is van, van olyan akinek közel félmillió, van olyan, akinek negyedmillió. Hát
most elnézést kérek, hogyha a lakos is ennyire törődik, akkor borzasztó nehéz, egy
kicsit öntudatosnak kellene lenni. Akkor természetesen biztos, hogy mi is tudnánk.
Természetesen, ami a mi közvetlen részünk, ott mindent elkövetünk azért, hogy ezeket a
megszorító intézkedéseket tovább vigyük és vannak még, amik bizony lehet, hogy majd
megint ösztönözni fognak embereket, hogy gyűjtsünk aláírást, de meg kell tenni annak
az érdekében, amit korábban elmulasztottak és korábban meg kellett volna tenni.
Nekem erre ennyi a válaszom, véleményem és nem most is azzal kell foglalkozni, hogy
hogy, hanem javaslatot szeretnénk hallani a Szilágyi képviselő Úrtól, hogy milyen
megoldásokat lát, milyen megszorító intézkedéseket tudna javasolni a képviselőtestületnek, ami még segítené a pénzügyi helyzetünk helyrehozatalát.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Természetes, hogy ha ezt igényled, ezeket a javaslatokat, amúgy idáig is elég sokat
tettem. Az elfogadhatatlan, ahogy itt beszélsz, hogy én tudom vagy nem tudom. Igen
figyelemmel kísérem, amennyire tudom, addig míg majd rendőrrel el nem távolítatsz
innen az önkormányzattól. Igen is figyelemmel kísérem amennyire tudom, addig míg
majd rendőrrel el nem távolítatsz innen az önkormányzattól, tehát azért ezekkel az
akadályokkal szembe kell nézni. Ezen tényleg lehet vigyorognod Sándor, de elvárnák a
lakosok is, hogy ennél felkészültebben, bővebb tájékoztatást adhatnánk a lakosoknak is,
azért hat hónap eltelt ebből az évből is, hogy gyakorlatilag hogy állunk, mert elég sok
hírek vannak a faluban is, amire választ kellene adni.
Jónás Sándor polgármester:
Mi azt? Mit vittél ki? Milyen híreket? Például milyen hírek vannak.
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Csak érdekel, hogy a bölcsődében miért zárták el a gázcsapot, ennyire konkrétan nem
akartam.
Jónás Sándor polgármester:
Ja, akkor te akartad kivinni ezt a hírt, mert ezt te tudod innen bentről. Ezt híreszteled,
igen,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Én kintről tudom Sándor,
Jónás Sándor polgármester:
Elzárták,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Ne süllyedjünk már ide Sándor
Jónás Sándor polgármester:
Ne süllyedjünk, akkor
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Megkérlek,
Jónás Sándor polgármester:
Akkor kérem a képviselőt, hogy ne vitázzon,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Megkérlek, hogy ne szóljál közbe,
Jónás Sándor polgármester:
elzárták
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Ne szóljál közbe,
Jónás Sándor polgármester:
Így van, a bölcsődében hál’ istennek elzárták a gáz, mert most nyár van, azon vagyunk,
hogy ki fogjuk fizetni és vissza fogják kapcsolni,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Akkor ne szóljál közbe,
Jónás Sándor polgármester:
elzárták a hivatalban is a gázt,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
ne szólj már közbe, hagy fejezzem be,
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Jónás Sándor polgármester:
no, de hát akkor miért? Most ezt akarod?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Hagy fejezzem be és elmondom. Ne mond meg, ne kérdez rá, mert ezt sem akartam, ezt
is kint hallja az ember. Azért ennyit illene legalább a képviselőknek elmondani, vagy
tájékoztatni, hogy hol szorít a cipő, nem önkényesen, majd te így meg úgy, megoldjuk.
Én úgy érzem, hogy ez valamilyen szinten a képviselőkre is tartozik.
Jónás Sándor polgármester:
A megoldás
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
de, ha te úgy érzed, hogy nem, megfogod oldani. Rendben van, akkor ha ennyi telt
tőled, amit kérdeztem,
Jónás Sándor polgármester:
Jó,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Mert én ezelőtt két testületi üléssel megkérdeztem tőled, hogy az 59 embert, akit
elküldtünk, akkor annak a hozadékát is kérdeztem, akkor nem tudtál rá válaszolni, én
azóta sem kaptam erre választ, hogy az konkrétan kimutatva mennyit hozott az
önkormányzatnak, vagy mennyit veszítettünk, én ezt megkérdeztem normálisan, akkor
sem válaszoltál rá, azóta sem válaszoltál rá, tehát, így ha nehezíted a helyzetemet,
Jónás Sándor polgármester:
Közmeghallgatáson is ki volt vetítve,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
szóljál közbe nyugodtan
Jónás Sándor polgármester:
azért mondom,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
ezeket kérlek szépen, én megmondom neked Sándor, én nem fogok veled ezeken itt
vitatkozni,
Jónás Sándor polgármester:
Nem is szabad,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
főleg meg így, főleg, ha az ember még tényleg tisztességesen akar bármit is válaszolni
vagy elkezdeni, ilyen közbeszólásokkal megakadályozod, hogy nehogy véletlenül is
érthető legyen. Semmi probléma ezzel Sándor én nem tudom elfogadni ezt a
költségvetést,
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Jónás Sándor polgármester:
Jó,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem tudom így elfogadni, ahogy van, hát a válaszodat meg különösképpen. Köszönöm
szépen.
Jónás Sándor polgármester:
Köszönöm
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Tisztelt Képviselő-testület! Ma van a magyar polgármesterek világtalálkozója
Jónás Sándor polgármester:
Gödöllőn.
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag:
Gödöllőn. Elég sok tévé adott riportot onnan, csak egy dolgot ragadnék ki onnan a
magyar önkormányzatok jelenlegi adósságállománya 1200 és 1300 milliárd dollár forint
között van, ezt még tisztítani kell, van akinek megtakarítása van, nem sok, van akinek
kötvény kibocsátásból van adósság, az növeli és vannak önkormányzatok, akik svájci
frank alapú vagy euro alapú hitelt vettek fel. Tehát most ez, hogy mennyi lesz, néhány
hónap múlva nem tudni, ezt azért ki kell nyögni, ugyan úgy, mint az országnak. A
lakosság svájci frankban, euróban való eladósodása az 4000 milliárd forint. Szóval itt
borzasztó helyzetben van az ország és ehhez akkor most nekünk, térjünk vissza az
önkormányzatokhoz. A Gémesi György is elmondta, meg a Tálai András is, hogy az
önkormányzatok finanszírozása nem átláthatatlan, mert átlátható, de zavaros, folyton
változó, nehezen követhető és egyre inkább szűkülő, ez a feladatok megoldását szinte
sok helyen lehetetlenné teszi. Ennyit a jelenlegi országos helyzetről.
Jónás Sándor polgármester:
Ezt reálisan látja mindenki, én azért is kezdtem azzal, hogy ezt kár kivinni a lakosság
közé és feleslegesen feszültséget kelteni, a képviselőknek az a feladatuk, hogy azon
dolgozzanak, hogy a lehető legjobbat találják meg, ebben a nehéz válságos időben is és
ha úgy van, akkor azért tesznek javaslatokat, hogy mivel lehetne még csökkenteni és
javítani a pénzügyi helyzetünket. Van még más? Ha nincs, szavazásra bocsátom, aki a
költségvetés módosítást elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az önkormányzat
költségvetéséről szóló 1/2010.(II. 11.) rendelet módosítását – 12 fő igen, 1 fő nem
szavazattal (Vincze László nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotja:
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TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELÖ-TESTÜLETÉNEK
6/2010.(VI. 29.) RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRÖL SZÓLÓ
1/2010.(II. 11.)KT .SZ. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatról szóló
módosított 1990. évi LXV. törvény 16.§ /1/ bekezdésében és az államháztartásról szóló
módosított 1992. évi XXXVIII. Törvény 65.§ (1) biztosított jogkörében eljárva az 2010. évi
költségvetéséről szóló 1/2010.(II. 11.)KT. számú rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az
alábbiak szerint módosítja:
1. §
A Rendelet 3.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 3.§ A Képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási
főösszegét 2.010.896 ezer Ft-ban , ezen belül
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

a személyi juttatását
a munkaadót terhelő járulékát
a dologi kiadását
a szociálpolitikai (ellátottak pénzbeli ) juttatását
a speciális célú támogatásokat
a fejlesztési és felújítási kiadásait
a fejlesztési célú hiteltörlesztés
működési célú hitel törlesztését
cél- tartalékát
a működési célú hitel felvételét
előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét
állapítja meg.

450.629 ezer Ft-ban
119.661 ezer Ft-ban
371.277 ezer Ft-ban
217.634 ezer Ft-ban
22.546 ezer Ft-ban
772.051 ezer Ft-ban
11.591 ezer Ft-ban
45.000 ezer Ft-ban
507 ezer Ft-ban
154.129 ezer Ft-ban
140.392 ezer Ft-ban

2.§.
(1)

A Rendelet 4. §. (1) bekezdésében hivatkozott mellékletek 1, 1/c1/f, 1/g és 1/h számú
mellékletei helyébe e Rendelet 1, 1/c, 1/f, 1/g és 1/h számú melléklete lép.

(2) A Rendelet 4.§. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság a 2010. évi költségvetésében állami
hozzájárulás és támogatás, valamint átengedett, megosztott bevételek címen 421.142
ezer Ft-ot állapított meg a rendelet 1/i számú mellékletében foglaltaknak megfelelően.
Központosított állami támogatás címen tervezett összeg 342.552 ezer Ft.
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(3) A Rendelet 4.§. (5)bekezdés b.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
b.) a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet működési célú saját bevétele 2010.
évben 141.685 ezer Ft, fejlesztési célú bevétele 3.290 ezer Ft;
3.§.
(1) A Rendelet 5.§. (1) bekezdésében hivatkozott 1, 2, 2/a,2/d,3/a, 3/b, 3/c
számú mellékletei helyébe e Rendelet 2, 2/a, 2/d,3/a,3/b, 3/c számú melléklete lép.
(2) A Rendelet 5.§. (2) bekezdésében hivatkozott 2/a számú melléklet helyébe e rendelet 2/a
számú melléklete lép.
(3) A Rendelet 5.§. (5) bekezdésében hivatkozott 2/d számú melléklet helyébe e rendelet 2/d
számú melléklete lép.
(4) A Rendelet 5.§. (7) bekezdésében hivatkozott 3/a és 3/b számú melléklet helyébe
e Rendelet 3/a és 3/b számú melléklete lép.
(5) A Rendelet 5.§. (8) bekezdésében hivatkozott 3/c számú melléklet helyébe
e Rendelet 3/c számú melléklete lép.
4.§.
(1) Ez a Rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2010. évi költségvetésre
vonatkozóan kell alkalmazni.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Tiszacsege, 2010. június 28.

Jónás Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
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2.

Napirendi pont
ÁMK Fekete István Általános Iskola Fő u. 95. sz. telephelyén található 4 épület
utólagos külső hőszigetelése és külső nyílászáró-cseréjére pályázat benyújtása
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Amiről már esett szó a hőszigetelés. Megkérném Hajdu Bálintot, hogy röviden foglalja
már össze, hogy miről van szó.
Hajdu Bálint főtanácsadó:
Tisztelt Képviselő-testület! A pályázat benyújtását már többször tárgyalta a testület, ezt
a februári és a márciusi ülésén is tárgyalta. De a pályázat írás közben felmerültek olyan
tisztázatlan kérdések, amire állásfoglalást kértünk az NFÜ-től és az NFÜ 60 napot
megvárva megadta az állásfoglalását, ezért az energetikai előtanulmányt módosítani
kellett, mivel a tanulmány elkészítésekor az épületeket úgy mond globális energetikai
szempontból nézték, az NFÜ pedig kérte, hogy egyenként kell az épületeket
energetikailag besorolni, így minden épületre külön költségvetést kellett készíteni, így a
megpályázandó összegek csökkentek. Tehát nem tudtuk kihasználni azokat a
lehetőségeket, amelyek úgymond a pályázati kiírás során előzetesen kirajzolódtak. Így a
főösszeg a 103 millióról lecsökkent 91 millióra és ezen időszak alatt a kiírás változása is
sajnos realizálódott, így a 80 %-ról 75%-ra csökkentették közben a támogatási
intenzitást és ezért kellene nekünk a testületi határozatot módosítani. Tehát így az
összköltség 91.461 ezer Ft, a megpályázott összeg 68.596 ezer Ft, és a saját erő pedig
22.865 ezer Ft. Elmondanám az előzőleg amit elfogadott a testület számokban, hogy mi
is volt ez, akkor 103 millió volt az összköltség, a támogatás igénylése 82 millió Ft, a
saját erő pedig 20 millió Ft.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Tisztelt Testület igazából elfogadható ez ilyen formában csak azt kérnénk, hogy nyilván
most ehhez a határozathoz szükségeltetik ennek a javaslatnak az elfogadása, de ezt a
saját erőt majd mindenképp a BM önerő alapból a továbbiakban próbáljuk pályázni én
úgy gondolom, hogy erre majd nyújtsunk be újfent pályázatot, tehát ne terheljen
bennünket ennyire, tehát ez fejlesztési hitelből valósulna meg.
Jónás Sándor polgármester:
Eddig is ezt csináltuk, az óvodánál is, ott is sikerült 10-re. Természetesen nem akarjuk
kihagyni, pontosan azért, mert azért vagyunk felelősek, hogy minél jobban
odafigyeljünk a gazdálkodásra.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Tálai Úr, a jelenlegi államtitkár, ha figyeltétek, azt is elmondta, hogy sajnos nagy része a
pénzt a kormány közelében álló önkormányzatok már megkapták, tehát elég kevés pénz
maradt odabent, ezt is elmondta valamelyik nap a televízióban. Tehát, ha véletlenül
nekünk nem sikerülne ezt a 22 millió Ft-ot megnyerni, akkor miből gondoljátok
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visszafizetni? Ezen gondolkodtatok-e már, hogy milyen forrás lenne itt, vagy honnan
lehetne forrást találni rá?
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető:
Akkor nem vesszük fel.
Jónás Sándor polgármester:
Akkor nem vesszük fel, nem vesszük igénybe. De nekünk az utat, ha most nem adjuk
be, akkor az lett volna az első,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Én nem azt kérdeztem,
Jónás Sándor polgármester:
hogy miért nem jöttök, tönkre tették az utat és miért nem csináljátok meg, ezzel sem törődtök.
Most megcsináltuk, elé mentünk a dolgoknak, behoztuk direkt rendkívüli testületi
ülésre, hogy haladjunk ezzel a dologgal. Nem tudom, úgy látom, hogy ma ilyen
kötözködő hangulatod van.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Miért Sanyi, ez miért kötözködő?
Jónás Sándor polgármester:
De el lett mondva, Zsuzsa elmondta, akkor nem figyeltél. Akkor bocsáss meg, nem
figyeltél. Elmondtad Zsuzsa?
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető:
Igen azt mondtam, hogy a támogatáson kívül a saját erőt csak hitelből tudja biztosítani
az önkormányzat.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
De én nem az útról beszélek, ha figyeltél volna, hanem az ablakról,
Jónás Sándor polgármester:
Az ablak, az ablakra ugyan az vonatkozik,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
ha figyeltél volna,
Jónás Sándor polgármester:
az ablakra, azt akartam mondani, én csak utat mondtam,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
utat mondtál, hát jó, nincs is miről beszélni ilyen szinten, hogy utat, meg keverjük az
ablakot,
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető:
Én az ablakra válaszoltam amúgy,
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
van igazatok.
Jónás Sándor polgármester:
én az egyikre válaszoltam, Zsuzsa a másikra válaszolt,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Én a harmadikat kérdeztem, igazatok van.
Jónás Sándor polgármester:
Így van,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Bocsáss meg akkor,
Jónás Sándor polgármester:
Semmi gond, semmi gond, elfogadjuk tőled ezt.
Jászai László PTKIB. tag:
Tisztelt Testület! Nekem az a véleményem, hogy ez egy olyan beruházás, ami
visszahozza magát, mert általában akik megcsinálták ezt a hőszigetelést és ablakcserét,
jelentős fűtési költség megtakarítást érnek el és ennek a hitelfelvételnek valószínű meg
van a fedezete és ez hosszabb távra szól.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Tisztelt Képviselő-testület! Ha most nem csinálnánk meg, 5 éven belül meg kellene
csinálni mindenféleképpen. Tudniillik, a tornatermet, aki ismeri az a hatalmas
üvegfalnak a vasszerkezete teljesen el van rohadva, bármikor kieshet. A 96-ban épített
emeletráépítés ott az új résznél, annak a nyílászárói kihullanak előbb utóbb, tehát
teljesen tönkre vannak menve. A régi épületét nem is mondom az eredeti emeletes
iskoláért, még nem is tudom hány éves nyílászárók vannak, amik lassan már
bezárhatatlanok, előbb-utóbb az önkormányzatnak saját erőből kellene ezt végrehajtania,
én javaslom, hogy akkor inkább vállaljuk be ezt a 22 millió Ft-ot, mert magunknak kell
és akkor csak 22 millió Ft-ból gazdálkodnánk.
Jónás Sándor polgármester:
Világos, ezt még akkor is megtudjuk vitatni. Itt most a lényeg az volt, hogy nekünk
előre kellett menni a dolgok elébe, és azt nézni, hogy mit tudunk csinálni, azért tettük
ezt a pályázatot, az, hogy most ennyi jelenleg az önrész és azt a 22 millió Ft-ot honnan
fogjuk előteremteni, azt majd ráérünk akkor, amikor el kell dönteni, hogy most igen-e.
De én azt hiszem, hogy akkor is ezt kell vállalnunk minden áron, még akár hitel árán is,
hogy ezt megcsináljuk, mert ennek a költsége a későbbiekben jóval több lehet. Nem
beszélve arról, hogy még esetleg balesetet is okozhat, ezek az elkorhadt régi épület
elemek.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Elnézést, hogy megint hozzászólok. Azt a 22 millió Ft-ot magunknak kellene
előteremteni és akkor azt tudnánk csak rá költeni az épületre, így plusz még 70 milliót
13

tudunk és akkor egy egységes külsővel, ami egy épület, lehőszigetelve, egyformára
lefestve szépen mutatna.
Jónás Sándor polgármester:
Közel 100 millióból szépen rendbe lehet tenni.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Tán annyit, még egyszer rövid leszek igazán. Ezekre a hitel visszafizetésekre az
adóbevételek kellene, hogy nyújtanának fedezetet, de igazából ebből is sajnos
működésre fordítunk jelentős részt, és ez volna az igaz, mikor ezt az összeget, mind a
fejlesztésre lehetne fordítani, a működésünk olyan szintre kerülne, hogy nem kellene
ezekből pótolni, tehát azon kellene mindig lennünk, de hát sajnos olyan helyzetben
vagyunk, hogy oda is kell pénzt rakni, tehát ez az alapja a visszafizetésnek, a
felhalmozási jellegű bevételek és az adóbevételek.
Nagy Miklós alpolgármester:
Tisztelt Képviselő-testület! Hát nagyon örülök, hogy voltak képviselők, akik pozitív
hozzáállással, pozitív hozzászólással támogatják ezt a pályázatot, nem csak kritizálják,
illetve nem tesznek semmiféle javaslatot, hanem a megtett javaslatokat utána ócsárolják,
és köpködik, és kivesézik és kritizálják. Érdekes egy képviselői hozzáállás ez is.
Nyilván valóan a lakosság majd eldönti, hogy véleménye szerint mi az a képviselői
magatartás, ami egy képviselő-testületi ülésen megfelel az ő szájuk ízének. Én úgy
gondolom, hogy az építő jellegű, konstruktív magatartás az, ami előre visz egy
képviselő-testületet és egy települést, lehetnek kritikák, ezeknek a kritikáknak is építő
jellegűeknek kellene lenni. A kritika mögött meg kellene fogalmazni, hogy milyen más
konkrét javaslatokat tudna tenni az adott képviselő, de sajnos ilyen konkrét javaslatok
nem hangzottak el, talán csak annyi, nem fogadom el, nem-mel szavazok rá, nem kell,
minek ez és stb. sorolhatnám általában azokat a hozzáállásokat, vagy hozzáállást, ami
megmutatkozik. Nekem is az a véleményem, hogy mindenképpen az esetleges
hozzáadott önerő már eleve a gázenergia megtakarításból én úgy érzem, hogy
visszafizethető lesz. Gondoljunk bele, hogy jelentősen emelik most is a gáz árát, én nem
tartom valószínűnek, hogy a gáz ára csökkeni fog, ez csak emelkedni fog, és minden
egyes köbméter, amit megbírunk takarítani az pénzt hoz a házhoz és elképzelhető, hogy
a megtakarításból egyébként visszatudjuk majd fizetni az esetlegesen felvett hitelt, ha fel
kell venni. De nyilván ez is még egy nyitott kérdés. Elképzelhető, hogy valamilyen
pályázaton az önerőnek bizonyos részét megfogjuk kapni az állami költségvetésből.
Tehát az a javaslatom, hogy mindenképpen fogadjuk el az előterjesztést és adjuk be a
pályázatot. Köszönöm szépen a figyelmet.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Elkerülte a képviselő társamnak egy-két esetben a figyelmét, amikor én szóltam, hogy
önerőből nem újítsuk fel a fürdőt. A Papírgyárnál ott még csak 5.800 ezer Ft volt a
tartozás, amikor szóltam, hogy ezt rendezni kell, akkor azt ígérte a Polgármester Úr,
hogy majd egy külön szerződésben. Elmondtam azt is, hogy iskolában a fűtéssel éljünk
azzal a lehetőséggel, amikor felújítják, hogy van ott két kazán, és ha a szemetet, végül is
nagyon közel állunk ahhoz, hogy tiszacsegei vállalkozó érdekeltségi körébe fog tartozni
perletáló üzem, de ha nem, akkor is lehetne azoknak az engedélyezett szemeteknek,
gallyaknak, fáknak az elégetésével is lehetett volna csökkenteni ennek a gáz árának a
kompenzálását, mert tényleg nagyon magasak. Én ezeket mind elmondtam, mindet
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negatívan értettétek, mondtad, hogy így sem jó, ezzel a fűtéssel kapcsolatban is, pedig
oda fogunk hamarosan jutni, hogy lehet vegyes tüzelésre is besegítve nagy hidegeknél
vissza kell állni. Elmondtam azt is, hogy itt lett volna ez a kis erőmű, ami nagyon jól
működik Kenderesnél, a papírokat odaadtam. Miklós lehet rázni a kezedet, te elmondtad
a képviselőknek, hogy kellő anyag nincs biztosítva, ezeket azért össze lehet szedni,
szedd ki hitelesen az akkori ülésről. Tehát elmondtam én egy-két olyan dolgot, süket
fülekre talált, így nem lehet Miklós ezekkel érvelni, a fűtést itt is elmondtam, ide
visszatérve, hogy a kétirányú, tehát ez a légbefúvásos, nem pedig amik vannak, ez a két
fűtésrendszert ezzel az új kazánnal, jó hatásfokkal nem lehet üzemeltetni, ezt sem
hittétek el. Tehát mondtam én egy pár olyan dolgot, amire érdemes volna odafigyelni.
Most pedig nem a pályázat ellen voltam én is, csak megkérdeztem, hogy az önerő, ha
véletlenül nem sikerül megpályázni, nem nyerünk, akkor mi tévők fogunk lenni, én ezt
kérdeztem. A pályázat természetesen, ha most, nem, akkor majd akkor, amikor egy-két
ablaki kiesik már a harmadik szinten, akkor tényleg tényleges lesz megcsinálni, mert
mindannyian tudjuk, hogy nagyon rossz állapotban vannak ezek az ablakok, tehát ezt
feltétlen meg kell csinálni. Ilyen irányban mondtam én ezeket, de én nem akarok itt
ilyen szinten veled vitatkozni.
Jónás Sándor polgármester:
Nem is szabad, mert én magam is 10 éve hallom mindezeket tőled, amiket mondasz. Sőt
voltak már itt olyanok is, akik úton jöttek és telefonon tartottad vele a kapcsolatot, aztán
az autópályáról visszafordult aki a pénzt hozta volna. Volt itt már mindenféle, meg
rébuszokban lehet, a lakosságot tudod, nem hiszem, hogy tudod már tovább etetni, mert
azok is eredményt várnak, kézzel fogható dolgokat,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Ezt tőled Sándor
Jónás Sándor polgármester:
Én tőlem, én azért is vagyok itt és én ezért felek is. De nem nevetek, mint te ezen és én
nem mondok nagyokat, hanem amit mondom, be is tartom. Te viszont ezt fordítva
tudod, kimész itt, ez akart, régi
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Eltértél a tárgytól,
Jónás Sándor polgármester:
tiszacsegei, ilyen fűtéskorszerűsítést hoz, miért nem hagyjuk, miért nem csináljuk, hát
hozzad csináljuk. Térjünk vissza. Én azt mondom szavazzunk, mert ez egy meddő
dolog, hogy itt egy képviselővel, 13-an azért itt vagyunk, akik hál’istennek, akik
másképp gondolkodnak. Akkor visszatérve a második napirendi pontunkra és az iskola
felújítására beterjesztett határozattal aki egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – ÁMK Fekete István Általános
Iskola Fő u. 95. sz. telephelyén található 4 épület utólagos külső hőszigetelése és külső
nyílászáró-cseréjére pályázat benyújtását – 13 fő igen szavazattal (Vincze László nem
volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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111/2010.(VI. 28.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő testülete 13 fő igen szavazattal, döntött
arról, hogy a Tiszacsegei ÁMK Fekete István Általános Iskola tekintetében Tiszacsegei
ÁMK Fekete István Általános Iskolája 4 épületének komplex energetikai korszerűsítése
megnevezésű projekt keretében Tiszacsege Város Önkormányzata pályázatot nyújtson
be a KEOP-2009-5.3.0/A számú pályázati kiírás alapján.
A tervezett beruházás teljes beruházási költsége 91.461.932,- Ft azaz
Kilencvenegymillió négyszázhatvanegyszer-kilencszázharminckettő forint. A tervezett
beruházásnak a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költsége (elszámolható
költsége) 91.461.962,- Ft azaz Kilencvenegymillió négyszázhatvanegyszerkilencszázharminckettő forint. Támogatásként igényelt összeg: 68.596.449,- Ft azaz
hatvannyolcmillió ötszázkilencvenhatezer-négyszáznegyvenkilenc forint.
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő Testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a
beruházás megvalósulásához szükséges 22.865.483,- Ft azaz Huszonkettőmillió
nyolcszázhatvanötezer-négyszáznyolcvanhárom forint összegű saját erőt (önrészt) a
KEOP forrásból nyújtott támogatás elnyerése esetén saját forrásból biztosítja, és azt a
költségvetésében elkülöníti.
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester

3.

Napirendi pont
Különfélék.
a.)

Vis maior támogatás igénylése
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Mint már szó volt róla és én is már bekavartam a vis maiort az utat, de ezt is szinte már
kitárgyaltuk az első napirendi pontnál, de aki még ezzel kapcsolatban bármit óhajt
mondani az tegye meg.
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető:
Szeretném kiegészíteni az előterjesztést az előterjesztés készítés időszakában még nem
volt meg az írásban leadott szakértői vélemény és az számításokkal alátámasztott
szakértői vélemény alapján a határozati javaslatban valamelyest eltérnek az összegek. A
vis maior pályázatra az igényt 5 munkanapon belül a káresemény bekövetkeztekor
bekellett nyújtani. Akkor még nem voltak teljesen ismeretesek ezek a számadatok és
úgy terveztük az írásban kiküldött anyag szerint, hogy 5 % lesz az a saját erő, amit az
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önkormányzat be tud vállalni és 95%-os támogatást kért a vis-maior alapból, de a
kárfelmérések alapján ez az összeg kormányzati szinten változott, a minimálisan
biztosítani szükséges saját forrás 10% kell, hogy legyen. A szakértői vélemény alapján
megállapított pontos összeg pedig a 9.875 ezer Ft-tal szemben, 9.927.450 Ft és a
kötelezően tartandó forrásösszetétel alapján 10% saját erő, ami a tartalék felosztásból
biztosítana az önkormányzat 992.745 Ft, a vis maior igény pedig 8.934.705 Ft, és ez
alapján kellene dönteni határozatban ennek a vis maior támogatási igénynek a
benyújtásáról.
Jónás Sándor polgármester:
Kérdezem a képviselőket, hogy van-e ezzel kapcsolatban észrevétel? Ha nincs, akkor a
határozati javaslatot elfogadásra javaslom, ezzel a kiegészítéssel, amit Zsuzsa megtett.
Elfogadásra javaslom, aki egyetért és elfogadja, kérem kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – vis maior támogatás igénylését
– 13 fő igen szavazattal (Vincze László nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
112/2010.(VI. 28.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior
tartalék címen támogatási igényt nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: Tiszacsege, Iskola utca pályaszerkezetének megrongálódása
Helye: Tiszacsege, Iskola utca (1872 hrsz., 1890 hrsz., 2295 hrsz.)
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)

-

adatok Ft-ban
2010. év
%
992.745 Ft

Biztosító kártérítése

- Ft

Egyéb forrás

- Ft

Vis maior igény

8.934.705 Ft

Források összesen

9.927.450 Ft

10

90

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 9.927.450 Ft,
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja/részben tudja (megfelelő rész
aláhúzandó) biztosítani.
A testület, illetve társulási tanács nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett
vagyonelem a tulajdonát képezi.
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással
rendelkezik/nem rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó).
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Biztosító Társaság megnevezése:
Biztosítási szerződés száma:
-

Az adott káreseményre igényelt biztosítási összeget igényelt/nem igényelt (a
megfelelő rész aláhúzandó).
* A képviselő-testület, illetve társulási tanács határoz arról, hogy a károsodott
ingatlanra értékkövető határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven
keresztüli fenntartását, valamint a helyreállítás befejezését követő 22 munkanapon
belül igazolja a biztosítási szerződés megkötését az Igazgatóság felé.

-

Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja
látni/ nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó).

A Képviselő-testület a saját forrás összegét az önkormányzat 2010. évi költségvetésről szóló
1/2010.(II. 11.) számú Rendeletében biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.
Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Sándor polgármester
b.)

Nagy Sándor, a Karát Kft. levelének ismertetése
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés./

Jónás Sándor polgármester:
Még egy van az egyebekben, Karátos Nagy Sándor levelet küldött az önkormányzatnak.
Tudva lévő, hogy július 03-án ő szokta rendezni ezt a Halászlé Főzőversenyt és az
időjárásra tekintettel elképzelhető, hogy az a rész, ahol szokták ezt a rendezvényt tartani
nem szárad ki, mert még most is víz alatt áll bizonyos része. Kéri azt, hogy az az
aszfaltozott rész, ami a Csárdától tulajdonképpen a hajókikötőig megy, az a parkoló
rész, hogy azon megrendezheti-e. Nekem az a véleményem, hogy ezt javasoljuk, hogy
rendezze meg ott, örüljünk, hogyha végre már egy rendezvény van, ilyen mostoha
körülmények között és hátha hoz ez ide még plusz vendégeket is. Én azt hiszem, hogy
olyan nagy kárt nem igen fognak tudni ebbe csinálni. Megpróbáljuk majd előtte egy
kicsit a közmunkásokkal amennyire lehet, meg az időjárás engedi, hogy rendbe tegyük,
meg utána is gyorsan eltüntetjük. Hát most ez egyedi alkalom, azt hiszem, hogy ezt
mindenféleképpen hagyjuk jóvá és adjuk meg ezt a lehetőséget neki.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Én is egyetértek vele, tehát mindenféleképpen segítsünk rajta, én felajánlom még az
iskola üdülőterületét is, hogyha gondolja, akkor oda betudnak állni.
Jónás Sándor polgármester:
Jó, tehát oda akár betudnak parkolni, vagy kocsival, vagy árusok.
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Tóth Imre SZEIB. elnök:
Amire gondol, azt is rendbe kellene akkor ott rakni.
Jónás Sándor polgármester:
Jó, akkor tájékoztatjuk majd róla.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Ott folytatva, ahol mondtad a közmunkásokkal is, elég sok szennyező anyag meg egyéb
kijött, hogy egy fertőtlenítést is ott arra, ha tudtok végezzetek már el, nehogy véletlenül
itt ilyen gondok legyenek, mert rengeteg szennyező anyagot kihoztak oda, hogy ilyenből
ne legyen probléma.
Jónás Sándor polgármester:
Megpróbáljuk, természetesen amit az önkormányzat lehetőségeihez mérten tudunk, azt
megtettük eddig is, meg ezután is megfogjuk. Ezzel aki egyetért, visszatérve, hogy ott
megrendezze, aki egyetért ezzel, kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Halászlé főzőverseny
helyszínének kijelölését – 13 fő igen szavazattal (Vincze László nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
113/2010.(VI. 28.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 2010.
július 03-án a Halászlé Főzőverseny a Tisza-parton lévő hajókikötő parkolójánál
kerüljön megrendezésre.
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről kérelmezőt értesítse.
Határidő: folyamatos
Felelős: Jónás Sándor polgármester
c.)

Egyebek

Jászai László PTKIB. tag:
Egy dolog lenne a különfélékben.
Jónás Sándor polgármester:
Tessék.
Jászai László PTKIB. tag:
Egy olyan kéréssel fordulnánk itt a gazdálkodók nevében vetem ezt fel. Köztudomású,
hogy a mellékutak, tehát ezek a földutak eléggé megviselt állapotban vannak, tehát
szükségük lesz arra, hogy mielőtt a betakarítást megkezdjük, némelyik helyeken
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gödörfeltöltést, egyebek kell eszközölni, és szeretnénk kérni, mert megszervezzük mi,
tehát a szállítást, meg bizonyos rakodó gépet is. De szeretnénk kérni, hogy az
önkormányzat részéről az Arany Béla rakodója, illetve nem tudom, hogy az a DT75-ös,
ami ott áll, hogy mennyire üzemképes, hogy az besegítene nekünk ebbe a munkába.
Jónás Sándor polgármester:
Be fog segíteni.
Jászai László PTKIB. tag:
Tehát mihelyst olyan lesz az időjárás, akkor nem tudom, hogy Béla mennyire tudna
kimenni, hogy megnyissa, hogy ezekből a gödrökből a víz eltávozzon, akkor
megszervezzük ezt a dolgot és majd jelentkeznék. Köszönöm szépen.
Jónás Sándor polgármester:
Jó, rendben.
Bana Gábor PTKIB. tag:
Tisztelt Polgármester Úr! Én is az úttal szeretnék egy pár szót szólni. Amikor elkezdték
a Szabadidő Parkból felszedni a járdát, a betonokat, meg ott egy pár területen az
aszfaltot, én kaptam egy ígéretet, illetve felvetettem, hogy azt az aszfaltmennyiséget,
vagy azt a törmeléket, ami ott képződik, a Jókai utca, tehát a csatornával párhuzamosan
hordjuk már ki, vagy nézzük meg, hogy mit lehetne tenni, hogy odakerüljön. Tehát
össze kellene törni azt a törmeléket, és valahogy kiszállítani, mert ott nem tudnak járni
az emberek, nem tud bejönni a szemeteskocsi, nyakig járnak a sárban. Én kaptam
ígéretet akkor, hogy azt megnézzük és ha lehetőség van rá, akkor erre megoldást fogunk
találni. Kérdezném, hogy hogyan működik ez, Alpolgármester Úr, mert tőled kaptam,
hogy rá fogol nézni.
Nagy Miklós alpolgármester:
Jó, válaszolok rá, semmi probléma.
Bana Gábor PTKIB. tag:
Mert egyszerűen, a múltkor elakadt a szemeteskocsi, ott kínlódtak, nyakig jártak a
sárban.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Nincs útalap.
Bana Gábor PTKIB. tag:
Tessék?
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Nincs útalap ott,
Bana Gábor PTKIB. tag:
Hát hogyne volna, össze kell törni és ki kell hordani, ez az útalap
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Tóth Imre SZEIB. elnök:
Útalap nincs ott abban az utcában,
Bana Gábor PTKIB. tag:
Csinálni kell ott valami megoldást,
Tóth Imre SZEIB. elnök:
azért nem tudnak bemenni.
Bana Gábor PTKIB. tag:
azt én is tudom.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Ugyan ezt kérik a Török Bálinton is.
Jónás Sándor polgármester:
Azért is gyűjtjük be és depózuk be ezeket az anyagokat,
Bana Gábor PTKIB. tag:
Még egy pár szót ezzel kapcsolatban. Azt aláírom, hogy más utcákon is van ilyen gond.
De a Török Bálint utca az egy homokos terület, ott a víz jobban elmegy, mint mondjuk a
Hatajon. Aki ismeri azt a környéket
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Ott sem megy el.
Bana Gábor PTKIB. tag:
Figyelj, ha azt a földet megnézed, az olyan lesz, mint a tészta, hosszú időn keresztül
szárad ki, áll a víz benne hetekig, szikes, egyszerűen a víz nem folyik el
semmiféleképpen. Biztos vagyok benne, hogy ott tovább áll a víz, mint a Majorban.
Jónás Sándor polgármester:
Megadom a szót a válaszlehetőséget Alpolgármester Úrnak.
Nagy Miklós alpolgármester:
Szerintem a Török Bálint utcán lakók nem fognak örülni annak, hogy te úgy látod, hogy
náluk nincsen sár.
Bana Gábor PTKIB. tag:
Azt elhiszem.
Nagy Miklós alpolgármester:
Tavaly ősz óta gyűjtögetjük ezeket az aszfalttörmelékeket és betontörmelékeket, egész
tetemes mennyiség összegyűlt a temető melletti lerakóba. Már többször jeleztem, hogy
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ezeket szép lassan el kellene kezdeni bedolgozni a közutakba, azokba, amelyek
járhatatlanok, hogy ezekre az aszfalt törmelékekre ne kerüljön olyan törmelék, amely
nem alkalmas arra, hogy bedolgozzuk az útba. Gondolok itt vályogra, földre, és
mindenféle gallyra, szemétre. A probléma csak az, hogy nincs rá gép. Ugyanis két héttel
ezelőtt elakartuk kezdeni, akkor gyorsan ki kellett szaladni Arany Bélának traktorral
együtt az árvízhez. Most múlt héten szerdán úgy volt, hogy elkezdik, de előtte jeleztem,
hogy még meg kellene csinálni egy szennyvízvezetéket, mert a Bocskai utcán
egyfolytában folyik a szennyvíz, a Bocskai utca azt hiszem 33-35. szám előtt, az ÁFÉSZ
mellett közvetlen. Most Laciék mondják, hogy nekik is jó lenne a gép. Én megértem,
hogy mindenkinek szeretnénk segíteni, meg mindenkinek segítünk is és sajnálatos
módon az útjavítás az mindig tolódik és húzódik, mert egész egyszerűen nem tudunk rá
gépi erőt biztosítani. Meg volt már szervezve, hogy felrakják géppel a traktorra, a traktor
leborítja, a közmunkások elegyengetik, van kis úthengerünk, azzal lehengereljük, de
egész egyszerűen a gépi eszközök híján vagyunk és nem tudunk, nem találunk olyat, aki
esetleg ebben segítene. Akár költségért, de hát költségért nem volna az igazi. Mert
pénzünk nem nagyon van rá, nyilván az önkormányzatnak nagyon szegényes a keretei,
inkább egy vállalkozót szeretnénk, hogyha önként támogatná ezt a célt és valamilyen
módon azt mondaná, hogy egye fene két három napot eljövök nektek és pár köbméter
földet felrakodok a traktorotokra, ezt nagyon megköszönnénk, de sajnos nincs ilyen
jelentkező.
Kobza Miklósné kiment.

Jelen van: 12 fő

Nagy Miklós alpolgármester:
Ezért a gépi eszközöket úgy kell osztályoznunk nekünk is Tiszacsegén, hogy fontossági
sorrendet kell felállítanunk. Én tudom, hogy mindenkinek fontos ez, nehéz azt mondani,
hogy mondjuk, hogy ez az útjavítás van az utolsó helyen, mert aki ott lakik az nem így
érzi. De akinek meg ömlik a szennyvíz az udvarára, az meg úgy gondolja, hogy neki
meg az a fontos. Tehát ő meg úgy képzeli, hogy azt kell nekünk elsőként megoldanunk
ezt a problémát, amit valóban nyilván környezetvédelmi szempontból meg egyéb okok
miatt is célszerű azon kezdeni, nem felejtettük el ezt a dolgot.
Kobza Miklósné visszaérkezett.

Jelen van: 13 fő

Nagy Miklós alpolgármester:
Fel vannak írva az utcák, benne van a Török Bálint, de úgy tudom benne van ez az utca is,
mindenképpen próbáljuk kijavítani, tehát nincs elfelejtve, nincs elhanyagolva. Sőt talán
még egy másik dolog, itt a Jászai Úr felvetette, hogy nagyon rosszak a dűlőutak,
gondolom, amint a mezőgazdasági vállalkozóknak ki kell járni a termék betakarításhoz,
nyilván ez az időjárás miatt is alakult így. Elég nagy a sárfelhordás is a szilárd
útburkolatra, hogy én meg azt köszönném meg, hogyha legalább a mezőgazdasági
vállalkozó jelezné az önkormányzatnál, hogy közcélú dolgozók erre, meg erre az utcára
szaladjatok már ki és lapátoljátok le a sarat, amit felhordtam. Ne nekünk kellene
észrevennünk, meg meglátnunk 3-4 nap múlva, hogy már tengelyig ér a sár.
Feltételezem, ha elkezdődnek a betakarítások, akkor ilyen problémák felfognak merülni.
Óhatatlanul is, teljesen természetes, nem tudjuk elvárni, hogy valaki majd a szilárd
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útburkolatra érve lefogja mosni a traktort. Hogy, meg mivel, meg milyen módon?
Képtelenség, ha most elkezdi lapátolni a sarat, akkor nem búzát fog betakarítani, hanem
sarat fog lapátolni, legalább annyit, hogyha lehetne, azt a néhány utcát összeírni, vagy
jelezni a közcélúak vezetőjének, hogy melyik az az utca, amit majd az utóbbi néhány
hétben gyakrabban kellene majd nézegetni, és az esetleg felhordott sarat letakarítani.
Mert egyébként a lakosok szoktak betelefonálni és úgy szoktam kiküldeni a közcélúakat,
például az Iskola utcának is volt ilyen jellegű takarítása, de mondhatnék jó néhány utcát,
ami úgy lett letakarítva, hogy a lakosok tettek panaszbejelentést, hogy nagyon nagy a
sárfelhordás, csináljunk már valamit. Természetesen kiküldtük a közcélúakat, meg is
tisztították azonnal. De nyilván én személy szerint magamtól nem szoktam körbejárni a
városon, hogy hol van két lapátnyi föld felhordva, hogy lapátoljuk el. Hogyha ennyit, ha
kérhetnék tőletek Laci, jó? Nem tudom, hogy kielégítő volt-e a válasz, többet sajnos
nem tudok mondani.
Bana Gábor PTKIB. tag:
Nekem ez elég így.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Itt ahol a depóról beszéltél a temetőhöz, ahogy lefordulunk. Most újra sajnos egyesek
szeméttelepnek nézik. Ha bárki meglátja, vagy a rendszámot ha felírjuk és akkor élni
kell már ezzel a lehetőséggel is, mert ez már megint tényleg bosszantó, hogy egyszerűen
már kocsival kihordják, a hétvégén megint vittek ki vagy két ilyen utánfutó szemetet.
Jónás Sándor polgármester:
Felírtad a rendszámát?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem, hát szóltak, én akkor értem oda, kérdeztem az illetőt, hogy felírta-e, azt mondta,
hogy már későn kapcsolt. Ő azt mondja, hogy egy világos színű terepjáró húzott egy
utánfutót, tehát nem tiszacsegeit ismert fel, de ha tiszacsegei lett volna, akkor is
elmondta volna, ugyan ezt kérdeztem én is tőle. Ha bármelyikőnk ilyet tapasztal, tényleg
álljunk már meg vagy figyelmeztessük közösen, akik arra járnak is, hogy próbáljuk már
ezt megakadályozni.
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök:
Tisztelt Testület! Biztosan mindannyian tudunk róla, hogy a Tiszacsege Városi
Sportegyesület Labdarugó Csapata bajnokságot nyert. Amihez szívből gratulálunk és
velük együtt nagyon örülünk. A másik dolog, július 01-jén csütörtökön 10 éves
Tiszacsege városa és szeretném, hogyha a képviselő társaim is eljönnének, a lakosság is,
minél nagyobb számban, színvonalas műsorral köszöntővel készülünk. Szeretettel
fogadunk mindenkit. 09.00 órakor kezdődik ökomenikus istentisztelettel, aki a meghívót
megkapta, az láthatja, hogy mi van benne és 10.00 órakor folytatódik tovább.
Jónás Sándor polgármester:
Köszönöm szépen, ha más nincs, akkor én megköszönöm minden Tisztelt Képviselőnek
a mai rendkívüli testületi ülésen való részvételét. Majd július 07-én lesz soros testületi
ülésünk.
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
30-án?
Jónás Sándor polgármester:
Most mondom, hogy 07-én, 30-ára beidéztettél a rendőrségre kihallgatásra megint,
úgyhogy nem tudjuk megcsinálni, mert oda kell mennem, sajnos.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
De visszaengednek?
Jónás Sándor polgármester:
Visszaengedtek mindig is, és nem is tudom, hogy mikor fogod a bírságot kifizetni felém,
mert ugye jó lenne azt is majd rendezni, 14 ezer Ft-tal a perköltséggel tartozol.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Sanyikám mindig háttal ülünk a lovon, a kedves titkárnődtől kérd el, adja oda,
odaadtam.
Jónás Sándor polgármester:
Nekem nem adták még ide,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Most tőle kérjed.
Jónás Sándor polgármester:
Nekem még nem adták ide.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Szégyeld magad, akkor,
Jónás Sándor polgármester:
Osztd a pénzt, nyugodtan, nyugodtan jelentgessél minden felé, na mindegy,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Látod Sanyi,
Jónás Sándor polgármester:
Sorba megyünk túl az egészen, kár volt megszólalnod és a soros testületi ülésünk ezért
lesz 07-én, mint ugye a képviselő úr provokálta, elmondta, nem akartam róla beszélni
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
hát dehogy nem.
Jónás Sándor polgármester:
Elmondta, úgyhogy várok majd 07-re mindenkit. A bajnoksággal kapcsolatban meg azt
már megköszöntük, akkor, amikor bajnokok lettek.
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Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök:
Akkor én nem voltam itt.
Jónás Sándor polgármester:
Ja, nem voltál itt, akkor oké. A másik pedig valóban 01-jén a 10 éves jubileumot, aki tud
az természetesen, de a meghívót mindenki feltételezem megkapta és mindenkit
szeretettel várunk és természetesen a lakosokat is, tisztelettel és szeretettel meghívom
csütörtökön 09.00 órakor kezdődő és 17.00 óra körül befejeződő
rendezvénysorozatunkra.
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
Derzsényi János
jkv. hitelesítő
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