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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 07-én du. 

1300 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében – megtartott 
üléséről. 

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

Jónás Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott 
vendégeket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 11 
fő képviselő jelen van. Vincze László, Csernikné Nagy Krisztina, Derzsényi János 
nincs jelen.  
 
 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére Zsólyominé Gyenes Anikóra, 
valamint a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Dr. Iványi Tibor képviselőre és a 
kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására. 

 
 
Vincze László megérkezett.      Jelen van: 12 fő  
 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 A napirendi pontot szeretném olyannal, hogy az egyebekben a különfélékben 

Bárdosné Piroskának van egy beterjesztése és Szilágyi képviselő és Alpolgármester 
Úr is jelezte, és Kobzáné Csilla is jelezte, hogy nekik lenne majd a különfélékben. 
Akik ezzel a kiegészítéssel elfogadják, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezzék.  

 
 
 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető, 

jegyzőkönyv-hitelesítők személyét, valamint a napirendi pontok tárgyalását – 12 fő 
igen szavazattal (Csernikné Nagy Krisztina, Derzsényi János nem volt jelen a 
szavazásnál) elfogadta.  

 
 

NAPIRENDI PONTOK: 
 
 

1./ Balmazújváros Kistérség Többcélú Társulása alapító okirata módosításának 
jóváhagyása 

 Ea.. Jónás Sándor polgármester 
 
2./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2009. évi munkájáról 
 Ea.: Dr. Vámosi Margit aljegyző 
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3./ Beszámoló a Kommunális Szolgáltató Szervezet 2009. évben végzett 
tevékenységéről 

 Ea.: Orbán Sándor intézményvezető 
 
4./ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. II. félévi 

munkaterve 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 
5./ Polgármesteri jelentés 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 
6./ Különfélék. 
 
 
 

 
1. Napirendi pont 
 

Balmazújváros Kistérség Többcélú Társulása alapító okirata módosításának 
jóváhagyása 
Ea.: Jónás Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Társulási ülésen megfogalmazódott ez a módosítás három pontban, feltételezem, hogy a 

képviselők elolvasták. Kérdezem a bizottságot, hogy tárgyalták-e? Nem tárgyalta a 
bizottság. Kérdezem a képviselőket, hogy észrevételük, javaslatuk van-e ezzel 
kapcsolatban?  

 
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag: 
 Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A balmazújvárosi Kistérség 

Többcélú Társulásának alapító okiratát rendszeresen módosítjuk, mondhatnám két 
havonta, legutóbb áprilisban módosítottunk. Nincs olyan év, hogy ötször, hatszor ne 
módosítanánk, annyit megérne a dolog, hogy egyszer jól utána néznénk, hogy mi is 
folyik itt a közösen megfogalmazott célok és a tevékenységek mögött. Például két évvel 
ezelőtt hozzájárultunk a szenvedélybetegek nappali gondozásához. Itt ült egy 
fiatalember, nem tudom kicsoda, nagyszerű lesz, így lesz minden, ehhez pénz jár, 
pályázat és majd megy a dolog. Mit gondoltok mikor indult ez el? Mikor lett ebből 
valami. Július 01-jén indult meg, úgy hogy egyenlőre még nem volt ott szenvedélybeteg. 
Megkérdeztem már én ezelőtt az egyeki és a helyi orvosokat is, hogy mit tudnak erről. 
Hát nálunk ez még nincs, de telefonon Vadász Györgyi megkérdezte, hogy mi várható, 
tehát majd kifogják küldeni a módszertani levelet, hogy kik mehetnek ide. Rendelés 
helye: Balmazújváros, Debrecen utca 12. dr. Szatmári Éva lesz a felügyelő főorvos, mert 
nem fog kijárni, csak ha nagyon fontos és pszichiátriai gondozó fogja ezeket a 
gondozottakat, akit a háziorvosok oda küldhetnek, tehát már most gyakorlatilag 
elsejétől, de még nem küldtek senkit, mert nem tudnak róla, de majd nemsokára 
megtudják. Tehát ezt is ezt a minden szép és jó, el lett mondva róla, hogy így meg úgy, 
de csak most, két év után jutottunk oda, hogy ebből valami azért mégis lesz. 
Szenvedélybetegek, ide tartoznak a drogfüggők, kábszeresek magyarul, a 
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gyógyszerfüggők, alkoholisták is, mert az is egy szenvedélybetegség, de ezt ez a 
kistérség nem tudja felvállalni, mert annyi van a kistérségben, tehát marad a debreceni 
pszichiátriánál. A városi pszichiátriai gondozás az a Varga utcán van, ugyan úgy, mint a 
debreceni szenvedélybeteg gondozás teljes egésze. A vidéki szenvedélybetegek effektív 
és kórházi háttérrel biztosított szakorvosi gondozása pedig beköltözött a Kenézy kórház 
pszichiátriai részlegébe. Tehát, ha az orvos kollégáknak drogfüggő vagy súlyos 
kábítószerfüggő, gyógyszerfüggő szenvedélybetege van, ezeket akkor közvetlenül is 
küldhetik a Kenézy kórház szakambulanciájára, ami már egy éve ott működik a Bartók 
Béla úton, vagy pedig, ha könnyebb az eset, akkor mehet ide a Debreceni út 12. szám 
alá Balmazújvárosra. Tehát ennyit tudtam meg erről a már két éve papíron működő 
szenvedélybeteg gondozásról, tehát ez így fog majd megindulni. 

 A másik észrevételem, hát ugye nagyszerű, egy kérdést szeretnék feltenni, hogy mit 
jelent itt az alaptevékenység között az m.n.s egyéb szárazföldi személyszállítás. Mert jó, 
hogy légi személyszállítás nincs, hát vagy lenne, vízi személyszállítás is csak a komp. 
De itt az alaptevékenységekben benne van az 5. oldalon az alapító okiratban m.n.s egyéb 
szárazföldi személyszállítás, hogy mit takar ez? Még egyszer meg van említve a 12. 
oldalon is az alaptevékenységeknél, szárazföldi személyszállítás. Ki szállít? Nem tudom.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Nem tudom Doktor Úr, erre választ nem tudok neked adni.   
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Votl itt betegszállítás is, volt itt támogató szolgálat. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ez csak azt fedheti, ami kis busz van. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Annak idején volt szó arról, már elnézést, hogy közbe szólok, hogy a háziorvosok által a 

balmazújvárosi szakellátással foglalkozó orvosi intézetbe a betegeket busszal beviszik 
és annak idején ilyen próbajáratok indultak ezzel kapcsolatban, én úgy tudom, amit a 
kistérség finanszírozott. Egyéb személyszállítások is vannak ott, nyilván vannak 
intézmények, ezek az intézmények többségében kistérségi intézmények, most már 
legalábbis kistérségi szintre emelkedtek és ezeknek van egy szállító járműve, ami 
személyszállítással is foglalkozik, gondozottakat, ott dolgozó személyeket szállít, 
feltételezem, gondolom erre engedélyt kellett kérni, vagy legalábbis a tevékenységbe be 
kellett venni. 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ez volt az új beszerzés és azért volt ez benne. De Andi te is tudod, mert hozzátok is jár.  
 
Vásári-Orosz Andrea ÜOMSB. tag: 
 Igen, a támogató szolgálat lehet szerintem.  
 
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag: 
 És akkor ez szárazföldi személyszállítás.  
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Nagy Miklós alpolgármester: 
 Én úgy gondolom, hogy igen, nevetséges így, nem vízibusz az biztos. Vannak esetek, 

amikor vízibusz is lehetne, a mai időjárási körülmények között, de ettől vonatkoztassunk 
el szerintem.  

  
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag: 
 Szóval, ha legközelebb módosítunk, gondolom két hónap múlva, akkor ezt pontosítani 

lehet.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Erre rákérdezünk.  
 
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök: 
 Tisztelt Testület! Doktor Úrhoz kapcsolódva szeretnék én még annyit mondani, hogy 

problémás az amit Doktor Úr is elmondott, viszont problémás ám az óvodásoknak, meg 
a kicsi gyerekeknek a kistérségtől való ellátása is, a logopédus, meg minden, ami be van 
ígérve, mert bizony ez is nagyon nyögve haladós és ez nem jó.  

 
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag: 
 Lehet még egyet, másodikat hozzászólni. Már most nem ehhez, csak általánosságban. A 

bürokrácia, ami ellen választást megelőzően minden párt kihangsúlyozták, hogy ez ellen 
tenni kell valamit, ez a kistérségek feladatait nem érintette, nem célozta még meg, hogy 
mi lesz, hogy lesz. De már megyei kormányhivatalok beindítását azt már megígérték. 
Hogy mit fog az magába takarni, mindamellett, hogy a regionális hivatalok nem 
szűnhetnek meg, mert az uniónak megígértük, hogy az van.  

 
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök: 
 De az Alkotmánybíróság előtt nem állt meg.  
  
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Biztos nem ez az egyetlen lesz, amiben nem tudják majd tartani magukat az ígérethez. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 De maradjunk inkább a napirendi pontnál, ne menjünk el. Ezzel kapcsolatban van-e még 

egyéb előterjesztés vagy észrevétel, javaslat. Amennyiben nincs, akkor egy szavazatot 
kérek, aki elfogadja és egyetért a módosítással, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Balmazújváros Kistérség 
Többcélú Társulása alapító okirata módosítását – 12 fő igen szavazattal (Csernikné 
Nagy Krisztina, Derzsényi János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:  
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114/2010.(VII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
 

a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása alapító okirata módosításának 
jóváhagyása tárgyában 

 
 

1. 
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötv. 80.§ (1) 
bekezdése alapján a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása alapító okiratának 
módosító okiratát a Társulási Tanács 64/2010. (VI.03.) sz. határozata szerinti 
jóváhagyja. 
 
2. 
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötv. 80.§ (1) 
bekezdése alapján a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát a Társulási Tanács 65/2009. (VI.03.) sz. határozata szerinti  
tartalommal jóváhagyja.   
 
3. 
Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötv. 80.§ (1) 
bekezdése alapján felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Balmazújvárosi Kistérség 
Többcélú Társulása módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát írja alá.   
        
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
2. Napirendi pont 
 
 

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2009. évi munkájáról 
Ea.: Dr. Vámosi Margit aljegyző 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Kérdezem az Aljegyző Asszonyt, hogy kívánja-e kiegészíteni?  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Nem kívánom kiegészíteni, részletes, valamennyi köztisztviselőnk elkészítette a saját 

munkájáról szóló beszámolót, ezt tartalmazza a hivatali beszámoló.  
 
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök: 
 Bizottságunk tárgyalta tegnap, minden képviselő társam olvashatta és elfogadásra 

ajánlom képviselő társaimnak.  
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Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Tisztelt Testület! Tavaly is elmondtam, de most is aktuális a dolog, hogy jónak 

mondható a hivatal munkája, bár nyilván akadnak hibák, de hibát csak az vét, aki nem 
dolgozik. Én most is azt mondom, hogy nyilván vannak ebben olyan területek a 
különböző irodák között, amelyek nagyon leterheltek. Na, most ez megint érdekes 
dolog, mert nem szeretnék arra elkalandozni, hogy vezessük vissza egészen 
kormányzati szintig, hogy a feladatok azok nőnek egyre folyamatosan és a megfelelő 
anyagiak nincsenek hozzárendelve a finanszírozáshoz, tehát sőt inkább csökkennek. 
Nem beszélve arról szintén azt is elszoktam mondani, hogyha megpróbálunk egy kis 
áldozat árán eredményt felmutatni, akkor ezt úgy veszik, hogy ó hát itt már minden 
rendben van, és akkor nem hogy még segítenék, hanem inkább még hátráltatják a 
munkánkat. Mindenképp én azt hiszem, hogy jónak mondható ez a munka, van rajta 
javítani, mindenen lehet javítani, tehát ezen is szükségeltetik. Én most is azt a nem 
okosságot, azt a bölcsességet mondanám el, hogy azt nem kell elfelejteni a hivatali 
alkalmazottaknak, hogy ők vannak az emberekért és nem az emberek őértük. Tehát 
mindenképp nagyon jó irányba haladunk, igazából nincs túl nagy kivetnivaló, de mindig 
azért azért legyenek, hogy szolgáltatásként vegyék ezt a feladatot. Köszönöm szépen, 
ennyivel kívántam.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Annyira nem látom rózsásnak a hivatal munkáját, nem rossz. Én az ellenőrzést 

hiányolom több esetben. Mert ha ez így lenne, ahogy Lajos képviselő mondja, akkor 
nem lett volna elég sok például a Papírgyárnál is, hogy a számlát nem adtuk ki, vagy 
időben nem figyelmeztettük a kintlévőségről. Én úgy érzem, hogy kellően ezt nem 
tudtuk, nem tudtuk megcsinálni a fürdő parkolójánál, egyebeknél is, ahol én úgy érzem, 
hogy a hivatal vezetése nem volt teljesen a helyzet magaslatán és emiatt több példát is 
említhetnék. Emiatt én úgy veszem, hogy az ellenőrzéseket sűrűbben, a Pénzügyi 
Bizottsággal együtt. Akkor vagy most képviselő társaim nincsenek kellő információ 
birtokában, vagy a homokba dugjuk a fejünket. De én szerintem a jelenlegi helyzetünket 
is, amit a múltkor fél viccesen a Polgármester Úr nem akart megérteni, hogy mit 
kérdezek. Én nagyon sajnálom, de sokkal többet kellett volna a jelenlegi helyzettel is 
foglalkoznunk, a kialakult helyzeteket elemezni és sokkal több információval kellett 
volna, valós információval ellátni a képviselőket. Én ezért úgy érzem, hogy ezen az 
elkövetkezendő időben javítani kell. Közérdekű adatokat nem tudunk többek között. 
Van olyan is, amit szinte eltitkolás szinten, mert az eltitkolás az természetes 
bűncselekmény, de több esetben tapasztaltam azt, hogy nagyon nehezen kaptam meg én 
is, mint képviselő az információt. Ez alapvetően a Polgármester Úr hozzáállásán is múlt.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Mi ez? 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Az biztos, hogy jelen pillanatban a valós helyzetben vagy nem akarunk, vagy nem 

vagyunk kellően tisztában. Én a levelezésekkel kapcsolatban sem vagyok teljesen 
megelégedve. Én több esetben, amikor levelet kerestem volna, olyan levelet, amit mint 
képviselőnek joga lett volna megtekinteni és több esetben nem található, még többször 
írásbeli kérésemre sem kereste elő a Polgármester Úr. Én úgy érzem, hogy nagyon sok 
dologban nem látunk kellő tisztán. Én az elkövetkezendő időben én, már, ha nem is sok 
van hátra, de még ebben a három hónapban is ennek a testületnek azért én azt mondom, 
hogy gondoljuk át és kellően a jelenlegi helyzetet is megismerve. Egy-két olyan döntést 
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meg kellene most már hozni, amit ennek a képviselő-testületnek meg kell hozni. 
Nagyon komoly problémák vannak jelen pillanatban. Én úgy érzem, hogy akár a 
számlák kifizetésénél, vagy a számlákat, most már nagyon sok kifizetetlen számlánk 
van, egy bizottságot kellene alakítani, ezeket megnézni, hogy a gazdálkodásunknál is 
például mik azok, amelyek elengedhetetlenül fontosak. Én úgy érzem, hogy egy pár 
gyakorlati szakember van a képviselő-testületben is. Én úgy gondolom, hogy 
könnyebben, közösen előnyösebb döntéseket tudnánk meghozni. Én ezt csak javaslom. 
Ezeket a hiányosságokat, sajnos nem csak most, előző időszakban is tapasztaltam. De 
most az utolsó négy évben azokhoz az információkhoz, amelyekhez hozzá kellene jutni, 
én mint képviselő több esetben nem jutottam hozzá. Én sajnos ezt tapasztaltam. Ilyen 
téren a hivatalnak a munkáját sajnos nem látom nagyon rózsásnak, és így a segítségünk 
is későn érkezett, vagy egyáltalán nem is érkezett.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Köszönöm szépen. Nagyon rébuszokban beszélt a Tisztelt Képviselő Úr! Semmi 

konkrétum nem hangzott el, tehát gőzünk nincs, hogy miről beszél. Árnyvonalakat 
alkalmaztál, feltételezem azért, hogy te sem tudod, hogy mit akarsz, csak már közeledik 
a választás és aztán a polgármestert tűzöd célkeresztbe. Itt most a hivatal dolgozóinak a 
beszámolójáról, illetve az önkormányzathoz tartozó intézmények beszámolójáról volt 
szó. Ez nem tudom, hogyan kapcsolódik ide, de megragadsz minden alkalmat, hogy a 
polgármestertől. Vagy máris válaszolok, hogy a korábbi ciklusról visszamaradt 
szennyek, azok, amit nekünk kell itt rendbe tenni. A papírgyárra, miért nem akkor 
vakartad a fejed?  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Akkor is vakartam. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Miért nem akkor harcoltál érte, hogy legalább szerződés legyen a Papírgyárral kötve, 

hogy fizessen közüzemi díjat. 2007-ben vettem észre, hogy nincs 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Te?  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Én, én vettem észre, hogy 2007-ben még szerződés sincs kötve és nincs miért kérnünk, 

utána indult, utána lettek a dolgok elindítva. Ez az egyik. A másik, hivatkozol itt arra, 
hogy a képviselőknek kellene, hogy összeülnének és megbeszélnének dolgokat. Igen, én 
külső szakértői segítségeket veszek igénybe annak érdekében, hogy az önkormányzat 
gazdálkodását, amennyire csak lehet kordában tudjuk tartani. Nagyon nehéz, mert ezt 
már többször elbeszéltük. Igyál még egészségedre. Jó én meghallgattam tisztelettel a te 
mondatodat, de sajnos konkrétumot nem tudok erre neked, ahogy te rébuszokban 
beszéltél, én is úgy beszélek. Van ezzel a napirenddel kapcsolatban?  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Milyen hibái lehetnek egy polgármesteri hivatalnak, vagy 

egy önkormányzatnak? Vannak-e vagy léteznek-e hibák, nyilvánvalóan, ha most négy 
évet vizsgálunk, fordultak elő bakik meg vannak bizonyos adminisztrációs hibák, ezek 
tények, nem kell elmismásolni, el is ismerjük. De nyilvánvalóan az a kérdés minden 
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ilyen esetben, hogy ebből mit akarunk ezzel tenni. Cirkusznak akarunk csinálni, vagy 
elakarjuk mismásolni, vagy jobbító szándékkal ezeken javítani szeretnénk. Csak, hogy 
egy jó példát mondjak, idegenforgalmi adót két ember vallott be és fizetett Tiszacsegén. 
Hát nem hiszem, hogy csak ketten adnának szállást Tiszacsegén. Ez nyilván az 
adóosztály hibája. Megmondom őszintén én egy picit hibának tartom, volt itt olyan 
megjegyzés, hogy mindenképpen csegei embereket alkalmazzunk a hivatalban és csegei 
embert létszámleépítéssel nem küldünk el. Én meg azt mondom, hogy hiba, hogy csegei 
embereket alkalmazunk, helyi embereket, mert az ismeretség miatt ezek az emberek én 
úgy érzem, hogy nem mernek lépni, nem akarnak lépni, picit visszahúzódnak, 
elhatárolódnak attól, hogy helyi emberekkel konfrontálódjanak. Valljuk be őszintén, 
nincs ezen mit kertelni, tudjátok én olyan vagyok, aki nem beszél mellé. Információ, én 
minden információt megkapok a hivatalból. Azt azért hozzátenném, hogy én még 
rosszra információt soha nem használtam, vagy legalábbis én úgy érzem, hogy a 
megkapott információkat, azokat bizalmasan kezeltem és ha azokból az információkból 
én, ha megtudtam valamit, hogy esetleg valami probléma van az önkormányzat, vagy a 
polgármesteri hivatal körül, akkor én megpróbáltam jobbító szándékkal felhívni a 
figyelmét annak a kollégának erre a dologra és tanácsokat adtam neki, hogy hogy 
lehetne ezeket a hibákat kijavítani. Ellenkező esetben tudok mondani példát arra, hogy 
például a Godó János több feljelentést is tett a Jónás Sándor ellen, de egy kumma papírt 
nem kért ettől a hivataltól, egy kumma papírt sem.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Így van.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 

Annyit nem kért, hogy bakfitty, ennyit sem kért ki. Lehet, hogy tévét nézett, mert van 
tévéje, én nem vonom kétségbe, de hogy egyetlen egy dokumentumot innen ki nem kért, 
ez biztos. Tehát valaki szállította neki az információt. Megértem, hogy valaki akar 
információt a hivatalról, de ha információt akar a hivatalról, akkor az információt ő kéri 
és az övé és neki ezzel az információval bizalmasan kellene dolgoznia.  
 

Jónás Sándor polgármester: 
Nem visszaélnie.  
 

Nagy Miklós alpolgármester: 
És nem visszaélnie kellene, hanem élni a lehetőséggel, hogy ő a település érdekében 
igen is jobbító szándékkal tenni akar valamit és azt az információt azért kérte ki, hogy 
megnézze, hogy mit tudna tenni ezért a városért, nem pedig azért, hogy kinek hogyan , 
milyen módon lehet keresztbe tenni, ha esetleg az információ valamiféle hibákat 
tartalmaz. A gazdálkodásban vannak-e problémák az önkormányzatnál? Vannak 
problémák az önkormányzatnál a gazdálkodásban, de én már 2006-ban beszüntettem 
volna szívem szerint a méltányossági ápolási díjnak a fizetését, de hát még 2008-ban is 
birkózni kellett, hogy ez összehozható legyen. Holott látom az anyagban, hogy 70 fő 
alanyi jogon járó ápolási díjban részesül Tiszacsegén. Ez egyébként a méltányossági 
ápolási díjnál csak 5 fő volt jelzem. Tehát hirtelen felszaladt ez a létszám. Tehát úgy 
tűnik nekem, hogy arra, hogy például a méltányossági ápolási díjat nem töröltük el 
korábban egyrészt hűtlen kezelést követtünk el, mert a település pénzét úgy költöttük el, 
úgy fizettük ki embereknek, hogy lett volna sokkal jobb konstrukció, sokkal jobb 
megoldás is, hogy az a pénz a zsebünkben maradjon. De a demagógia az nagy úr és jól 
ki lehetett kommunikálni az embereknek, hogy ez a méltányossági ápolási díj 
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megszüntetése milyen nagy tragédiát fog okozni az emberekben, holott hosszú távon 
pontosan a település lakosai jártak jól. Azt is kihangsúlyoztam már, hogy lehet vannak 
döntések, amelyek 4-5-6 embert esetleg hátrányosan érintenek, de nem 4-5-6 embert 
kell sosem nézni, hanem a település egészét, 5 ezer emberről van itt szó, nem 4-5-ről. 
Nagyon sokszor a gazdálkodásnál én tudom nagyon jól, hogy nagyon sokszor előfordult, 
hogy akkor amikor például létszámleépítés volt, vagy valamiféle ésszerűsítést be 
akartunk vezetni, akkor azok az emberek, akiket ez a dolog érintette, akik érintetté 
váltak ebben a létszámleépítésben vagy ebben a gazdálkodás átalakításban és esetleg 
sértődöttnek érezték magukat, azok mindjárt fel lettek karolva és mindjárt mi úgy 
lettünk beállítva, mint valamiféle hóhérok itt, akik kiakarjuk végezni az egész települést. 
Tehát én úgy gondolom, hogy az itt a legnagyobb probléma, hogy ez a szekér nem egy 
fele húz, de ezt már nagyon sokszor elmondtam. Egy fele kellene húzni ennek a 
szekérnek és nem lenne itt probléma, nem lenne itt gond és akkor én úgy gondolom, 
hogy a Polgármesteri Hivatal is jobban tudná végezni a munkáját. Én is tudok számtalan 
hibát a közmunka program körül, volt, meg lesz is javaslatom, hogy ezeket hogy lehetne 
javítani, hogy tudna ebből a település bevételt szerezni. Nem az árokparton 
heverésznének az emberek, meg azt néznék, hogy jaj istenem csak esne már az eső és 
haza mehetnénk. Persze a fizetés az ugyan úgy jár érte. Van mit tenni, az a probléma, 
hogy itt is létszámhiánnyal küszködünk, mert 170 közcélú foglalkoztatását annyi vezető, 
amennyi fel van erre a feladatra véve nem tudja ellátni, 170 ember nagyon sok, azokat 
irányítani, megfelelő módon nagyon nehéz egy-két vezetőnek. Ha embereket veszünk 
fel, azokat fizetni kell, azoknak munkabért kell adni. Nyilvánvalóan azoknak az 
embereknek, akik a közcélúak irányítását elvégzik, azok nem lehetnek közcélúak, azok 
vagy közalkalmazottak, vagy köztisztviselőek, tehát hivatásos állandó munkakörrel 
rendelkező személyeknek kell lenni, mert csak így lehet őket tisztességesen felelősségre 
vonni. Ennyi lett volna a véleményem. Egyébként az anyagot jónak látom, de én úgy 
gondolom, hogy sok mindent kell még tenni, mint ahogy az ország is alakul, a gazdaság 
is alakul, alakulnak a nézőpontok, alakul a szemlélet, nekünk is folyamatosan 
alakulnunk kell, nyilvánvalóan mindig a helyzetnek megfelelően meg kell hoznunk 
azokat a döntéseket, amelyek előrébb viszik a települést, nem pedig hátrafele mozdítják. 

 
Bana Gábor PTKIB. tag: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Csatlakoznék az Alpolgármester Úrhoz, annyiban, amit az 

végén mondott, hogy a közmunkával kapcsolatos munka minőségének az 
ellenőrzéséhez. Ugyanis, mint ahogy elhangzott, hogy vannak itt is hibák, számtalan 
helyről jelezték nekem is, hogy kaszálásokkal kapcsolatosan, akkor a felszíni 
csapadékvíz-elvezető árkok kiásásával voltak némi problémák főleg itt a Hataj részen, 
amióta megcsinálták mondák az ott lakók, hogy nem folyik le a víz. Most nem akarom 
ezt ragozni, nem is azért kértem szót, annyiban szeretném az Alpolgármester Urat 
kiegészíteni, hogyha a közeljövőben a közmunkásoknak lesz lehetőség arra, hogy 
munkavezetőt nevezzünk ki, akkor annyiban látnám én is azt, hogy ne csegei ember 
legyen, mert jobban számon tudná kérni rajtuk a munkát. Én úgy érzem, hogy igen 
voltak problémák, fekszenek az út szélén a munka nem rendes minőségben van 
elvégezve stb., stb., Tehát én úgy gondolom, hogy ennek jobb módja volna, hogyha nem 
volnának bizonyos ismeretségek, akkor nem volnának elkötelezettségek. Tehát nem 
akarom ezt boncolgatni tovább, köszönöm szépen ennyit akartam.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Más? Ha nincs akkor, szavazásra bocsátom, aki a beszámolót ilyen formában elfogadja, 

kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Polgármesteri Hivatal 2009. 
évi munkájáról szóló beszámolót – 11 fő igen szavazattal, 1 fő nem szavazott 
(Csernikné Nagy Krisztina, Derzsényi János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta:  

 
 

115/2010.(VII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Város Polgármesteri 
Hivatala 2009. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 

 
 Határidő: folyamatos 
 Felelős: Dr. Vámosi Margit aljegyző 
 
 
 
3. Napirendi pont 
 

Beszámoló a Kommunális Szolgáltató Szervezet 2009. évben végzett tevékenységéről 
Ea.: Orbán Sándor intézményvezető 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Kérdezlek Sándor, szóban kívánod-e kiegészíteni?  
 
Orbán Sándor Kom. Szolg. Szerv. vezető: 
 Volna még hozzáfűzni valóm, amit szeretnék a lakosság felé megtenni. Csak 

nagyvonalakban a beszámolómból.  
 Tisztelt Képviselő-testület! A Kommunális Szolgáltató Szervezet a rendelkezésre álló 

személyi feltételekkel és tárgyi eszközökkel 2009. évben is a feladatait maradéktalanul 
ellátta. Vízműveink, illetve szennyvízrendszerünket karbantartottuk a szűk anyagi 
lehetőségeink ellenére is, tehát üzemben tartottuk. Nagymajor vonatkozásában a 
vízműveknél ivóvíz minőség javítása érdekében kellene megtenni bizonyos lépéseket a 
tiszacsegei vízmű gépházában lévő négy darab szűrőt kellene felújítani, feltölteni újra 
kvarchomokkal, ez már az előző években is téma volt. Illetve Nagymajor tekintetében 
hál’ istennek nem történt semmilyen határérték túllépés, tehát végül is vas, illetve 
ammónia kismértékű határérték túllépése történt, ami végül is a vizet nem minősíti 
ihatatlan vízzé, tehát jó a lakosság által iható víz van Nagymajor vonatkozásában is. Az 
ivóvíz minőség javítása érdekében a Polgármester Úrral, illetve Alpolgármester Úrral 
megkerestük a Vízmű Zrt. új vezetését, hogy ezt a célt, amit megszeretnénk valósítani 
az amortizációs keretünk terhére vállalják el. Végül is olyan megállapodás született, 
hogy a tervezést még az idén megkezdjük és az engedélyezési terveket tető alá hozzák 
és reméljük, hogy még a jövő év elején ezek a beruházások megfognak valósulni. A 
szennyvízzel kapcsolatosan azt szeretném elmondani, hogy végül is már 13 éve üzemel 
a rendszerünk és az utcai szennyvízátemelők betonszerkezete kissé megromlott, tehát 
gondoskodni, gondolkodni kell ezeknek a felújításán, mert végül is a szennyvizet az 
elkövetkezendő időkben kiengedhetik a külső környezetbe, ami végül is 
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talajszennyezést eredményez. Erről a két rendszerről ezt szerettem volna elmondani. 
Illetve ami hozzátartozik a dologhoz, kintlévőségeinknek a kezelése érdekében kérem a 
Tisztelt Lakosságot, akinek közüzemi vízdíj tartozása van, az keresse meg az irodánkat, 
hogy rendezni tudjuk ezt a komoly kérdést, hogy ne kerüljön sor ivóvíz korlátozásra, 
tehát szűkítésre, ezt mi szeretnénk elkerülni, de ennek érdekében ki kell fizetni a 
hátralékot, amivel tartoznak részünkre.  

 A strandfürdő tekintetében azt szeretném elmondani, hogy meghosszabbításra került az 
engedélye az üzemeltetési engedélye a TIKTVF előírta, kormányrendelet vonatkozik 
erre, hogy a sósvíz bebocsátását az élő vízbe korlátozni, illetve hígítani kell, ez is 
környezetvédelmi szempontból, megépítésre került egy úgynevezett tiltós műtárgy, más 
néven zsilip, ami az öntözési időszakban végül is ezzel kell korlátozni a sósvíznek a 
bebocsátását az élő vízbe, ami október 01-je és április 15-e között van. Tehát vagy 
hígítani kell a sósvizet a megfelelő határértékre. Ez máskülönben más fürdő 
üzemeltetésnél is probléma, egész országszerte, újságban is megjelentek erről cikkek, 
illetve a televízióban is. Ez a műtárgy megépítése megvalósult és 2015. december 22-ig 
meg lett hosszabbítva a vízjogi üzemeltetési engedély, ami ez év december 31-én lejárt 
volna, így most már biztonságba került, hogy végül is folyamatosan lehet üzemeltetni 
tovább a kibocsátás határérték betartása mellett a fürdőt. A temetkezés vonatkozásában 
azt szeretném elmondani, hogy részt vettem a Polgármester Úr megbízásából a Hajdú-
Bihar Megyei Temetkezési Vállalatnál a tulajdonosi közgyűlésén. Végül is a jelenlévők 
elfogadták a 2009. évi mérlegbeszámolót Olajos Mihályné igazgató előterjesztésében, 
illetve 2010. évi üzleti terv is elfogadásra került. A temető vonatkozásában szeretném 
elmondani, hogy az a sírtábla, amit most használunk, tehát amibe a temetés történik, az 
hamarosan be fog telni, tehát új sírtáblát kell nyitni az őszi betakarítás után a mellette 
lévő területet le kell zárni, tehát fel kell fogni erre a célra. Illetve szeretnénk 
megvalósítani az elkövetkezendő időszakban, hogy egy kicsit a környező nagyobb 
településeknek a szintjéhez felfejlődjön a mi temetkezési üzemágunk is olyan 
vonatkozásban, hogy bizonyos beruházás volna szükséges, amit gondoltam én a régi 
gázcseretelep épületét újítanánk, illetve bővítenénk fel, oly módon, hogy egy felvételi 
irodát, illetve bemutató termet alakítanánk ki, a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel 
és akkor a szennyvízhálózatra előírás szerint ráköthető lenne ez az épületrendszer. 
Természetesen tudjuk, hogy szűkösek az anyagi források, mindenképpen jó volna 
pályázatot nyerni. De Bálinttal is beszélgettem erről, lehetőség lesz rá, az 
elkövetkezendő időben ezt fogjuk majd jobban figyelemmel kísérni és reméljük, hogy 
megtudnjuk valósítani, nem mondom, hogy távlati célt, a közeljövőben. A piac 
üzemeltetésével kapcsolatosan végül is folyamatosan történik, egy fő van foglalkoztatva 
az állományban.  
A város és községgazdálkodással kapcsolatosan Alpolgármester is elmondta a 
véleményét, végül is én is azt mondom, hogy a szervezés tökéletesebb legyen, több 
vezetőt kellene foglalkoztatni ezzel kapcsolatban is.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Kérdezem a bizottságokat, hogy tárgyalták-e? A képviselőknek adom meg a lehetőséget, 

észrevétel, kérdés, javaslat.  
 
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag: 
 Tisztelt Testület! Lenne észrevételem és kérdésem is. A nagymajori, annyira nem kritika 

formájában, csak hogy egy kicsit megvilágítsam, mert valamikor szívügyem volt a 
nagymajori víz meglétesítése, meg az évenkénti ellenőrzés is. Az mindenképpen jó, 
hogy az ivóvíz minőség elfogadható. Ami fontosabb értékek összességében, bór ami ne 
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legyen magas, ez határérték alatt van. Nem tudom a jód mennyi, bár itt az a jó, hogyha 
van valamennyi, mert ha hiánya van az baj, az golyvát okoz. A vas határérték felett van, 
nem sokkal, 0,026 mg/l a határérték, illetve ennyi a mért érték, a határérték 0,2, nem 
sokkal van mögötte. Az ammónia az viszont több, NH4OH, az viszont több, az jócskán 
fölötte van. Most hogy kerül ammónia a vízbe? Hát ez az emberi és az állati vizelet, meg 
a műtrágya, ez viszont hosszú távon mindenképpen valamilyen szűrést, tisztítást, és 
elsősorban hogyha most a felettes szerveket megkérdezzük azt mondják, hogy akkor 
legyen szennyvízelvezetés, mert akkor az emberi és állati trágyalé nem kerül bele és 
akkor ez már jelentősen lecsökkentené. Mert a nitrogén tartalmú műtrágyákkal bejutott 
az is sajnos leszivárog a mély rétegekbe, ez a víz 172 méter mélyről jön fel. 
Összkeménysége, alacsony az összkeménysége, annak ellenére, hogy sok minden 
határozza meg például a kálcium összköménységét nem csak a vas, kálcium, 
magnézium, nátrium, kálium, mangán, vas. A vas 0,2 mg/l, már említettem a 
megengedett, a kálium 5, a nátrium 18, a szulfát az attól függ, hogy milyen kénes 
mennyisége van, 100 mg/l, a szénsav, a hidrogénkarbonát az 50, ásványvizeknél ez 
valamivel magasabb lehet. A magnézium 50, a kálcium pedig 80 mg/l. Az arzénról már 
a múltkor beszéltem, azt most nem írja a beszámoló, az mondjuk fontos.  

 
Orbán Sándor Kom. Szolg. Szerv. vezető: 
 Nincs arzén.   
 
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag: 
 Itt viszont nem írja, nem milligram, hanem mikrogram/liter a megengedett. Tudom, 

hogy jó volt a benti víz a tiszacsegei, úgyhogy összességében ezek az eredmények, 
ismerve az Alföld vizeinek a minőségét, akár az összkeménységi fokot, akár az 
ammónia szennyezettséget, akár az arzén szennyezettséget, ami nem a mi hibánk, hanem 
a Kárpátokon keresztül folyó vizek hozzák le, a hegységből kihozott arzént. Ez így 
jónak mondható, bár ezen az ammónián lehet még javítani. Hát idővel majd itt is a 
szennyvízelvezetés megvalósítása szükséges lesz, nem a mi ciklusunkban, de európai 
előírás, hogy legyen meg. Még egy kérdésem lenne, hogyha a Ketten Trans Kft.-nek a 
szennyvízbefogadói szolgáltatást megszüntettük, akkor most hova megy ez a szennyvíz?  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Van egy tartály. Most készítettünk, ő így próbálja legalizálni az egészet. Ott a tartályba 

engedi, na most ez a tartály megtelik és ezt el kellene szállítani. Most fényképpel és 
jegyzőkönyvvel tudtuk igazolni, elkaptuk, amikor nem szállítja, hanem a szántóföldre 
engedte. Újra megtettük a megfelelő jelentési kötelezettségeinket a szakhatóságok felé. 
De nem ezzel van itt a gond Doktor Úr, azzal van, hogy lassan már egy fél éve az 
ivóvizet elzártuk, egyáltalán a szakhatóságok hogy adnak ide engedélyt, amikor ivóvíz 
vételi lehetősége nincs. Mi az önkormányzat a mi részünkről, amit lehet megtettünk. Mi 
mikor tudtuk ezt az egészet, hangsúlyozom, mikor tudomásunkra jutott, hogy most 
engedi, nem is szállítatja, akkor kint voltunk a helyszínen, erről fényképek, jegyzőkönyv 
készült, minden.  

 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Kiegészíteném azzal, mert erről már többször beszéltünk és Alpolgármester Úr is 

jelezte, hogy telephely engedély köteles, tehát jeleztük Balmazújváros Város 
Polgármesteri Hivatal felé, mivel ő a telephely engedélyt kiadó szerv, ezeket a 
problémákat, tehát valószínű lépnek benne, reméljük.  
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Jónás Sándor polgármester: 
 Tehát az önkormányzat a rávonatkozó részt, az, hogy megszűnjenek ezek a dolgok, 

megtette. Jelenleg most itt tart az ügy, csak azért mondtam, mert ez a legutóbbi 
fejlemény volt. Más?  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Én a vízművel írtátok ide, hogy a szűrőt kvarchomokkal feltöltitek, időpont nincs írva, 

ezt mikorra tervezitek? 
 
Orbán Sándor Kom. Szolg. Szerv. vezető: 
 Hát amit elmondtam voltunk a Vízmű Zrt-nél Polgármester Úrral, Alpolgármester Úrral, 

ők a kivitelezési határidőt, mivel rendeződni kell ott is nekik a soraiknak, meg minden, 
tehát jövő évben határozták meg. Tehát szóbeli megállapodás történt végül is, illetve 
aláírással átvették.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Tehát nem a mi hibánkból csúszik, röviden ez az egész dolog, szeretném megint 

elmondani, nem a polgármester és a kommunális szolgáltató hibája miatt csúszik. De a 
megfelelő lépéseket megtettük, de sajnos, mint mindenki tudja ott is váltás történt. Új 
vezető került a Vízmű Zrt. élére, nem tudom hanyadik nekifutásra sikerült, most úgy néz 
ki, de nem akarom elkiabálni, hogy talán most már tényleges munka is el fog tudni 
kezdődni. Tehát azon vagyunk, hogy minél előbb megtudjuk oldani. Hajlandóságot 
mutatnak, nincs ezzel semmi gond. 

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Még van tovább. A fürdővel kapcsolatban. Elég nehezen jött el a várva várt május 01-jei 

nyitásra a fürdő medencék környéke, pedig lett volna közhasznú munkás, minden, még 
belül is elég nagy gaz, meg szemeteket, amiket odahordtunk. Én nem tudom, hogy azok 
a kövek, én úgy gondolom, hogy a Szabadidő parkból lett odahordva, nem túl 
szerencsés, de ha nem onnan, akkor akárhonnan is, az nem túl szerencsés. Nem túl 
szerencsés, de már akkor is jeleztem, amikor építették és azóta sikerült ezen változtatni 
a gyermek medencének hívott, bár nem gyerek medence, csak ez amibe a legkisebb víz 
van, azonos vízminőség van benne, mint az úszómedencében, így alkalmatlan teljesen. 
Meg nem is szerencsés, hogy a kettő együtt hasonló klórmennyiség van benne, ezen 
lehetne még változtatni valamit, akkor ez megérné. Ezzel kapcsolatban lehetett volna 
idáig is már ezen változtatni.  

 
Orbán Sándor Kom. Szolg. Szerv. vezető: 
 Hát ez a vízforgató rendszer megépítésekor történt így, ezzel kapcsolatban sok mindent 

nem tudok kiegészíteni. Tudod te is, így lett megtervezve, így lett elfogadva.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Más, ha nincs, akkor a Kommunális Szolgáltató beterjesztését szavazásra bocsátom, aki 

a beszámolót elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Kommunális Szolgáltató 
Szervezet 2009. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót – 11 fő igen, 1 fő nem 
szavazattal (Csernikné Nagy Krisztina, Derzsényi János nem volt jelen a szavazásnál) 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

 
116/2010.(VII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testület a Kommunális Szolgáltató 
Szervezet 2009. évben végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Jónás Sándor polgármester 

 
 
4. Napirendi pont 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. II. félévi munkaterve 
Ea.: Jónás Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Megkapták a képviselők. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Ez csak III. negyedév, de mindegy.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Igen, III. negyedév, mert választások lesznek, tehát a választásokig van kitűzve a 

testületi ülés, ami azt jelenti, hogy augusztus 25-re, illetve szeptember 15-re. 
Természetesen, hogyha valami olyan rendkívüli dolog van, akkor rendkívüli testületi 
ülés. Van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, javaslat, vélemény?  

 
Vincze László PTKIB. tag: 
 Tisztelt Testület! Nekem van véleményem róla. Ahogy közeleg a választás, ami 

általában október elején fog megtörténni, és ez a szeptember 15-e nem egy szerencsés 
dolog, amikor már megy a kampány finise, hogy csináljunk testületi ülést. Tehát ez nem 
a legszerencsésebb nekem, nem nekem, gondolom, hogy senkinek, mert átmegy majd 
kampányba, én attól tartok. Az augusztusival kellene összehozni és szeptemberben 
megy a kampány stb., hagy csinálja mindenki a maga dolgát, aki indul, én nem indulok, 
nekem jó, de én ezt nem tartom jónak. 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Laci, de most a kettő között különbség van, most nem a kampányról van szó, hanem a 

testületi ülésről. Itt addig még lehetnek olyan dolgok, például beszámolókat el kell 
mondani, amiket muszáj megcsinálni.  
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Vincze László PTKIB. tag: 
 Úgy kapcsolatos, hogy nem tudjuk megcsinálni, de én ezt nem helyeslem, ezt a 

szeptemberit.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Nincs is más benne, nincs olyan ami a kampányra vonatkozik, nem tudom mire 

gondoltál.  
 
Vincze László PTKIB. tag: 
 El fog fajulni a dolog, inkább azt mondom.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jaj, hát már egy fél éve ezt tapasztaljuk.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Félév? Négy éve. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Négy éve ezt tapasztaljuk, teljesen mindegy. Hát most nem, mi végezzük tisztességgel, 

becsülettel végezzük a munkánkat ameddig szól, ameddig a lakosság megválasztott, 
utána majd úgy lesz, ahogy lesz. Tehát itt nem kampány jellegű testületi ülés lesz.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Dehogynem. 
 
Jónás Sándor polgármester: 

A te részedről biztos.  
 
Illés János ÜOMSB. tag: 
 Én azt javasolnám, hogy ne közvetítse a tévé akkor élőegyenesbe azt a testületi ülést, és 

akkor így nem lehet belőle kampányolás. A jegyzőkönyvét ki kell függeszteni és kész.  
 
Vincze László PTKIB. tag: 
 Megszavazhatjuk azt is.  
 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Írott formában megjelentetni az újságban és kész.  
 
Jászai László PTKIB. tag: 
 A közvetítés nem kötelező, mi döntöttük el. 
 
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök: 
 Ide bárki bejöhet.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Dénesnek adunk egy nap szabit arra a napra, arra a szeptember 15-re, a testületi ülés 

nyilvános, tehát bárki besétálhat, most is bejöhet, ha akar. Csak hozunk egy testületi 
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határozatot, hogy az SZMSZ-szel ellentétben ezt az egy testületi ülést választások előtt 
nem közvetítjük és nem is adjuk le. Mert ez is lényeges.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 De a felvételt meg kell csinálni. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 A felvételt azt meg lehet csinálni nyilván, majd október közepén vagy amikor a 

következő testületet és polgármesternek akit megválasztottak annak eszébe jut, majd 
egyeztet a HHT-val és leadja, ennyi. Én úgy gondolom, hogy ez mindenki számára 
megnyugtató, akkor teljesen felesleges itt kampányolni, mert nekünk minek, akinek meg 
kampányolni kell, az meg úgysem látja és akkor ebből nem lesznek ilyen problémák, 
hogy esetleg itt elfog mérgesedni a helyzet. Ettől még egyébként elmérgesedhet, akkor 
ezt az egy okot már kizártuk.  

 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Nem tudom az augusztus 25-ei ülésre a Csegei Napok értékelése túl közeli-e? Hajtsuk-e 

végre vagy nagyvonalakban, a tapasztalatokat, mint ahogy szoktuk is. Nincs betervezve, 
de talán akkor már tudunk tanulságot vonni. Hogy sikerült, mit kellett volna jobban 
esetleg. Nem tudom ezzel foglalkozzunk-e vagy a szeptemberiben.  

 
 
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök: 
 Csak a szeptemberiben, mert külön kell értékelni, de itt már beszámolók.  
 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Elég kevés az idő, de csak beszélni kellene róla, mint a legnagyobb rendezvényünkről.  
 
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök: 
 Azt szeretném mondani, mint ahogy ez itt le is van írva, hogy beszámoló a Képviselő-

testület 4 éves munkájáról, tehát a négy évesre is el kell készíteni a beszámolót, plusz 
még el kell készíteni nem csak a csegei napokról, hanem az összes eddigi 
rendezvényünkről el kell készítenem a beszámolót. Ugyan úgy a csege napokról is, de 
itt a négy évről kell beszámolni ezen a bizonyos testületi ülésen. 

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Csak a szeptemberiben tud menni.  
 
Vincze László PTKIB. tag: 
 Akkor belefér abba. 
 
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök: 
 Hogyne férne, hát benne lesz, csak négy évre, négy évre kell elkészíteni, meg a 

rendezvényekről is négy évre.  
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Jónás Sándor polgármester: 
 Akkor összefoglalva a képviselőknek az a véleménye, hogy a beterjesztett két testületi 

ülés az meg lesz tartva. Az augusztusit azt még élő egyenes adásban és ismétléssel 
láthatják a tiszacsegei lakosok. A szeptemberre tervezett testületi ülést pedig akkor 
nyilvános lesz, tehát aki ide a hivatalba bejön vagy a képviselő-testületi ülésre bejön az 
itt lehet, de a televízió nem fogja közvetíteni és nem fogja ismételni. Úgy gondolom a 
képviselőknek ez volt az összvélemény, szavazásra akkor így bocsátom, aki ilyen 
formában elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. II. félévi munkatervét – 12 fő igen 
szavazattal (Csernikné Nagy Krisztina, Derzsényi János nem volt jelen a szavazásnál) 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

 
117/2010.(VII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. II. félévre vonatkozóan 
munkatervét az alábbiak szerint fogadja el: 
 

2010. augusztus 25. (szerda): 
 

1.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása 
Ea.: Jónás Sándor polgármester 
Előzetesen véleményezi: Valamennyi Bizottság 

 
2.) Beszámoló az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 

Ea.: Jónás Sándor polgármester 
Előzetesen véleményezi: Valamennyi Bizottság 

 
3.) Polgármesteri jelentés 

Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 

2010. szeptember 15. (szerda) 
Cikluszáró testületi ülés 

 
1.) Beszámoló a Képviselő-testület 4 éves (2006-2010.) ciklusa alatt végzett 

munkájáról 
Ea.: Jónás Sándor polgármester 
       Bizottsági Elnökök 
        Előzetesen véleményezi: Valamennyi Bizottság 
 

2.) Polgármesteri jelentés 
Ea.: Jónás Sándor 

 
Képviselő-testület úgy határoz továbbá, hogy a 2010. szeptember 15-én tartandó 
cikluszáró testületi ülésről videofelvétel készül, amelynek a kábeltelevízió adásában 
történő levetítésére legközelebb a helyi választások eredményét követően kerülhet sor.  
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5. napirendi pont 
 

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

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ez mindenki előtt ott van, ezzel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele? Ha 

nincs, akkor szavazásra bocsátom, aki elfogadja, és egyetért vele, kérem, hogy 
kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a polgármesteri jelentést – 11 
fő igen, 1 fő nem szavazattal (Csernikné Nagy Krisztina, Derzsényi János nem volt jelen 
a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

 
118/2010.(VII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést 
elfogadja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Jónás Sándor polgármester 

 
 
 
6. Napirendi pont 

 
 
Különfélék 
 
 
a.) Városi Óvoda és Bölcsőde által benyújtott előterjesztések megvitatása 

Ea.: Bárdos Tiborné óvodavezető 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Mint jeleztem, a különfélékben megkérnélek, Piroska, gyere már ide légy szíves és a 

beterjesztésedet légy szíves ismertesd.  
 
Bárdos Tiborné óvodavezető: 
 Tisztelt Polgármester Úr! Aljegyző Asszony! Tisztelt Képviselő-testület! Az első 

előterjesztésem az tulajdonképpen arról lenne szó, az alapító okiratunk módosítása. Új 
épületet fogunk birtokba venni, ez szakmai kihívásokat is jelent számunkra, amelyeknek 
szeretnénk eleget tenni. Jelenleg két „jó gyakorlat”-unk került fel az internetes 
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adatbázisba, amely az egyik már beköltségelt „jó gyakorlat” 200 ezer Ft-ért áruljuk a 
szellemi termékünket. Illetve ebből kifolyólag szeretnénk a referencia intézményi 
státuszt is megpályázni, ami szintén bevételi forrást jelentene az óvodának. Ehhez 
mindenképpen szükséges az alapító okirat módosítása, amit le is írtam, hogy TEÁOR-
számokat kell majd beletenni, mert kiegészítő tevékenységet fogunk ellátni. De mivel 
augusztusban mindenképpen módosítani kell az alapító okiratunkat, annak megfelelően, 
hogy változik a telephelyünk, illetve a sajátos nevelési igényű gyerekek nevelési is bele 
fog kerülni végleges formában, ezért én arra kérem a Képviselő-testületet, hogy a 
pályázatunkat mi betudjuk nyújtani, most ne az alapító okiratot módosítsuk, hanem egy 
szándéknyilatkozatot adjanak hozzá, hogy az augusztusi módosításba a fent megjelölt 
TEÁOR számok bekerülhessenek az alapító okiratba.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Bizottság tárgyalta? Van vélemény, észrevétel?   
 
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök: 
 Ezzel kapcsolatban nincsen, mert szándéknyilatkozatot kérnek Piroskáék az alapító 

okirat módosításhoz.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Tisztelt Testület! Azt szeretném megkérdezni Piroskától, hogy a bölcsődei gondozónői 

álláshelyet közcélúval nem lehet betölteni? 
 
Bárdos Tiborné óvodavezető: 
 De majd arról beszélünk még utána, most először az alapító okirat.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Az alapító okirat az mehet.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Akkor arra szavazzunk. Akkor először erre szavazzunk. Aki ezt elfogadja és így jónak 

találja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Városi Óvoda és Bölcsőde 
referencia intézménnyé válásához benyújtásra kerülő pályázathoz szükséges 
szándéknyilatkozatot – 12 fő igen szavazattal (Csernikné Nagy Krisztina, Derzsényi 
János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
 

119/2010.(VII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Városi Óvoda és Bölcsőde referencia 
intézménnyé válásához benyújtásra kerülő pályázathoz az alábbi szándéknyilatkozatot adja ki: 
 
Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az alább felsorolt tevékenységi körök a Városi 
Óvoda és Bölcsőde alapító okiratába beépítésre kerüljenek: 
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 8560  Oktatást kiegészítő tevékenység 
 856001 Oktatási-, nevelési módszertani tanácsadás, szakmai tervezés, szakértés 
 856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatás 
 85609  Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
 856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
 
Képviselő-testület felkéri dr. Vámosi Margit aljegyzőt, hogy a Városi Óvoda és Bölcsőde 
alapító okiratának módosítását a soron következő augusztusi testületi ülésre készítse elő.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Jónás Sándor polgármester 
             Dr. Vámosi Margit aljegyző 
             Bárdos Tiborné Óvodavezető 
 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Most jön a létszám.  
 
Bárdos Tiborné óvodavezető: 
 Az első előterjesztésem a technikai létszám terhére történő óvoda titkári feladat 

megoldása. Azt tudjuk, hogy az intézmények működése az nem oldható meg technikai 
létszám nélkül. Jelenleg az óvodában egy technikai alkalmazottunk van, az összes többi 
nevelő-oktató munkát végző, illetve ezt segítő alkalmazott. Ez a technikai alkalmazott a 
mosónő, aki mind a bölcsődét, mind az óvodát ellátja. Eddig a technikai létszámot 
közcélú munkavállalóval oldottuk meg, amely hosszú távon nem igazán kielégítő 
számunkra, ugyanis maga az óvoda titkári feladat egy olyan bizalmi munkakör, aki 
belelát az intézmény működésébe, kezeli a személyes adatokat, a gyerekekét, a szülőkét, 
és a dolgozókét. Illetve ez olyan speciális, intézmény specifikus feladat, amelyet egy-két 
hét alatt nem lehet megtanulni. Tehát amennyiben állandóan változna a közcélú 
foglalkoztatott személye, akkor tulajdonképpen sok hasznát így nem tudnánk venni. 
Számunkra az lenne a megnyugtató, ha biztos pont lenne ott az intézményben. Abból is 
kifolyólag, hogy szeptembertől tervezzük a referencia intézmény bevezetését, illetve 
magát a „jó gyakorlatok”-nak az árusítását, és ez plusz adminisztrációt, illetve 
szervezési feladatokat von majd maga után. Úgyhogy kérem a Tisztelt Képviselő-
testületet, hogy ezen előterjesztésemet megvitatni szíveskedjék és ahhoz, hogy az 
intézményünk zökkenőmentesen tudjon működni a jövőben is, járuljanak ahhoz, hogy ez 
az álláshely kialakításra történjen, illetve betöltéséhez is.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Bizottságot kérdezem, hogy tárgyalta-e?  
 
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök: 
 Bizottságunk tárgyalta tegnap a Pénzügyi Bizottsággal együtt hosszasan, és nem 

jutottunk sehova, mert szűkös anyagi helyzetünk is előkerült, Piroska is védte az 
álláspontját. Megértettük mindannyian, hogy referencia intézménnyé kíván válni, 
aminek egyébként nagyon-nagyon örülnénk neki, mert nagyon kevesen válnak azzá. 
Van egy programjuk, amit eltudnak adni, sőt több is van, tehát nekik szellemi tőkéjük 
van. De az anyagi vonzata az viszont nincs biztosítva és kialakult egy patthelyzet.  
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Jónás Sándor polgármester: 
 Közcélúban esetleg?  
 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Beszélt erről a bizottság. 
 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Én nem a bizottság véleményét, mert nem tárgyaltuk bizottságon. A következőről van 

szó, az óvoda titkári feladat nem az úgynevezett hagyományos titkárnői feladatról szól, 
hogy gépel, meg levelezést bonyolít le, hanem ahogy Piroska mondta ez egy bizalmi 
állás, az ott dolgozóknak az összes személyi adatai, jövedelmétől kezdve mindent ő 
kezel, ugyan úgy a gyerekek adatait és tudjuk, hogy elég komoly adatvédelmi rendszer 
működik Tiszacsegén, ha bármi kikerül egy ilyen intézménytől, akár mi egy gyerekről, 
akár egy felnőttről, komoly büntetéssel kell számolni. Én úgy érzem, hogy ez az 
intézmény már megérett arra, hogy legyen óvoda titkára, és értékeljük azt benne, hogy 
ők elő is akarják teremteni ennek az óvoda titkárnak a jövedelmét. Szellemi terméket 
fognak eladni. Itt több százezer forintos tételekről lehet szó. Tehát úgymond ők 
megtermelnék a jövedelmét annak a titkárnak.  

 
Bárdos Tiborné óvodavezető: 
 Hát igyekszünk, igen.  
 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Köztudott az is, hogy úgy, mint az oktatásban, vagy bármelyik területen az 

adminisztráció nagyon megnőtt, ott a külső partnerekkel a kapcsolatot tartani, a 
levelezéseket bonyolítani, szervezési feladatai vannak neki, tehát elég összetett feladatot 
kell ellátni, tehát még egyszer közcélúval azért nem lehet megoldani, mert ez egy 
bizalmi munkakör. 

 
Bárdos Tiborné óvodavezető: 
 Hosszú távon nem megoldható. 
 
Bana Gábor PTKIB. tag: 
 Szépen leírta Piroska itt a dolgokat, nagyon jó szellemi termékeket akarnak árusítani. 

Biztos, hogy jó a program is, én nem vitatom. Fordítsuk meg a dolgot, hogyha az óvoda 
titkári állást létre akarjuk hozni, akkor először teremtsék meg az anyagi feltételeit és 
akkor utána ezt a helyet betöltjük. Tehát az mondom, hogy biztos, hogy nagyon jó ez a 
dolog, gondolom lesz is rá jelentkező, bár nem hiszem, hogy túl nagy, érdeklődés az 
lehet, de nem sokan fogják megvenni, én úgy gondolom, túl nagy fizető képes kereslet 
erre nem lesz, az egész országban az egész intézmény anyagi gondokkal küzd, 
gondolom mindenki megoldja ezt a saját háza táján ezeket a dolgokat, ami itt az 
óvodapedagógusokra nézve kell, és szükséges. Tehát én megfordítom a dolgot, hogyha 
ez a szellemi termék piacképes lesz és lesz rá kereslet, akkor azt mondom, hogy igen is 
töltsük fel ezt az állást, legyen egy óvoda titkár, aki ezeket a dolgokat intézi. Tehát 
amikor beindult a dolog, akkor látom ennek létjogosultságát, de addig én is azt 
mondom, hogy a szűkös anyagi helyzetünk miatt nem tartom ezt jónak, ez az egyik. A 
másik dolog pedig az, hogy küszködtünk itt hosszú hónapokon keresztül a 
létszámleépítéssel, nagyon sok csatát megvívtunk itt pedagógusokkal, nem akarom 
sorolni, hogy még kikkel, nagyon sok vád ért bennünket, nagyon sok rosszat szóltak a 
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településen emiatt. Én azt mondom, hogy ne adjuk fel a labdát, hogyha az anyagi kerete 
meg lesz ennek, akkor én ezt javaslom, ha nem, akkor nem tartom létjogosultnak ezt a 
dolgot.  

 
Bárdos Tiborné óvodavezető: 
 Tehát én azt gondolom, hogy külön kell választani itt a szellemi termék árusítását, 

illetve a referencia intézménnyé válást. Ennek a referencia intézménnyé válás 
tulajdonképpen nem jelent mást, mint egy képzési központ lennénk itt a térségben. Ami 
azt jelenti, hogy ide fognak látogatni hozzánk, illetve mi fogunk kimenni külső 
szolgáltatásként előadásokat tartani. Na, most ennek van egy folyamata, egy nagyon 
komoly minősítésen kell átmenni, amihez azért nem kevés írásos dokumentációt, illetve 
stb-t el kell készíteni, majd utána hozzánk jönnek az intézménybe és itt nézik meg 
alapjában a működését az intézménynek. Azért mondom, hogy ezt a kettőt külön kell 
választani. Ha már képzési központtá válunk, vagy szeretnénk válni és sikerülni fog, 
mert megfelelünk, akkor azt jelenti, hogy olyan színvonalon működünk, akkor viszont 
ahhoz elkerülhetetlen az, hogy legyen egy olyan dolgozó, aki az intézményben 
reggeltől, estig ott van, önállóan tudja végezni a munkáját és működik az intézmény úgy 
is, hogy nincs bent a vezetője, mert ugye kötelezettséggel jár a vezető felé is.   

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Tehát azért mondom Gabi, hogy itt az a legnagyobb gond, hogy ez a létszám pont amiatt 

kell, hogy ez teljesüljön és utána lehessen ezzel keresni majd, mert rengeteg 
adminisztratív dolgokkal jár.  

 
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök: 
 Gabinak csak annyit szeretnék mondani, hogy a mondat úgy kezdődik, hogy az Észak-

alföldi Regionális Hálózati Központ referencia intézményi státusz megszerzését 
ajánlotta fel. Ami nem kis dolog. Viszont ők nem tudnak üzletelni, ők előre nem tudnak 
üzletelni, mert először is a státuszt meg kell, hogy kapják, egy rendkívül bonyolult 
folyamat, mire megkapják és majd csak utána tudnak referencia intézményként 
működni, ami azt hiszem, hogy nem kis dolog egy településen, hogyha referencia 
intézmény van és ennek a hozadéka csak később jön. Költségvetési szempontból tudom 
én is, hogy nincsen rávaló. De tegnap viszont nagyon szerettem volna, hogyha te is itt 
vagy és végighallgatod mindazt, mert akkor én is tudnám azt mondani Gabi 
mindannyiunknak, hogy intézményi vezetők, intézményi dolgozók önkormányzatnál 
nem vagyok benne biztos, hogy mindenki magáénak érzi azt a munkahelyet. Vagy 
minden vezető számon kéri a dolgozójától, hogy mit is csinál? Vagy odafigyel a szigorú 
takarékosságra minden vezető odafigyel. Vagy pedig vannak még azért problémák, amit 
nem tártak fel, mert kéz kezet mos alapon nem beszélünk róla. Mert az óvodában nincs 
ilyen. Az óvodában az óvónőknél nincs ilyen. Én nem minden intézményre gondoltam, 
de vannak azért önkormányzati intézmények, ha már itt tartunk, ahol a vezetők nem 
biztos, hogy a jó gazda gondosságával felelnek az intézményükért. Elfogadhatunk itt 
mindenféle beszámolót, tudod. 

 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Elnézést, 
 
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök: 
 Nem rád értettem.  
 



  23

 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Én ilyen esetben vagy nyilatkoznék, vagy megnevezném, hogy miről van szó,  
 
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök: 
 Nyilván, én nem fogom nyilvánosan. 
 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Most rébuszokban kezdtünk el beszélni és teret adtunk annak, hogy találgassanak az 

emberek.   
 
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök: 
 Nem.  
 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Hagy fejezzem be, mert ez engem is érint, tehát hagy mondjam végig. Vagy nevezzünk 

embereket, vagy ne is hozzuk fel ezt a témát, 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Ott a szó. 
 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Én azt mondom. Csak reagáltam a tiedre. A másik visszatérnék elnézést az óvodával 

kapcsolatban, hogy Gabit megnyugtassam, tehát a következőről van szó. Bármelyik 
önkormányzat akár mínuszban lehet, de különböző pályázatokon pénzt nyer, pontosan 
arra, hogy ezekre költség el, ezekre a tanfolyamokra, ezekre a tanácsadásokra azt a 
pénzt, tehát rákötelezik. Tehát van rá vevő. A szellemi terméket most nem könyvbe, 
vagy kiadványba kell gondolni, hanem abba, ahogy Piroska elmondta, hogy vagy 
idejönnek tapasztalatot szerezni, vagy ők mennek tanácsot adni.  

 
Bana Gábor PTKIB. tag: 
 Még egy reakció, ezt ilyen szépen levezettétek. Én nem annak vagyok ellene, hogy ez 

beinduljon, én pusztán annyit kértem, hogy csináljuk meg az első lépéseket, próbáljuk 
az egészet úgy beindítani, mert én úgy gondolom, hogy egy vállalkozás nem úgy indul 
be, hogy minden terülj-terülj asztalkám van, és akkor van pénz, van minden, van 
szellemi tőke, hanem az egy folyamatnak a része, a kezdet ugye nehéz. Próbálja meg 
beindítani úgy, hogy legyen kézzel fogható eredmény, mégha csak részeredmény akkor 
is és amikor ez látszik, hogy majd be fog indulni, lesz rá kereslet, stb., stb., akkor azt 
mondom, hogy rendben van. Én nem azt mondom, hogy ez nem kell, ez félreértés. Én 
csak azt mondom, hogy egy vállalkozás nem úgy indul be, hogy minden megvan, van 
pénz, van minden, hanem ez egy folyamatnak a része.  

 
Tóth Imre kiment.       Jelen van: 11 fő 
 
Bárdos Tiborné óvodavezető: 
 Én csak annyit szeretnék még hozzátenni, hogy eddig is elláttuk ezt a feladatot közcélú 

dolgozóval. Tehát titkár nélkül nem tudna működni az óvoda, mert egyszerűen 
létfontosságú az, hogy legyen egy adminisztratív dolgozó, aki intézi az ügyes-bajos 
dolgainkat. Én azt is tudom, hogy az önkormányzat nagyon nehéz anyagi helyzetben 
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van, azzal is tisztában vagyok, hogy létszámleépítések voltak. Én attól félek, hogy meg 
fog szűni ez a közmunkaprogram, ami nekünk azt jelenti, hogy akkor az a pár közcélú 
dolgozó, aki segíti a működésünket, az is el fog tőlünk kerülni, én akkor egy 
biztosítékot szeretnék csak arra, hogy amennyiben nem tudjuk tovább ilyen formában 
fenntartani, tehát közcélú foglalkoztatottal nem tudjuk fenntartani a működést, hogy 
akkor viszont visszatérünk rá és akkor viszont legalább ezt az egy technikai álláshelyet 
megkapom. Nekem ez is megnyugtató.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Azt hiszem, hogy erre már hajlanak a képviselők.   
 
Vásári-Orosz Andrea ÜOMSB. tag: 

Annyit szeretnék elmondani, hogy szerintem tegnap a bizottság egyébként kb. ebben 
foglalt állást. De akkor végül is foglaltunk állást.  

 
Jónás Sándor polgármester: 

Azért kérdeztem, azért akartam, hogy a bizottság jó lett volna, hogyha elmondta volna 
az elején ezt.  
 

Vásári-Orosz Andrea ÜOMSB. tag: 
Abban foglaltunk állást, hogy jelenleg aki elvégzi ezt a munkakört, december 31-ig van 
közcélúként foglalkoztatva, és december 31-ig marad ebben a formában, aztán pedig új 
költségvetés, új normatíva, meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, és akkor decemberben 
vissza lehet térni rá. 
 

Jónás Sándor polgármester: 
 Köszönöm szépen, akkor erre szavazzunk. Ha egyet ért vele a Tisztelt Képviselő, kérem, 

hogy kézfelnyújtással jelezzék.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Hozzá akartam szólni. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ehhez? 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Ehhez.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ja, jó, de mindenki elfogadta, azt hittem, hogy már megszavaztad, arra jelentkezel. Igen, 

tessék.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 

Én is azzal szerettem volna kiegészíteni, hogy teljesen igaz, amit Gábor mond. Először 
egyéb meglepetés amúgy is, remélem, hogy egyre több kellemes meglepetés fog majd 
érni bennünket az új óvodával és ezért én is azt mondom, hogy először induljon be a 
dolog. Tényleg nagyon jó munkát végeztetek idáig is, én úgy érzem, ha szűkösen is 
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idáig el lehet ezt végezni. Annak ellenére, hogy nem tudtam, hogy a bizottság is ilyen 
álláspontra jutott teljesen egyetértek ezzel a döntéssel.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ezért nem kellett volna, csak szavaznod. Akkor jó, fényezzed magad. Aki egyetért vele 

és elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – titkári álláshely beállítását nem 
támogatja – 11 fő igen szavazattal (Csernikné Nagy Krisztina, Derzsényi János nem 
volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

 
120/2010.(VII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
 

Képviselő-testület - figyelembe véve az önkormányzat jelenlegi anyagi helyzetét - úgy 
határoz, hogy a Városi Óvoda és Bölcsőde 1 óvoda titkári álláshely beállítására, 
valamint betöltésére vonatkozó kérését nem tudja támogatni.  
 
Képviselő-testület úgy határoz továbbá, hogy az óvoda titkári feladatokat továbbra is - 
2010. december 31-ig - a jelenleg is foglalkoztatott közcélú munkavállalóval oldja meg 
az intézmény.  
2010. december hónapban az intézmény által benyújtott kérelem ismételten 
megvitatásra kerül.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Jónás Sándor polgármester 
    Bárdos Tiborné Óvodavezető 

 

Bárdos Tiborné óvodavezető: 
 A harmadik előterjesztés a bölcsődére vonatkozik, mint köztudott eddig két csoporttal 

működött a bölcsőde, most az új intézmény átadásával lehetővé válik a három 
csoportnak a beindítása. Már most a beiratkozott gyereklétszám is úgy alakul, hogy a 
három csoportra való gyereklétszám megvan. Ahhoz, hogy a három csoportot betudjuk 
indítani, természetes, hogy ide dolgozók kellenek, méghozzá gondozói létszámot kell 
emelni. Az általam leírt törvénynek az 1. számú melléklete határozza meg azt, hogy egy 
csoporthoz hány fő gondozónő, hogy 2 fő gondozónő szükséges, így a jelenleg 4 fős 
gondozónői státuszt én kérem szépen 6-ra emelni, hogy betudjuk indítani a harmadik 
csoportunkat. Illetve a közalkalmazotti törvény pedig azt határozza meg, hogy milyen 
főállású emberekkel lehet a gyermek intézményekben ezt az állást betölteni és 
közalkalmazotti jogviszonyban.  

 
Vincze László PTKIB. tag: 
 Kérdést szeretnék feltenni, hogy hány éves kortól lesz a bölcsődei foglalkoztatás?  
 
Bárdos Tiborné óvodavezető: 
 Teljesen pici kortól, elvileg 20 hetes kortól három éves korig történik a bölcsődés, most 

a legfiatalabb beíratott bölcsődés korú gyermekünk 15 hónapos.  
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Vásári-Orosz Andrea ÜOMSB. tag: 
 Ezt is tárgyalta a bizottságunk és arra az álláspontra jutottunk, hogy az álláshelyet 

mindenképp meg kell, hogy szavazzuk, mert csak úgy tud beindulni az intézmény, tehát 
ahhoz, hogy működési engedélyt kapjon, ahhoz meg kell lenni a három 
csoportszobának, amelynek feltétele a gondozónő.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Én arra kérlek benneteket, hogy az álláshelyet szavazzuk meg, de ne töltsük addig fel, 

vagy helyettesítéssel. Sanyi, itt olyan komoly gondok vannak, hogy fizetés nem lesz a 
többinek sem. Te is nagyon jól tudod, hogy én sokkal ebben körültekintőbben, és azt 
mondom, hogy már így is az új testületet eléggé megterheltük, addig itt felvenni senkit, 
míg az új testület feláll, majd az eldönti. Mert nagyon komoly a gond, sokkal 
komolyabb annál, mint ahogy most itt el lehet mosolyogni rajta. Nem kell addig 
felvenni, helyettesítéssel, vagy bárhogy, higgyétek el nekem, hogy nehogy többet 
kelljen elküldeni.  

 
Bárdos Tiborné óvodavezető: 
 Én maximálisan megértelek Sanyi, meg én megértem 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 És arra gondoltatok, hogy a fűtésre, meg egyébre szakember, arra senki nem gondolt, 

hogy két csegei ember egy vízszerelő állandóan ott legyen az építésén, meg egy 
villanyszerelő. Higgyétek el nekem, hogy azért nem annyira bonyolult a villanyszerelés, 
elmondja Laci, de azért nem ártott volna azért helyi embereknek legalább hetente 
egyszer kimenni, hogy ezeket az alap dolgokat, hogy mi hol van. Ezekre már én szívem 
szerint én már rég oda küldtem volna egy-egy szakembert, hogy amikor építik is nézze 
meg, mert általában új dolgoknál, mikor elindulnak még szoktak lenni, teljesen jó 
indulattal mondom, meghibásodások, és azoknak a kiküszöbölését, mert ránk fog ez is 
maradni, illetve a tiszacsegei lakosokra és ezekkel kapcsolatban is azért még lesz 
meglepetés. Én azért mondom, hogy várjuk már ki és húzzuk össze magunkat.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Akkor összefoglalnám, mert most pont ellentétesen beszélsz, most ide kéred a létszámot, 

hogy ide biztosítsunk létszámot az új modern technikához, hogy vegyünk oda fel 
valakit. Akkor nem értetted az első kérdést sem, ezt csak meg kell szavazni. Nem fogjuk 
betölteni a létszámot, csak megszavazzuk, mert a működési feltételéhez ez szükséges. 
Tehát akkor ennyit szeretnék elmondani neked, és én nem létszámot, amit te akarsz, 
hogy még oda karbantartót, meg ilyen embert, meg olyan embert vegyünk. Azt is majd 
az új képviselő-testület eldönti. Így ilyen formában gondoltuk ezt,  

 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 

álláshelyet hozunk létre.  
 
Jónás Sándor polgármester: 

álláshelyet hozunk. 
 

Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
ebben maradtunk tegnap. 
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Nem akartam Sándor, csak azt mondtam, hogy most egy villanyszerelő, kiment volna, 

aki átnézte volna, vagy vízvezeték szerelő. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Ott elektromos terv van.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Tudom, teljesen hát az egész rendszer  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 De mit néz meg rajta? A tévé gyárba se megy el a tévészerelő, hogy hogy rakták össze a 

tévét. Ne viccelj már Sanyi,  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jó egy pillanat.  
 
Vincze László PTKIB. tag: 
 Én a korra csak azért kérdeztem rá, hogy van-e valami előírás, hogy egy 6-7 hónapos 

gyereket ki gondozhat. Én csak arra lettem volna kíváncsi, hogy van-e? Mert 
közhasznúval nem tudja betölteni, mert akkor nem tudjuk megakadályozni, hogy ne 
szavazzuk meg a létszámot. Az egészen más, mert egy 4 éves gyereknek más, más a 
bölcsődésnek.  

  
Bárdos Tiborné óvodavezető: 
 Persze. Csecsemő- és kisgyermek gondozónői felsőfokú szakmai végzettséggel tölthető 

be csak ez az állás.  
 
Vincze László PTKIB. tag: 
 Tehát így kell megvilágítani, akkor nekünk is így kell tudomásul venni, hogy így kell 

megszavazni.  
 
Vásári-Orosz Andrea ÜOMSB. tag: 
 Én azt mondtam, hogy az álláshelyet szavazzuk meg, ez a bizottság álláspontja, tehát mi 

is gondoltunk azokra, amikre te, meg kell szavazni az álláshelyet, röviden ennyi. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Aki így elfogadja és egyetért vele, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – 2 fő gondozónői álláshely 
növelést – 10 fő igen, 1 fő nem szavazattal (Csernikné Nagy Krisztina, Derzsényi János 
nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
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121/2010.(VII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelembe véve a személyes 
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 
szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 15/1998.(IV. 30.) NM rendelet I. 
számú mellékletének I/2 pontját, valamint azt hogy az új intézmény átadásával 1 
bölcsődei csoporttal bővül az intézmény csoportszáma - a Városi Óvoda és Bölcsőde 
zökkenőmentes és törvényes működése érdekében a jelenlegi 4 fő gondozónői 
álláshelyet 2 fővel emeli meg, így a gondozónői álláshelyek száma 6 főre emelkedik.  
 
Képviselő-testület – figyelembe véve az önkormányzat jelenlegi anyagi helyzetét – úgy 
határoz, hogy a gondozónői (üres) álláshelyek addig nem tölthetők be, amíg a 
munkakör betöltéséhez szükséges pénzügyi fedezet az önkormányzat költségvetésében 
nem áll rendelkezésre.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Jónás Sándor polgármester, Bárdos Tiborné Óvodavezető 

 
 
Tóth Imre visszaérkezett.      Jelen van: 12 fő 
 
 

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

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 A képviselők előtt ott van a vis maior támogatás igénylése. Az előző testületi ülésen szó 

volt arról, hogy az Iskola utca helyreállítása meg fog történi. Na most bővült a lehetőség 
arra, hogy amihez pénzt is lehet még pluszban nyerni, ez a műszaki ellenőri árajánlat, 
szakvélemény készítés, tervezői díj, stb., stb. Így ugye ebben a formában változna az 
egész. Kérdezem a képviselőket, illetve a bizottságot, ezt nem igen tárgyalta, de 
kérdezem a képviselőket, hogy ezzel kapcsolatban van-e észrevételük, kérdésük, 
javaslatuk? Amennyiben nincs, akkor ilyen formában javaslom elfogadásra, aki egyetért 
vele, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.   

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – vis maior támogatás 
igénylését – 12 fő igen szavazattal (Csernikné Nagy Krisztina, Derzsényi János nem 
volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

 
122/2010.(VII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior 
tartalék címen támogatási igényt nyújt be az Önkormányzati Minisztériumhoz.  
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A káresemény megnevezése: Tiszacsege, Iskola utca pályaszerkezetének megrongálódása 
Helye: Tiszacsege, Iskola utca (1872 hrsz., 1890 hrsz., 2295 hrsz.)  
 

A káresemény forrásösszetétele: 
                                                                                                                    adatok Ft-ban 

Megnevezés 2010. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 1.085.245 Ft 10 

Biztosító kártérítése - Ft  

Egyéb forrás - Ft  

Vis maior igény 9.767.205 Ft 90 

Források összesen 10.852.450 Ft  

 
 

- A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 10.852.450 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). 

 
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 
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c.)  Ingatlan bérbevétele iránti kérelem 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 /Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Sipos Gyula Tiszacsege, Bercsényi u. 17. szám alatti lakos kéri a Bercsényi 25. szám 

alatt lévő 1333 hrsz-ú, 1388 m2 nagyságú földterület bérbeadását. Kérnék erre 
javaslatot, mert forint négyzetméter árba, hogyha a Képviselő-testület bérbe kívánja 
adni, akkor milyen áron akarja. Erre kérnék javaslatokat a képviselőktől.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Rendbe tartsa. 
 
Jászai László PTKIB. tag: 
 Egyetértek vele. 
 
Jónás Sándor polgármester: 

Jó, milyen összegért. 
 
Jászai László PTKIB. tag: 

Ő úgy kérné, hogy rendben tartaná.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Akkor az önkormányzat úgy határoz, hogy abban, hogy rendben tartsa annak fejében 

odaadja ezt a földterületet? Aki egyetért így ezzel a formával, kérem, hogy 
kézfelnyújtással jelezze.  

 
Vincze László PTKIB. tag: 
 Mennyi időre adjuk oda? 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Határozatlan időre, mert azt bármikor vissza tudjuk venni. Aki egyetért, kérem, hogy 

kézfelnyújtással jelezze.  
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Sipos Gyula földterület 
bérbeadására vonatkozó kérelmét – 11 fő igen, 1 fő nem szavazattal (Csernikné Nagy 
Krisztina, Derzsényi János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:  
 

 
123/2010.(VII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tiszacsege 
1333 hrsz-ú 1388 m2 nagyságú „beépítetlen terület” megjelölésű, valóságban 
Tiszacsege, Bercsényi utca 25. szám alatti belterületi ingatlant Sipos Gyula Tiszacsege, 
Bercsényi u. 17. szám alatti lakos részére térítésmentesen bérbe adja.  
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A bérbeadás feltétele, hogy a bérlő a terület rendbetételéről gondoskodjon.  
 
A bérleti szerződés időtartama határozatlan időre szól, 15 napos felmondási határidővel. 
A bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti szerződés megszűnik, ha az önkormányzathoz 
vételi ajánlat érkezik az általa bérelt 1333 hrsz-ú 1388 m2 nagyságú, Bercsényi u. 25. 
szám alatti ingatlanra. A bérlőt elővásárlási jog illeti meg. 
 
Képviselő-testület felkéri Jónás Sándor polgármestert, hogy a döntésről értesítse a 
kérelmezőt.  

 
Határidő: 2010. július 31. 
Végrehajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester  

 
 

d.) Bérleti díj elengedése iránti kérelem 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 /Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ez is ott van minden képviselő előtt. Lévai Zoltán a Csege-Rév Bt., a kompos kéri egy 

havi bérleti díjának az eltörlését. Kérdezem, hogy tárgyalta-e a bizottság? Egyik sem, 
képviselők véleménye?  

 
Bana Gábor PTKIB. tag: 
 Az utolsó bekezdésben benne maradt a Sipos Gyulának  
  
Jónás Sándor polgármester: 
 Azt felejtsétek már el, azt nem mondtam, véletlenül benne maradt.  
 
Vincze László PTKIB. tag: 
 Az utolsó árvizet nem tartalmazza a számszerűség.  
 
Jászai László PTKIB. tag: 
 A júniusi, ami most kint volt, azt miért nem írta bele, az nem tudom hány nap volt.  
 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Nem vagyunk jó helyzetben gazdaságilag, de azért látszik itt, meg tudjuk azt, hogy 

megállt a komp, mert komoly árvizek voltak, és igazából ő a felét kéri annak, ami jár, 
74 nap állásért egy hónap díját kéri elengedni. 

 
Jászai László PTKIB. tag: 
 Ez több ettől Lajos a 74 naptól. 
 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Több, egy két hónap durván, jó két hónap. Igazából azt mondom, hogy ezek tényszerű 

adatok és tényleg állt a komp elég sokat az idén és ő annyiban lojális, hogy nem is a 74 
nap állásidőt kéri, hanem egy hónapot. 74 nap az több, mint két hónap, és ezért kér egy 
hónapot, hogy engedjük el, igazából nem volt bevétele és alkalmazott 4-5 embert. Nincs 
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könnyű helyzetben biztos. De a mai világban ez benne van a vállalkozásokban, hogy 
számolni kell olyan dolgokkal is, amire az ember nem kalkulál.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Más vélemény nincs ezzel kapcsolatban? Akkor szavazásra bocsátom, aki hozzájárul 

ahhoz, hogy egy havi bérleti díj 110.750 Ft meg nem fizetéséhez hozzájárul, kérem, 
hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Csege Rév Bt. bérleti díj 
elengedése iránti kérelmét – 9 fő igen, 2 fő nem szavazattal (Csernikné Nagy Krisztina, 
Derzsényi János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
 

 
124/2010.(VII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Lévai Zoltán, mint a 
Csege-Rév Bt. képviselője által benyújtott kérelmét és az alábbiak szerint határoz: 
 
Képviselő-testület tekintettel a 2009-2010 évben a Tiszán jegesedés, jégzajlás, valamint 
több alkalommal jelentkező árvízre, úgy határoz, hogy  
 
a komp 1 havi bérleti díjának (melynek összege 110.750 Ft) megfizetésétől eltekint, 

 
mivel a Tiszacsege-Ároktő között közlekedő komppal közel két hónapig nem tudtak 
közlekedni.  
 
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről kérelmezőt értesítse.  
 
Határidő: 2010. július 15.  
Felelős: Jónás Sándor polgármester 

 
 

e.)  Egyebek.  
 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 A Tiszántúli-, Környezetvédelmi-, és Vízügyi Igazgatóság ugye mindenki tudja, hogy az 

árvíz sajnos megint, ha nem is közvetlenül, de érintett bennünket és többször kérték a 
TIKÖVIZIG-től a segítségét az önkormányzatnak. Levelet kaptunk, amelyben 
megköszönték az együttműködésünket.  

 „A Tiszántúli-, Környezetvédelmi-, és Vízügyi Igazgatóság nevében ezúton köszönöm 
Önnek és az árvízi védekezésben részt vevő vállalkozóknak és munkatársaknak a 
munkáját, amelyet a tiszai árhullám levonulása idején végeztek.” Ezt szerettem volna 
ismertetni.  

 A másikat szintén szeretném ismertetni. Ez Kántor Péter Balmazújváros 
Rendőrkapitányától jött. Most voltak eligazításon, a közbiztonság megszilárdítása 
érdekében azokat a veszélyeztetett térségeket, ahol több a bűncselekmény, településeken 
tervet akarnak készíteni. Na most ehhez én úgy ítélem meg, hogy a mi 
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önkormányzatunk nem tartozik a veszélyeztetettek közé semmiféleképpen. Én utána 
jártam, itt hagy mondjam már el, már erről is kezdtek rémhírek terjengeni, nem tudom, 
hogy mennyire valósak, vagy valótlanok. A rendőrségtől kértem az információt. Volt 
egy sajnálatos motorbicikli és sima bicikli karambol, aminek következtében egy 
kisebbségi sérült meg, de horzsolásos sérülés. Itt a hír már úgy terjedt el, hogy lincs 
hangulat alakult ki a településen, mert aki megsérült, horzsolásos sérülést szenvedett, 
annak a rokonságai ott voltak, csak jó szándékból mentek, szeretnék mindenkit 
megnyugtatni, hogy nem rossz szándékúak voltak itt a megközelítések, csak mivel a kis 
hölgy terhes is volt és a hátsó ülésen egy kiskorú gyermek is utazott, ezért megijedtek 
természetesen a rokonok és ott termettek, de szó nem volt arról, hogy itt azt az illetőt, 
aki egyébként szabályosan közlekedett és nem ő volt a vétkes, hanem a kismama sajnos, 
nem történt ilyen. Ezt szeretném mindenféleképpen elmondani és szeretném, ha a 
továbbiakban is maradna a nyugalom a településen. Na most arra kérném a Tisztelt 
Képviselőket, mivel Kántor Péter Úr arra kért, hogy 15-ig neki tájékoztatni kell, így 
előtte én most elmondom a képviselőknek, akik írásban és szóban is beterjeszthetik 
felém, hogy mit kívánnak a közbiztonság érdekében, mit éreznek úgy, amire szükség 
van pluszban, amit eddig is megadtak, vagy elegendőnek találjátok azt, amikor 
beszámolóra eljönnek, vagy lakossági fórumra. Én ezt szeretném a képviselőktől vagy 
írásban vagy szóban, hogy 12-ig felém jelezzék már, és akkor nekem is van időm 15-ig 
az írást Kántor Péter Úrnak elküldeni. Ennyi lett volna.  

 
 

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

 
Jónás Sándor polgármester: 
 A két ülés között vagyok még adós az eltelt eseményekkel. Gyorsan megpróbálom 

elmondani. Az, hogy a két soros testületi ülés egymástól elég távol volt és eléggé 
összegyűlt itt az anyag.  

 2010. 05. 03-án Iskola pályázati kiállítás volt, amit a Fekete István Általános Iskola 
rendezett a kultúrházban ez a „Föld Napja” címszó alatt. Ezt nagyon sokan megnézték, 
jó is volt, szép is volt. Én magam is részt vettem ezen, illetve megnéztem. 2010. 05. 10-
én PÉTEGISZ ülés történt, 2010. 05. 12-én rendkívüli testületi ülés volt. 2010. 05. 13-án 
egyeki testületi ülésen vettem részt, majd innen tovább mentem Kiskörére, mert ott nyári 
szezonnyitó volt. 2010. 05. 17-én a Termálvíz Kht. ülése volt, itt annyit szeretnék 
mondani, hogy felgyorsítva volt egy másik is, amin szintén részt vettem lehet, hogy ez a 
Termálvíz Kht. meg fog szűnni, nem tudni még, hogy mi lesz a későbbiekben a sorsa. 
2010. 05. 19-én Védelmi Bizottság kihelyezett ülése volt, ahol részt vettünk, 
Tiszagyulaházáról Hajdúdorogra volt egy teljes átvonulás. Tiszagyulaházán kezdődött 
és Hajdúdorogon fejeződött be. 2010. 05. 22-én Hortobágyon részt vettem a XIV. 
Gulyásfőző versenyen, ahol díjakat is átadtunk a nyerteseknek, nagyon szép és 
látványos volt. 2010. 05. 25-én Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulási ülésen 
vettem részt Polgáron, ahol a 2009. évi beszámoló elfogadása történt meg. 2010. 05. 25-
én PÉTEGISZ ülés volt. 2010. 05. 28-án Egyeken volt a Tűzoltó ülés a 2009. évi 
beszámoló és a 2010. évi költségvetés elfogadása volt a téma. 2010. 05. 28-án a Bóbita 
Napi ünnepség, az óvodások tartották a kultúrházban, ezen is részt vettünk 
másodmagammal a képviselők közül. Nagyon színvonalas jó műsor volt, jól éreztük 
magunkat, a gyerekek is, mi is. 2010. 05. 30-án gyermek nap volt. 2010. 05. 31-én 
rendkívüli testületi ülést tartottunk. 2010. 06. 01-jén a helyi másodfokú belvízvédelmi 
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készültség elrendelését hoztuk, muszáj volt az árvíz miatt, ezt egyeztetve Simon 
Sanyival és a Katasztrófavédelemmel ezt nekünk el kellett rendelni. Hál’ istennek nincs 
különösebb, meg le is lett aztán idővel fújva. 2010. 06. 03-án kistérségi ülés volt. 2010. 
06. 11-én az iskolában ballagás volt, ahol szintén részt vettem. 2010. 06. 17-én 
kistérségi ülés volt, majd ugyan ezen a napon még itt volt a tanévzáró értekezlet 
ünnepség és utána a pedagógusokkal egy vacsorán vettünk részt. 2010. 06. 18-án a 
Városok, Falvak Szövetségének ülése volt, ott is a beszámoló volt a 2009. év és a 2010. 
évi tervről, illetve már a mostani nyári eseményekkel kapcsolatban, amiről  
tájékoztattam a kultúrházat és a Könyvtárat. 2010. 06. 21-én szintén a Termálvíz Kht. 
ülésén vettem részt. 2010. 06. 22-én Tiszántúli-, Környezetvédelmi- és Vízügyi 
Igazgatóságtól kaptuk ezt a köszönőlevelet, amit már felolvastam. Remondis ülésen 
vettem részt 2010. 06. 23-án. 2010. 06. 24-én Hortobágy szürkemarha kiállításról 
megnyitás volt, ez este 21 órakor volt, amikor itt helyben is a Tornác Galériában Szekfű 
János festőművész kiállítását rendezte Ida néni, próbáltam mind a kettőn, hál’ istennek 
sikerült mind a kettőn, a Hortobágyin ott voltam a megnyitón, Kósa Lajos tartott ünnepi 
beszédet, illetve végig néztük a kiállítást, a vacsoráról jöttem el, és akkor a Tornác 
Galériában is részt tudtam venni, a festőművész kiállítását, ahol még nagyon sok csegei 
embert is találtam a korai éjszakai órában. Köszönet érte Ida néninek. 2010. 06. 25-én az 
egyeki tűzoltó ünnepi ülés volt. 120 éves volt a Tűzoltóság, itt elismerések átadására 
került sor, illetve az elvégzett 120 év méltatása volt. Itt az Alpolgármester Úrral vettünk 
rajta részt, mindkettőnket elismerésben részesítettek, külön ajándékot kaptunk. 2010. 06. 
25-én jótékonysági rendezvény árvízkárosultak megsegítésére a Családsegítő Szolgálat 
csinálta a kultúrházunkban, én szerintem nagyon-nagyon jól sikerült. Nagyon sok 
mindent összetudtak gyűjteni, azt a gyűjtést, ami ennek kapcsán sikerült, azt el is 
szállította Budai Imre Ónodra. Egy teherautónyi rakomány volt, nagyon örültek az 
ónodiak neki, úgy gondolom, hogy mi jót tettünk ezzel. 2010. 06. 26-án a múzeumok 
napját tartottuk, ez kezdődött délután 14.00 órakor, a Tüzelős-ól, Zsellérház, 
végigjártuk, majd a legvégén 20.00 órakor az Iskola múzeum volt, a Tornác Galériával 
zártuk volna, de akkor már esősre fordult az idő és az esti Tornác Galérián már nem 
vettünk részt. De nagyon sikeres volt, és nagyon sokan vettek rajta részt. Ami engem 
meglepett, nagyon sokan végigkísérték, tehát nem csak az, hogy egyik kiállításra jöttek 
el, hanem valamennyire sorba eljöttek, volt aki késve érkezett, de részt vettek nagyon 
sokan. 2010. 06. 28-án rendkívüli testületi ülést tartottunk. 2010. 06. 29-én, megint mint 
mondtam a Termálvíz Kht. ülésén vettem részt. 2010. 07. 01-jén Tiszacsege 10 éves 
várossá avatásának az ünnepségét tartotta az önkormányzat, illetve a településünk. Én 
úgy gondolom, hogy nagy munka volt vele, mert már korábban elkezdődött a 
felkészülés, nagyon sokan vettek benne részt és köszönetemet szeretném kifejezni 
mindazoknak, akik ilyen színvonalas összeállítást tudtak csinálni és létrehozták ezt és 
méltóképpen megtudtuk ünnepelni azt, hogy a településünk 10 éve kapta ezt a nemes 
rangot, hogy várossá nyilvánították. A meghívott vendégek közül sokan amiatt nem 
tudtak eljönni, hogy egy kicsit szerencsétlen volt talán az időpont választás, mert 
köztisztviselői nap volt, nagyon sok polgármester jelezte, hogy ők már előtte programot 
szerveztek. Illetve többnek volt más egyéb elfoglaltsága is. Akik nem tudtak eljönni, 
azok is üdvözletüket küldték, illetve volt olyan, aki ajándékot is például Rácz Róbert a 
megyei közgyűlés elnöke nagyon szép ajándékcsomagot hozott el. Vagy aki részt vett 
Tóth Jóska emlékplakettet is adott a két város együttműködése jelképéért. Illetve az 
óvoda is kapott a nádudvari Fazekas Ferenc kiváló iparművész mesternek a munkáját, 
amit ajándékként az új óvodába ez kihelyezésre is fog kerülni. Mindenféleképpen 
szeretném azt elmondani, hogy ez nagyon szép és nemes cselekedett volt, hogy ezt ilyen 
méltóképpen megtudtuk ünnepelni. Talán az volt, hogy voltak olyanok, akik 
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megfeledkeztek magukról, és én ott a beszédemben is mondtam már, hogy a várossá 
válás az egy magasabb kihívást is jelent és az embereknek is ehhez méltóképpen kellene 
változni. Én most is csak azt tudom mondani, hogy aki ilyenre úgy jön el, hogy végig 
kuncogja, végig beszéli és különböző megjegyzéseket tesz, én inkább azt mondom, hogy 
ne jöjjön el az ilyenre, teljesen felesleges, mert ezzel nem csak magát minősítette, 
hanem sok embert hozott kellemetlen helyzetbe, akik a környéken ültek, ezek körül 
ültek, és mondták azt, hogy nem lenne szerencsés, ha a meghívott vendégek ezekből 
hallanának bármit is. Emellett volt egyéb esemény is, amire megint nem számítottunk. 
Koszorúzás történt az ünnepség után, ami a kultúrházban volt. átvonultunk a 
Könyvtárba, Papp Józsi bácsinál is tiszteletünket akartuk tenni, meg tettük is, 
tulajdonképpen ahol koszorút helyeztünk el. Felsorakoztunk és amikor egy ilyen 
embernek, akire tényleg a településnek nagyon büszkének kell lennie 
mindenféleképpen, mert az első, ha nem a legelső emberről van szó, nem véletlen volt, 
hogy a Könyvtárat is róla neveztük el. Az életpályáját ismertették az idelátogató 
vendégeknek, akik eljöttek és kíváncsiak voltak a városunkra. Hát nem tudom, hogy 
honnan milyen alkalomból, de természetesen, mivel ez nyilvános volt, bejöhetett bárki, 
Bozsó Gyula betolakodott a legvégére és zavarta végig a kommentárjával, illetve az oda 
nem illő beszédével az ünnepi beszédet, illetve Józsi bácsi életútjának a méltatását. Ezt 
elől nem nagyon lehetett hallani, de akik hátul voltak zavaróan hatott. Ezt tetézte csupán 
azzal még, hogy amikor onnan átvonultunk onnan ide a hivatalba, azt a személyt, 
Ligetvári professzort, akit én kísértem ide át és ő itt volt annak idején 10 évvel ezelőtt is, 
amikor a városi rangot megkapta a település, hát majdnem, hogy kirángatta a sorból, 
karon fogta és rángatta, hogy nem tudom, hogy maga kicsoda, de itt ezen a településen a 
gazemberek tönkretették a várost, eladtak mindent, leszerelték a villanyórájukat, a 
vízórát, nem fizetnek semmit. Szóval egy áldatlan dolog ez, ezzel sajnos egy kicsit, de 
természetesen azért Ligetvári Úr ettől sokkal átgondoltabb ember és nem hiszi ezt el. Én 
csak azért szerettem volna ezt elmondani, hogy tisztában legyünk már azzal, hogyha 
városok vagyunk, akkor azt méltóképpen ünnepeljük meg, az oda nem vonatkozó 
magatartásokat pedig kerüljük el, mert ezzel felborítjuk azokat az évtizedes vagy 
évtizeddel kialakított véleményeket Tiszacsegéről egy ilyen jellegű magatartással, amik 
itt történtek. Ennyit szerettem volna ezzel kapcsolatban. 

 Még egyetlen egy dolog van, amit legutóbbi testületi ülésen pont Szilágyi képviselő 
hozott fel, hogy miért ma van a testületi ülés, mivel mondtam, hogy akkorra berendeltél 
kihallgatásra. Kérdeztem, hogy a 14 ezer Ft-ot mikor adod meg, amikor a legutóbbi pert 
velem szemben, amikor vádlott voltam, te idézted ezt elő, teljesen alaptalanul azt is. A 
bíróság kötelezett, hogy a 14 ezer Ft-ot számomra fizesd meg, ezt kértem tőled számon, 
ezt nem azért nem kaptam meg, hanem azért, mert rosszul diktáltad le a címet a 
borítékra és a titkárság nem tudta, hogy kinek kell adni, mert akit te feldiktáltál az itt van 
rajta az Bródy Sándor. Na most Bródy Sándor utcát Budapesten, ahol a rádió van én azt 
tudom, ha az Ügyvéd Úrnak akartad címezni, az dr. Bródy János, ha pedig a 
polgármesternek az Jónás Sándor. Nem tudom aztán, eddig nem mertem felbontani. 
Tehát akkor ez az amit te ideadtál?  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Nem tudom miről beszélsz Sándor? 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Hát a 14 ezer Ft-ról 
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Attól kérdezd meg,  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Hát te írattad ide, hogy Szilágyi Sándortól 14 ezer Ft, ennyivel tartozol nekem a 

perköltségbe, amit elbuktál velem szembe. Köszönöm szépen és elnézést kérek 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Figyelj ide, egyszerűen mivel idők elteltek egy rágalmazás miatt, tényleg igaz a 

vádlottak padjára ültettek, és te ott felugrottál, hogy most már engem bepereltél, akkor 
szólt a bíró úr, hogy attól te elkövetted ezt a rágalmazást. Csak én Szabó István ügyvéd 
úr kérésére elálltam a pertől, ez azért volt és az útiköltség nem a tied, hanem 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Akkor ez nem tartozik ide,  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Miért nem tartozik ide?  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ez nem tartozik ide.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 És egy másik még egyet elmondok Sándor, hogy én nem oda idéztettelek, egyszerűen az 

üdülőben négy éve lopjátok a villanyáramot, ott áramlopás van Sándor. Hát ne haragudj 
már, én azért nem fogom, mint képviselő 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Egy pillanat,  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 ha tudomásomra jutott, hogy a büfében a fürdőben négy éve nem fizetitek a 

villanyáramot, hát ne haragudj Sándor, a villanyóra ott volt lehajítva, ezt kérlek szépen 
ezt a rendőrök nekem meg is mutatták, az önkormányzat fizeti a büfében az áramot, hát 
ne haragudj már Sándor,  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ezt remélem,  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 a vizet sem fizettétek ki, amikor ott volt, én erről feljegyzést készítettem és elmondtam, 

hogy négy éve a fürdőn, ott pontosan, ahogy bemegyünk a pénztártól balkéz fele lévő 
büfédben ott kérlek szépen egyszerűen a villanyóra le volt hajítva. Amikor átvette most 
kérlek szépen az új bérlő, az meg is mutatta a rendőröknek, hogy a szemétbe volt, tehát 
villanyáram közben volt, tehát ott kérlek szépen az önkormányzatot három és fél éve, 
négy éve kár éri, mert tavaly egész évben a diszkó, a zenegép, mindent kérlek szépen az 
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önkormányzatnak a villanya volt, ott egyszerűen ez megengedhetetlen Sándor. Arra azt 
kellene mondanod, hogy igaz vagy nem igaz.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Azt fogom, most azt akarom mondani, máris  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Az ténykérdés, hogy ott kérlek szépen a főmérőn keresztül az almérő le volt szerelve a 

büfénél, nem kell ezt megmagyarázni.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jó,  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Nem kell ezt megmagyarázni.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jó, köszönöm szépen, máris, akkor örülök, mert ez rögzítve van a hang- és a képanyag 

is, ez egy újabb lehetőség arra, hogy valótlan dolgokat állít és megvádol engem Szilágyi 
képviselő. Mert nem ezért szüntették meg a bíróságon, hanem azért mert a neve a 
testületi ülésen, amikor én elhatárolódtam és a képviselők is mind egyöntetűen Szilágyi 
képviselő kivételével elhatárolódott az olyan magatartástól, amit a lakossági fórumon 
tanúsított, én a nevét nem ejtettem ki. Az, hogy az újságíró itt volt és ő kikövetkeztette, 
nem nagy logika kellett hozzá, hogy kiről lehetett szó, és ki ellen volt az egész, mert 
egyedül az nem szavazott, az leírta név szerint, tehát nem volt jogos, hogy engem perelt. 
Ez egy másik dolog, erről ennyit,  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Sándor, elhozom a levelet Sándor, 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 az óralopásról, én végighallgattalak,  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Mivel képviselők vagyunk, képviselők vagyunk, sokkal nagyobb toleranciát kell 

gyakorolnunk, 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Pontosan, pontosan, 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Pontosan, ezek amit te szoktál mondani megjegyzéseket, ami miatt azért tényleg voltál, 

meg leszel a vádlottak padján, de téged a vádlottak padjára ültettek és én elálltam, hogy 
nem kérem, de elhozom a levelet,  
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Jónás Sándor polgármester: 
 Zárjuk le,  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Virág Bíró úr azt mondta, hogy mivel eltelt idő  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jó, hozd el a levelet, hozd el a levelet, zárjuk rövidre, zárjuk le. Teljesen kettőnknek más 

a véleménye, ez nem tartozik ide. Amit még 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Akkor  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 mondott a büfével kapcsolatban, csak azért mert itt is valótlan dolgot állított.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Nem.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Az előző büfé tulajdonos nem adta le decemberrel a kulcsot, amit le kellett volna a 

részemre adni, ő bérelt tőlem, 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 … 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 egy pillanat hagy mondjam már el.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Úgy mond ahogy van, tied a tulajdon,  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Enyém, enyém,  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 nem az övé 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 bérelt, akkor mondom, a büfé, amit Szilágyi képviselő emleget az én tulajdonomban 

van,  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Úgy van,  
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Jónás Sándor polgármester: 
 Mióta megvettem soha egy fél percet én nem üzemeltettem, onnantól kezdve 

folyamatában ki lett adva, jelenleg a harmadik bérlő van benne. Én azzal, hogy ott a 
közüzemi díjak, hogy történnek kiszámlázásra vagy nem, engem abszolút nem érdekel, 
meg nem is érint. Nekem a bérleti szerződésem, amit a bérlővel megkötök, a 8. pontja 
kimondja, hogy én felém csak a bérleti díjjal tartozik, a közüzemi díjakra pedig 
szerződést kell kötnie a szolgáltatókkal. Nem én használom, nem én loptam az áramot, 
hanem az ott bérlő. Az önkormányzat perli azt az embert, aki ott volt és volt ott egy 
almérő, ez sem így történt. Hanem amikor a leltár történt, amikor betudtunk három 
hónappal később jutni, akkor találtuk meg, volt ott állítólag, nem állítólag, mert ott volt 
fent én is emlékszem arra egy villanyóra, ami almérőként működött, az volt a hátsó 
helyiségben, hogy ez hogy került oda, valószínű, hogy a bérlő vehette le, csak ezzel 
magának is hatalmas kárt okozott, mert gondolom utána rosszul kötötte össze a 
vezetéket, mert ott vannak a jegyzőkönyvek öt tanú aláírásával, fényképek készültek 
róla, több tonna hús, több mázsa hús volt bebüdösödve meg beállva. Ennyit erről, na 
most nekem ehhez annyi közöm van, hogy az épület az én tulajdonom, de én semmivel 
nem tartozom sem Szilágyinak, sem az önkormányzat felé, sem vízzel, sem fűtéssel, 
sem villannyal.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Sándor, neked kutya kötelességed lett volna, mert a szerződést sem adtad ide, mert én 

kértem, nem Sándor, ez csak magyarázat.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Neked pláne nem tartozok.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Ez egy trógerság. Négy év óta neked tudni kellett volna, hogy annak a büfésnek a 

villanyszámláját és a vizet fizesse valaki.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Miért? Honnan kellett volna tudnom?  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Miért?  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Miért kellene ezt tudnom?  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Azért mert a te neveden volt a villanyóra, tieden kellett volna,  
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Jónás Sándor polgármester: 
 Én azt se, 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 csak nem cserélted le, Kriszti 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Nem az én nevemen volt, az én nevemen nincs semmi,  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Ez a baj, hogy nem a te neveden volt, mert Sándor arra lusta voltál, mikor Vincze úr  

meggyanúsította az egyik embert, hogy villanyt loptak, te nem szereltetted fel Sándor,  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ez nem ide való,  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Ide való, Sándor 
 
Jónás Sándor polgármester: 

a rendőrség végzi a dolgát,  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Akkor minek hozod ide? 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Mert te hoztad fel, hogy lopom a villanyt,  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Miért, te mondtad, hogy azért mész el, Sanyikám, fel is jelentem az ilyet, akárki volt, 

mert te mint Polgármester, négy évig abban a büfében a diszkó, minden onnan ment 
Sándor és lopták az áramot és erről neked mint Polgármesternek akkor is tudni kellett 
volna,  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Annyira, mint neked,  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Hát kié volt a vízóra Sándor,  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Annyira, mint neked,  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 négy éve nem fizetik,  



  41

Jónás Sándor polgármester: 
 Annyira, mint neked, köszönöm szépen, 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Annyira, ezt hagyjuk. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Akkor volt az egyebekben, Alpolgármester Úr jelezte, hogy akarsz mondani, parancsolj 

megadom a lehetőséget.  
 
 
Szilágyi Sándor kiment.      Jelen van: 11 fő  
 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Olyan jó kis borsos hangulat alakult itt ki a végére, 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Sanyi, menjél, zavard már ki onnan, 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Mindenkit tróger már itt. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ne menjen az én irodámba, hagyja el a helyiséget, ha kiment,  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Az egész képviselő-testületben, meg az egész településen csak két-három fasza gyerek 

van, már elnézést, hogy én is ilyen kifejezéseket használok, de a trógerrel szemben mást 
nem tudok én sem mást mondani. 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Elnézést rendkívüli szünetet rendelek, ha Szilágyi nem hajlandó elhagyni az épületet, 

vagy üljön be ide a testületi ülésre, az irodámba légy szíves gyere ki, el onnan.   
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Igen, mondjad Sanyi 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Gyere ülj vagy ide, vagy menjél ki a folyósra 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Ne kiabálj, oda megyek, ahova akarok Sándor,  
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Jónás Sándor polgármester: 
 Csak azért szólok, 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Figyelj idegesnek lenni 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 nem szeretem, hogyha az én irodámban te ott kóvályogsz, tudod nem szeretem 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Igen? Miért, mert meglátom, hogy tényleg lopjátok a villanyt Sanyi?  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Igen,  meglátod, nem akarom, hogy meglásd,  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Ne haragudj már Sanyi, 

 
 
Szilágyi Sándor visszaérkezett.      Jelen van: 12 fő  
 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Elnézést kérek, akkor folytassa az Alpolgármester Úr. Vagy végig hallgatod, vagy 

kimész.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Igen. Kimegyek.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Menjél. 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Köszönöm. 

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Jól elbeszélgettetek. Köszönöm szépen a szót újra, akkor folytatnám. Hát igen vannak 

emberek, akiknek vagy az intelligencia szintjével van baj, de nem tudom mi lehet ennek 
az oka, de nem bírják türtőztetni magukat, én úgy gondolom, hogy ez inkább az ő 
személyüket minősíti, bár valahol a települést is azért érintették teszik, mert én úgy 
gondolom, hogy azok az emberek, akik a vendégeink voltak és nyilvánvalóan olyan 
személyekkel találkoznak, akik esetleg kegyeletsértő módon egy azért én úgy gondolom 
összefoglalva Dr. Papp Józsi bácsi elég sokat tett ezért a településért az ő 
domborművének a megkoszorúzásánál oda nem illő módon viselkedik, az valahol a 
település lakosságáról is kiállít egy bizonyítványt, persze saját magáról is. Én még 
érdekesebb, azért azt tartom, hogy azok az emberek, akiknek ilyen furcsa a viselkedése 
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ez részben közszereplők most is és még nagyobb közszereplők akarnak lenni, 
polgármester, alpolgármester, és ezt fennhangon hangoztatják. Hogyan akarnak azok 
majd találkozni azokkal az emberekkel, akiket ott vendégként minősítettek, mondjuk a 
Tóth Józsit lekommunistázta és ezt ott a környezetében hallották. Miből gondolja, hogy 
Tóth Józsi nem lesz továbbra is Polgár Város polgármestere és ha az lesz, akkor hogy 
akar majd vele beszélgetni, mint Tiszacsege Város polgármester asszonya vagy 
polgármester ura hagy kérdezzem már meg, egy másik polgármesterrel, akit egyébként 
egy ilyen ünnepi alkalomkor kiröhögött, kivigyorgott, minősített, de nem csak őt, hanem 
az egész ünnepséget, meg általában az ott felszólalókat és megjelent vendégeket. 
Nyilván minden polgármesterrel kapcsolatban volt valamiféle megjegyzése, akikkel 
mondom bármikor majd a későbbiekben valamilyen módon összetalálkozhat, főleg, 
hogyha valóra tudná váltani az elképzeléseit. Na ez az egyik téma, ezt itt le is zártuk, 
csak számomra is furcsa és megdöbbentő volt ez az egész viselkedés, én nem hiszem, 
hogy ez helyénvaló. Már nem is tudok szavakat találni arra, hogy mivel illessem, vagy 
milyen jelzőket mondjak arra az emberre, aki így viselkedik, bár ő biztos nagyon 
szeretné, mert olyan boldogan tudna rohanni a felvétellel és a jegyzőkönyvvel a 
bírósággal, hogy öröm lenne nézni. Na de lépjünk tovább.  

  
 

g.)  Tiszacsege Város Sportegyesület Labdarugó Szakosztálya részére a 
Szabadidő Park használatba adása.  

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

 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Amiért én szót kértem volna az egyebekben az a labdarugó csapat továbbra is, tehát 

„Mindhalálig foci Tiszacsegén” címmel. Újabb problémák adódtak és én részt vettem 
egy elnökségi ülésen, tolmácsolnám, illetve előterjeszteném a Labdarugó 
Szakosztálynak a kérését, illetve sportegyesület kérését. Úgy néz ki, hogy bármennyire 
is szeretnék, belátható időn belül nem tudják megoldani azt az új pályát ott a volt 
Vásártéren a mérlegház mellett, mert az idő is rövid, Magyar Tibor azt a területet 
birtokolja, önszántából nem igazán akarja átadni ebben az évben neki joga van még azt 
használni és nem megoldott ugyan akkor az öltöző sem, tehát oda azért egy öltöző 
épülete kellene, ezzel egy osztállyal feljebb lépve nem is biztos, hogy engedélyt adnak 
arra, hogy ne legyen öltöző, belátható távolságon belül. Tehát aggályok merültek fel 
azzal kapcsolatban, hogy ott belátható időn belül olyan minőségű pálya tudna felépülni, 
ahol lehet ugye a sporttevékenységet folytatni, ezért kérték tőlem, hogy tárgyaljuk már 
át újra a szabadidő parknak a használatát, olyan szinten, hogy ott alakítanának ki pályát, 
olyan pályát, ami nyilván magának a, nem csak edzésre, hanem magának a mérkőzésnek 
a megrendezésére is alkalmas. Na most ezt azért feltétlen fontos idehoznom, mert akkor, 
amikor volt erről szó, akkor egy ilyen elvi állásfoglalás szerű volt, hogy igen ott 
lehetnének bizonyos munkálatokat végezni és kialakítani egy edzőpályát, aztán mikor 
nekiestek ott a közmunkások a szabadidő park szétbontásának, átalakításának, a 
lakosság, de nem csak a lakosság, hanem a képviselők részéről is voltak bizonyos 
megállapítások, hogy nem kellene ezt folytatni, meg kellene hagyni azt a Szabadidő 
parkot úgy ahogy van. Hiba az ott meglévő létesítményekhez hozzányúlni, gondolok itt 
elsősorban a teniszpályára és a kisméretű labdarugó pályára gondoltak, ami nyilván 
beleesik abba a pályába, amit kiakarnak ott alakítani. Na most a lényeg a lényegbe az, 
hogy döntés helyzetbe kell, hogy jussunk, döntést vár tőlünk a sportegyesület, hogy a 
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szabadidő parkot odaadjuk-e az ő részükre kezelésbe. Tehát innentől kezdve ők 
kezelnék ezt a parkot, illetve ezt a területet. Kerítése van tehát ők nyitnák, zárnák, 
nyilván mivel itt pálya van gyakorlatilag csakis a labdarúgással foglalkozó személyek 
mehetnének be oda, tehát a továbbiakban ez már nem lenne játszótér. Azt a pályát, amin 
fociznak esetleg ott mindennapos játékkal, biciklizéssel, motorozással vagy más 
dologgal ne legyen tönkre téve, tehát nyilván ez a pálya zárva lenne, ott kiakarnak 
alakítani egy olyan pályát, ami nyilván érinti ezeket a meglévő aszfaltpályákat, tehát 
ezeknek egy részeit teljes egészében el kell akkor bontani és le kell róla mondani. Tehát 
gyakorlatilag azon a területen egy játékra, mérkőzésekre alkalmas pályát alakítanának 
ki, egyetlen egy dolog maradna meg a millenniumi emlékpark, az megmaradna, ahhoz 
nem nyúlnának, illetve annak vállalnák az ápolását, karbantartását. Az a kisebb épület 
amit ott öltözőnek használtak a színpadi fellépésekhez, azt alakítanák át játékos, illetve 
bírói öltözőnek és ehhez kérik az önkormányzat képviselő-testületének a hozzájárulását, 
tehát ezt kérném, hogy vitassuk meg, tehát határozottan kijelentem, ha áldásunkat adjuk 
rá, a továbbiakban már nem szabadidő park, tehát az egy labdarugó pálya lesz és ott 
focizni fognak az emberek, egyetlen egy dolog marad meg a millenniumi emlékpark, és 
nyilván mondom a sportegyesület kezelésbe akarja venni, attól kezdve ők 
gondoskodnak, illetve ők lennének jogosultak azzal kapcsolatban, hogy ott mi történik, 
tehát bárki, akárki napközben nem járhatna oda be. Köszönöm szépen, na lehet  
vitatkozni.  

 
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök: 
 Én annyit szeretnék kérdezni, lehet, hogy nem figyeltem, vagy nem értettem jól, ők 

véglegesen akarják, lemondtak a vásártérről?  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Igen. Nem feltétlenül mondtak ők le, nem látják azt, hogy ott belátható időn belül, tehát 

én így mondtam, nem látják azt, hogy belátható időn belül, ők ott egy olyan pályát 
kitudnak alakítani, amin minden hétvégén gyakorlatilag a mérkőzéseket letudnák 
bonyolítani úgy, hogy azt egyébként az MLSZ el is fogadná, tehát vannak előírások és 
szabályok, amiket teljesíteni kell. Az, hogy belátható időn belül ott ezt kitudják 
alakítani, nem látják, mert nincs rá anyagi fedezetük. Az önkormányzat nem tud pénzt 
adni rá. Én annak idején mondtam is, hogy örülök, hogy vannak lelkes szponzorok, mert 
amikor idejött Szűcs Lajos, akkor úgy nyilatkozott, hogy vannak támogatók, akik 
nagyon szívesen ott sok minden összejönne az épület, az alap, a tégla, meg a kerítés, 
meg sok minden, most úgy látszik, nem akarok senkit megsérteni, meg megbántani 
ebben a dologban, tehát ilyen szinten nem folytam ebbe bele, hogy ezek a támogatók 
lehet, hogy szétszéledtek, vagy szétszaladtak vagy más elképzelésük lett, de úgy tűnik, 
hogy ők nem tudják azt megoldani ott. Azt azért hozzátették, hogy nekik valahol végső 
céljuk, hogy majd ott legyen egy futballpálya, de ezt nem egy-két éven belül tudják 
megoldani, lehet, hogy kell neki 5-10 év, mire olyan helyzetbe kerülnek, hogy lesz 
olyan pályázat, lesz olyan lehetőség, hogy ott egy sportolásra alkalmas területté 
alakuljon át az ottani földterületünk. De addig is ezt mindenképpen szeretnék. Na most 
nyilván, ha itt lesz egy focipálya, akkor abból már nehezen lesz később más, én tudom, 
hogy érzelmekkel fűtöttek a képviselők, meg az is, aki annak idején azt a szabadidő 
parkot létrehozta, mert ott azért ki lett alakítva egy játszótér, abba sok munka, energia 
volt, de az is igaz, hogy a játszótér elhasználódott, azt el kellett bontani, mert 
balesetveszélyes volt, rendezvényeket nem igazán tartottunk rajta, mert nem volt. Azon 
a színpadon senki nem szeretett fellépni nyáron, mert szinte elviselhetetlen volt rajta a 
hőség, meleg aszfalttal, tehát voltak azért ott problémák, ami miatt háttérbe szorult ez a 
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szabadidő park. Jó ötlet volt, jó hogy kialakították, nyilván sok munka és sok energia 
fekszik benne, de a kihasználtságával kapcsolatban voltak problémák, gyakorlatilag nem 
volt látogatva ez a terület. Következő kérdés?   

 
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag: 
 Nekem lenne egy. A mostani szabványméret 110 méterszer mennyi?  
 
Illés János ÜOMSB. tag: 
 Tól-ig határ van. 45-90-ig a szélesség és 90-115-ig a hosszúság, ebbe bármilyen elfér. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Tehát bármilyen elfér.  
 
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag: 
 Tehát egy ilyen a jelenlegi szabadidő park helyén elfér.  
 
Illés János ÜOMSB. tag: 
 Ott egy 100 m x 65 m-es pálya fér el.  
 
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag: 
 Meg egy kis szegély is.  
 
Illés János ÜOMSB. tag: 
 Tehát ez azt jelenti, hogy a másik pályától 2 méterrel rövidebb és 2 méterrel szélesebb, 

mert az 102 méter hosszú volt és 62-63 méter széles, mert az egyik vége szélesebb volt, 
mint a másik. Tehát majdnem szinte ugyan olyan pálya elfér.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Mint a jelenlegi. 
 
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag: 
 Ha azt nézzük, hogy mi legyen gyorsan, akkor ez tűnik megoldásnak. 
 
Illés János ÜOMSB. tag: 
 Meg a legolcsóbbnak.  
 
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag: 
 Igen.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Igen, tehát először az első kérdésére, Miklós, hogy itt tényleg lehet itt a csegei 

embereket, mert tényleg vannak, és ez megengedhetetlen magatartás volt én ezt rögtön 
iparkodtam azért amikor odalépni és megkérni, hogy ilyen szinten ne beszéljen, annak 
ellenére, ha ő ezt igaznak vélte is amit ő mondott, ez sikerült, ott hallgatott, én nem 
tudtam a másik dologról, hogy utána még folytatta. Ez egyszerűen nem volt szerencsés, 
de elakarta volna mondani. Mint ahogy te is elmondtad Miklós és ezt nagyon jól tudod, 
én a legelső testületi ülésen szóltam, hogy az ne legyen Alpolgármester, aki azért elég 
csúnya dolgokat elmondtál, hogy mit csináljanak a csegei emberek, és akkor most te 
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akkor jössz ezzel ilyen szépen ide, hát igazad van, jól is áll ez neked. Egymást 
kontráztátok.  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Tudjuk, hogy ez rágalom,  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Csak te szerinted rágalom, 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Hozzad már a tanút is hozzá, 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 A csegei emberek elmondják,  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Hozzad a tanút is hozzá, már mondtam uram, 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 nem kell,  ne 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 

már mondtam uram, hogy hozzad a tanút  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 

Miklós, Miklós 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 

a mocskos állításaidhoz.  
 

Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
ne kiabálj,  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 

Nem kiabálok, csak határozottan beszélek,  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 

ne kiabálj,  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 

nem kiabálok,  
 

Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
ne kiabálj,  
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Nagy Miklós alpolgármester: 
csak határozottan beszélek  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 

Miklós, itt a falu előtt beszélted, 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 

egy ilyen rágalmazó emberrel, mint te,  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 

Jó,  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 

te csak rágalmazni tudsz,  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 

Jó,  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 

te csak rágalmazni tudsz,  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 

 jó rendben van,  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 

te csak rágalmazni tudsz,  
 

Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
Miklós elmondtad,  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 

te csak rágalmazni tudsz,  
 

Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
Németh Jóskához idejött a bátyád, amikor,  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 

te csak rágalmazni tudsz,  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 

jó rendben van,  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 

te csak rágalmazni tudsz,  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 

te meg elmondtad és ne szégyelld,  



  48

 
Nagy Miklós alpolgármester: 

te csak rágalmazni tudsz,  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 

csendben légy, 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 

te csak rágalmazni tudsz,  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 

 ne szólj bele, hagy mondjam el,  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 

mondom mutass valamit fel Csegén,  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 

Hát Miklós,  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 

mutass fel valamit, mit tettél te Csegéért, mit tettél,  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 

Miklós, ha ez neked rágalom,  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 

te mit tettél, semmit,  
 

Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
ez a baj,  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 

semmit,  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 

hogy te, te ezt rágalomnak veszed,  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 

semmit nem tettél,  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 

ne térjünk el a tárgytól,  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 

csak rágalmazni tudsz.  
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
ne térjünk el a tárgytól,  

 
Jónás Sándor polgármester: 

Akkor felfüggesztettem, 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 

szégyelld magad,  
 
Jónás Sándor polgármester: 

5 perc szünetet rendelek el 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 

hagy mondjam tovább,  
 
Jónás Sándor polgármester: 

és utána folytatjuk.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 

2007 novemberében egy határozatot hoztunk, 
 
Jónás Sándor polgármester: 
  Felfüggesztettem, 5 perc szünet.  
 
 
 

Jónás Sándor polgármester rendkívüli szünetet rendelt el. 
 
 
 
Vincze László, Bana Gábor, Szilágyi Sándor nincs jelen.  Jelen van: 9 fő 
 
 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Visszaadnám akkor az alpolgármester úrnak, hogy mire szavazzunk, mert ugye a 

másikat is, hogy meghagyjuk, meg ez az új is bejött. Légy szíves akkor foglald már 
össze, jó.  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Nyilván van egy határozatunk arra, hogy az a terület futballpálya lesz, vagyis sportolásra 

alkalmas terület fog maradni, ezt a határozatot én nem bántanám,  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ez a mérlegház, 
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Nagy Miklós alpolgármester: 
 Ez a mérlegház, nem bántanám, nyilván valóan ebben a határozatban az is benne van, 

hogy a rendezési tervben azt a területet sportpályává át kell minősíteni, én ehhez nem 
nyúlnék, tehát továbbra is meghagynám a lehetőséget, mert a későbbiekben a 
Sportegyesületnek van terve arra vonatkozóan, hogyha pályázati lehetőség lesz, vagy 
esetleg olyan lesz az anyagi lehetőség, akkor fokozatosan ott mégis csak ki fog alakítani 
egy korszerű labdarugó pályát. Nyilván ez attól is függ, hogy majd a sportegyesület, 
illetve maga a csapatok hogyan fognak tudni szerepelni, de én úgy látom, hogy most a 
vezetés az eléggé elhivatott elkötelezett ebben a dologban, tehát én ahhoz már nem 
nyúlnék ahhoz a határozatunkhoz. Viszont akkor most hozni kellene egy határozatot, 
hogy az önkormányzat a jelenlegi Szabadidő parkot használatba adja a labdarugó 
szakosztály részére a Tiszacsegei Városi Sportegyesület részére és hozzájárul ahhoz, 
hogy ott egy mérkőzésekre is alkalmas labdarugó pályát kialakítson. Ennyi lenne csak a 
határozat.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ennyi lenne, így azt hiszem, hogy ebben minden benne volt, megmarad a korábbi 

határozatunk is és jött ez az új hozzá, aki ezzel egyetért és elfogadja, kérem, hogy 
kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Város 
Sportegyesület Labdarugó Szakosztálya részére a Szabadidő Park használatba adását  
– 9 fő igen szavazattal (Csernikné Nagy Krisztina, Derzsényi János, Vincze László, 
Bana Gábor, Szilágyi Sándor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:  
 

 
125/2010.(VII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 96/2010.(V. 12.) KT. számú 
határozatában úgy döntött, hogy a sportpálya végleges helyét az önkormányzat 
tulajdonát képező tiszacsegei 1223/2 hrsz-ú beépítetlen területen jelöli ki. 
 
Képviselő-testület fentieket figyelembe véve, úgy határoz továbbá, hogy a jelenlegi 
Szabadidő Park területét a Tiszacsege Városi Sportegyesület Labdarugó Szakosztálya 
részére használatba adja, és hozzájárul ahhoz, hogy mérkőzésekre alkalmas labdarugó 
pálya kerüljön kialakításra.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Jónás Sándor polgármester 
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i.)  TEUT-2009  pályázatnál fennmaradó támogatási maradványról történő lemondás 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 /Szóbeli előterjesztés alapján./  

 
 
Jónás Sándor polgármester: 

A TEUT-2009 pályázatnál fennmaradó támogatási maradványról történő lemondással 
kapcsolatos határozati javaslatot szeretném ismertetni: 
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az  Észak-
Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács TEUT-2009 kiírására benyújtott nyertes 
pályázatának forrásösszetételét módosítja. A pályázat címe: Erzsébet utca 
útburkolatának felújítása Tiszacsegén. A fejlesztés forrásösszetétele: saját forrás 
8.522.941 Ft, TEUT-2009 támogatás 11.769.771 Ft, Összesen: 20.292.172 A 
jóváhagyott támogatás összege: 11 878 238 Ft  
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat saját forrás 
összegét biztosítja és a jóváhagyott támogatási összegből 108 467 Ft-ról lemond.” 
Aki egyetért az elhangzottakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – TEUT-2009 pályázatnál fennmaradó 
támogatási maradványról történő lemondást – 9 fő igen szavazattal (Csernikné Nagy 
Krisztina, Derzsényi János, Vincze László, Bana Gábor, Szilágyi Sándor nem volt jelen 
a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

126/2010.(VII. 07.) KT. számú HATÁROZAT: 
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az  Észak-
Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács TEUT-2009 kiírására benyújtott nyertes 
pályázatának forrásösszetételét módosítja. 
A pályázat címe: Erzsébet utca útburkolatának felújítása Tiszacsegén 
A fejlesztés forrásösszetétele: 

 
Megnevezés Költség e Ft-ban 

Saját forrás  8 522 941 
 

TEUT-2009 támogatás 11 769 771 
 

Összesen 20 292 712 
 

 
A jóváhagyott támogatás összege: 11 878 238 Ft  
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat saját forrás 
összegét biztosítja és a jóváhagyott támogatási összegből 108 467 Ft-ról lemond.  
 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester 
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h.)  Egyebek. 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Más van-e még? Csilla.  
 
 
Szilágyi Sándor visszaérkezett.     Jelen van: 10 fő 
 
 
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök: 
 Szeretném bejelenteni, hogy Tiszacsegén újból megalakult a városi vöröskereszt 

Egyesületünk, melynek vezetője Dr. Vadász Györgyi főorvos asszony, a vezetőségben 
van még Molnárné Katona Tímea, Csernikné Nagy Krisztina, mint programszervező, én 
is benne vagyok programokért felelős és Lévai Lászlóné koordinátor. Mindenkit, aki 
érdeklődik a tevékenységünk iránt, szeretettel várunk és a programjainkba is, amiket 
majd készítünk oda is, és mikor véradás lesz: Én szeretném megköszönni a legutóbbi 
véradáson azt a nagy létszámú véradót, aki megjelent és vért adott, mert főorvos asszony 
elmondta, hogy az eddigiekhez képest háromszoros mennyiségű vér ment be, és 
szeretném megköszönni a munkáltatóknak, akik hozzájárultak, hogy munkaidőben 
eltudtak menni a dolgozóik, szeretném megköszönni a magánembereknek. Szeretném 
megköszönni azoknak, akik a városavató ünnepségünkön is 30-40-50-60-szoros 
véradóként ki is lettek tüntetve, illetve elismerésben részesültek. Ennyit szerettem volna.  

 
 
 

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 

 
 

Dr. Iványi Tibor 
jkv. hitelesítő 

 


