JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 09-én
de. 0900 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében –
megtartott üléséről.

Jelen vannak:

mellékelt jelenléti ív szerint

Meghívottak:

mellékelt jelenléti ív szerint

Jónás Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott
vendégeket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 8
fő képviselő jelen van. Dr. Iványi Tibor, Csernikné Nagy Krisztina, Nagy Miklós,
Bana Gábor, Jászai László, Derzsényi János távolmaradását jelezte.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére Zsólyominé Gyenes Anikóra,
valamint a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Illés János képviselőre és a kiküldött
meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására.

Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Különfélékben lenne.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető,
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét, valamint a napirendi pontok tárgyalását – 8 fő igen
szavazattal (Dr. Iványi Tibor, Csernikné Nagy Krisztina, Nagy Miklós, Bana Gábor,
Jászai László, Derzsényi János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta.
Napirendi pontok:
1./

Rákóczi-Toldi-Lehel utca közbeszerzési felhívásának elfogadása
Ea.: Jónás Sándor polgármester

2./

Különfélék.
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1.

Napirendi pont
Rákóczi-Toldi-Lehel utca közbeszerzési felhívásának elfogadása
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Az első, a bizottsági tagok megválasztása zárt ülésen lesz. Az első a Rákóczi-ToldiLehel úttal kapcsolatban, Hajdu Bálintnak átadnám a szót, légy szíves röviden.
Hajdu Bálint főtanácsadó:
Tisztelt Képviselő-testület! A Rákóczi-Toldi-Lehel út közbeszerzésével kapcsolatban
kiküldtem ajánlatkérésre a lebonyolításhoz négy ajánlatkérő levelet, amelyből három
érkezett be. Az egyik a Prokat Mérnöki Iroda Debrecen, Tessedik Sámuel út, a másik a
Prekup Ügyvédi Iroda és a harmadik pedig a Nyírber Beruházásszervező Közbeszerzési, Mérnöki Tanácsadó Kft. Nyíregyháza. A három árajánlat közül tehát a Prokat az 1.400
ezer Ft + áfáért vállalta volna, a Prekup Ügyvédi Iroda 1.500 ezer Ft + áfáért, a Nyírber
Közbeszerzési Kft pedig 1.200 ezer Ft + áfáért vállalja a közbeszerzés lebonyolítását. Itt
a közbeszerzési szakértőnek a kiválasztása a feladat, illetve a megbízási szerződés
aláírása, hogy minél hamarabb elindulhasson a közbeszerzés lebonyolítása az út
kapcsán. Tehát a legjobb ajánlatot a Nyírber Kft. küldte, az általa megküldött megbízási
szerződés kiosztásra került. Árban a legkedvezőbb ajánlatot ő adta. A testületi határozat
arról szólna, hogy a testület megbízza a Nyírber Kft-t a közbeszerzés lebonyolításával.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Nekem lenne egy kérdésem. A Rákóczi utca, te tudod Bálint, hogy honnantól meddig
tart, az egész útvonalra vonatkozik?
Hajdu Bálint főtanácsadó:
Úgy van, hogy a Fő út rácsatlakozásától, értettem a kérdést, a Fő út rácsatlakozásától a
Lehel út végéig. Tehát nem érinti azt a szakaszt. Mert ez a projekt arról szólt, hogy
ennek az útnak gyűjtőúttá való módosítása. Tehát az nem lehet gyűjtőút a Rákóczinak a
másik része, mert nincs csatlakozásban úgymond a Fő utcával. Tehát egy egybefüggő
útszakaszt lehetett csak megpályázni ebben a pályázatban.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
A túlsó végében csatlakozásban van a Fő utcával, én azért kérdezem. Mert itt Molnár
András édesanyjánál kezdődik,
Hajdu Bálint főtanácsadó:
Így van, de 6 méter,
Tóth Imre SZEIB. elnök:
és a Fő utcánál Csabiéknál ér véget a Rákóczi utca, csak, hogy a lakosok tudják, hogy
miről van szó, én azért kérdezem.
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Hajdu Bálint főtanácsadó:
Nem, ez egy egyenes út, ami folyamatos.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Tehát gyűjtőút az a lényeg.
Hajdu Bálint főtanácsadó:
Igen, pontosan.
Jónás Sándor polgármester:
Ami végig megy a Majoron keresztül.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Hol lesz a Lehel utca legvége?
Hajdu Bálint főtanácsadó:
A ládagyárnál,
Jónás Sándor polgármester:
Ami volt ott File Feriéknek, a kanyarig, a legvégén, amikor elkanyarodik balra.
Hajdu Bálint főtanácsadó:
Érinti még a két buszöbölnek a felújítását is.
Szilágyi Sándor kiment.

Jelen van: 7 fő

Répási Lajos PTKIB. elnök:
Nekem csak annyi kérdésem volna, hogy van itt az egyik pontban, hogy az ajánlati
dokumentációk értékesítéséből befolyó díj az a megbízottat illeti meg. Eddig is így volt
ez Bálint?
Hajdu Bálint főtanácsadó:
Igen, újabban már igen.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Jól van akkor, ennyit szerettem volna, köszönöm szépen.
Jónás Sándor polgármester:
Most meg szavazni nem tudunk. Elnézést. Hagy kérjelek már meg, gyere már be légy
szíves,
Szilágyi Sándor megérkezett.

Jelen van: 8 fő

Jónás Sándor polgármester:
nem tudunk szavazni, szavazni szeretnénk, örülünk, hogy legalább nyolcan vagyunk.
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Még lenne hozzá,
Jónás Sándor polgármester:
Hát akkor a telefont ilyenkor ne használd, hanem idefigyeljél, a testületi ülésen, ami
elhangzik, tessék megadom a lehetőséget.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Tehát, mint Polgárőrvezetőt hívtak a rendőrségről, azért vettem fel. Sajnos erre
kénytelen vagyok válaszolni.
Jónás Sándor polgármester:
Nincs lehetőség
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Ilyenkor majd másképp lesz, elnézést kérek a Tisztelt Lakosoktól, de fontos ügyben
beszéltem. A másik az, hogy az utcával kapcsolatban megint aggályaim vannak, és
nagyon szeretném Jónás Sándor, hogy nem akadékoskodás, hanem tényleg átgondolnád
már egy párszor, amikor szól az ember, és teljesen jó indulatot, most az egyszer azért, ha
nehezedre esik is, feltételez már. Tehát megint, amit Imre is kérdezett, igazán a testület,
nem láttuk a teljes anyagot Bálint. Azért nem szabadna ennyire leseperni a képviselőket.
Ezzel az úttal kapcsolatban is, ez a gyűjtő út is, a Rákóczi út az onnan tart, azt a kis
szakaszt, a Rákóczi úton azt a 30 métert, természetesen a Fő utcára rácsatlakozik, ahogy
te mondtad, az nem is tudom, hogy milyen utcának hívják azt a kis szakaszt, mert ezzel
most Imre megfogott, de teljesen igaza van. A Rákóczi úton az alapot is már egyszer
megcsináltuk, most beszélek arról, ahol a teljesen az Iskola út és hirtelen mondani
akartam a régi házat, most Podhorszky Piroska lakik ott, a régi féle Kovács házat, azt a
szakaszt mondom, hogy azért arra sem ártott volna ilyen értelemben, hogy átgondoltuk
volna, és megnézni, hogy mit lehetett volna vele kezdeni. A másik, amit Imre mondott,
most már gyűjtőút. Mivel a temető utcát nagyon sokan használják, talán még azt
mondom, hogy személykocsival és kerékpárral sokkal többen használják most már, ezért
az tényleg az a szakasz is a Rákóczi utcának gyűjtőút. Én megint olyat érzek benne,
hogy nem kellően átgondolt. De én megakadályozni ezt én nem akarom, mert valahol
tényleg azt mondom, hogy segítsük, ez az egyik aggodalmam ezzel az úttal. A másik,
ami nem kellően elő van készítve a saját erő része. Amikor én kértem Jónás Urat és én
bízom benne, és már nem igen hiszem, hogy ebbe a választásig ő elmondaná, hogy
érthetően, hogy nagyon komoly gonddal küzd a jelenlegi önkormányzat és nem akarom
firtatni, hogy ennek ki az oka vagy ki nem, de az tény, hogy jelenleg olyan gazdasági
helyzetbe sodródtunk, hogy ez már elviselhetetlen és ennek a saját erejét, is, amit
mondtam, hogy már beszéltünk, akkor is felvetettem én, többet beszéljünk már róla,
mert rengeteg most már olyan közüzemi kifizetetlen számlák vannak, amik már
Jónás Sándor polgármester:
Maradjunk már a napirendi pontnál, hogyha lehet, jó
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Ezt azért a tiszacsegei lakosok
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Jónás Sándor polgármester:
Ne a kampányelőadásodat tartsad most.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Ez nem kampány Sándor,
Jónás Sándor polgármester:
De az, az, mert az útról beszélünk. Mond ki, hogy nem akarod az utat megcsinálni a
Rákóczi-Lehel-Toldit,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Sándor, én alaposabban azt nem akarom, mint
Jónás Sándor polgármester:
Ebben is kifogást vetsz fel,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
az Erzsébet útnál, hogy
Jónás Sándor polgármester:
Jó, mondjad nyugodtan, mondjad,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
ne az, hogy miattad, meg nem tudom, hogy kire hivatkoztál itt, hogy két ember is, hogy
szóltak és igen is ott ezek a vitatkozások,
Jónás Sándor polgármester:
Akkor majd „nem”-mel szavazol és kész.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Így van, nem „nem”-mel szavazok, mert egyszerűen
Jónás Sándor polgármester:
Na hát akkor, azt már egyszerűen nem mered felvállalni?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
kellő információval ezzel sem rendelkezünk Sándor. Ugyan így és a tervezéseket, azért
mindent, iszonyatos költségeket teszünk hozzá. Mert ehhez tartozik és azért mondom,
hogy felelősen nem lehet ebben a pillanatban ezzel kapcsolatban dönteni, mert nem
tudjuk a részleteket, majd akkor derül ki. Most szerencsére az Igazgató Úr rákérdezett,
hogy mi lesz azzal a szakasszal is. Ki kell menni azt az útszakaszt is megnézni a
Rákóczi utcának, egyszerűen elviselhetetlen, hogy ezekre megoldást azért lehetett volna
találni, nem kell itt a választásról neked beszélni, eldöntik a lakosok. De ez legyen a te
javadra és én azt mondom, hogy tényleg, ha úgy érzed és ez ne befolyásolja a lakosokat,
amiért én ezért mertem szólni, de megalapozatlan és kellő információval nem
rendelkezem, ezért nem kívánok részt venni a szavazásban.
Jónás Sándor polgármester:
Akkor „nem”-mel szavazunk. Szavazásra bocsájtom, aki elfogadja azt, hogy megbízzuk
a közbeszerzéssel a céget, és ez az első legjobb eredményt biztosított Nyírber
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Beruházási Kft., ez végezné a munkát. Nem folytatjuk, úgy érted, ugye? Nem kéred
megszavazni ezt.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Sándor szavazzál,
Jónás Sándor polgármester:
Jó, szavazásra bocsájtom, aki elfogadja a beterjesztett anyagot, kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – „Tiszacsege közlekedési
feltételeinek javítása belterületi utak felújításával” tárgyú beruházás kivitelezőjét – 7
fő igen szavazattal, 1 fő nem szavazott (Dr. Iványi Tibor, Csernikné Nagy Krisztina,
Nagy Miklós, Bana Gábor, Jászai László, Derzsényi János nem volt jelen a szavazásnál)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
127/2010.(VIII. 09.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Tiszacsege közlekedési
feltételeinek javítása belterületi utak felújításával” tárgyú beruházás kivitelezőjének
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásának lebonyolítására a NYÍRBER
Beruházásszervező, Közbeszerzési és Mérnöki Tanácsadó Kft.-vel (4400
Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/a.) kötendő megbízási szerződést a mellékletben szereplő
tartalommal jóváhagyja.
Képviselő-testület felhatalmazza Jónás Sándor polgármestert a megbízási szerződés
megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Sándor polgármester
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Melléklet
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
amelyet egyrészről: Tiszacsege Község Önkormányzata
4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.
adószám:
15373443-2-09
számlavezető bank neve:
OTP
bankszámla száma:
11738170-15373443-00000000
Képviselő:
Jónás Sándor Polgármester
mint Megbízó,
másrészről:

a NYÍRBER Beruházásszervező, Közbeszerzési és Mérnöki
Tanácsadó Kft.
4400 Nyíregyháza, Hunyadi u. 78/a.
adószám:
11244558-2-15
cégjegyzékszám:
15-09-061995
számlavezető bank neve:
SZABOLCS Takarékszövetkezet
bankszámla száma:
68800099-11037637
Képviselő:
Béres Csaba ügyvezető
mint Megbízott kötöttek a mai napon az alábbi feltételekkel:
I. ALAPADATOK
I.1. A megbízás tárgya:
A „Tiszacsege közlekedési feltételeinek javítása belterületi utak felújításával
(Projektazonosító: ÉAOP-3.1.2/AS-09-2009-0015)” tárgyú beruházás kivitelezőjének
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásának lebonyolítása.

I.2. Határidők:
Kezdés: A megbízási szerződés aláírásának napján.
Befejezés: A közbeszerzési eljárás jogerős lezárását követően.
II. A MEGBÍZÁS TARTALMA
A felek jogai és kötelezettségei
II.1. A megbízási szerződés alapján Megbízott lebonyolítja a kivitelezői vállalkozási
szerződés megkötésére irányuló közbeszerzési eljárást a 2003. évi CXXIX. Törvény a
közbeszerzésekről előírásainak és a Megbízói igényeknek megfelelő tartalommal az alábbiak
szerint:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ajánlattételi felhívás elkészítése,
az ajánlattételi felhívás közzétételének megrendelése,
az ajánlati dokumentáció elkészítése,
ajánlatok bontása, jegyzőkönyv készítése,
az elbírálás időszakában a benyújtott ajánlatok felülvizsgálata,
indokolást és javaslatot tartalmazó, döntést előkészítő értékelés elkészítése és a
Megbízó döntéshozó fóruma elé történő terjesztése,
7. Megbízó döntése alapján az eredmény kihirdetése, dokumentálása,
8. a vállalkozási szerződés felülvizsgálata, egyeztetése, véleményezése, megkötésre
történő előkészítése.
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Az előzőekben felsorolt dokumentumokat Megbízott a Megbízó részére rövid úton
eljuttatja jóváhagyásra, véleményezésre. Ezen dokumentumok rendeltetési helyre
történő eljuttatása csak ezt követően történhet meg.
Megbízott a közbeszerzési eljárás során keletkezett dokumentáció részét képező
iratokat 1 példányt köteles irattározásra Megbízó részére átadni, megküldeni.
II.2.
A Megbízottat teljes felelősség terheli a 3. pontban felsorolt feladatok
szakszerű - és a mindenkori hatályos jogszabályoknak megfelelő - ellátásáért. Így
különösen a Kbt. előírásainak betartásáért, a döntést előkészítő anyagok döntéshozó
testület elé történő előterjesztéséért. Megbízott csak abban az esetben mentesül ezen
felelősége alól, ha írásos felhívása, figyelmeztetése ellenére a Megbízó utasítja
szakszerűtlen és eljárási, jogszabályi előírást sértő tevékenység elvégzésére. Megbízott
jogosult a jogszabálysértő utasítás végrehajtásának megtagadására.
II.3.

A vállalkozási szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezettel Megbízó
rendelkezik.

II. 4. A megbízási szerződés teljesítésével összefüggő érdemi döntési jogokat, így
különösen a megvalósításra irányuló egyes szerződések megkötésének és esetleges
módosításának jogát Megbízó gyakorolja.
II5.

Megbízó kötelessége biztosítani tervezői rendelkezésre állást a tervekkel,
költségvetésekkel kapcsolatosan felmerülő kiegészítő információ kérése esetén.

II.6.

A kiviteli terveket Megbízónak jóvá kell hagynia az ajánlati dokumentáció
rendelkezésre bocsátását megelőzően.
III. MEGBÍZOTTI DÍJ

III.1. A szerződő felek a jelen megbízás alapján ellátandó feladat ellenértékét tartalmazó
lebonyolítói díj összegében az alábbiak szerint állapodnak meg:
Lebonyolítói díj: 1.200. 000.- Ft
25% ÁFA:
Összesen:

300. 000.- Ft
1.500. 000.- Ft, azaz Egymillió-ötszázezer forint.

Amennyiben a jelen szerződés megkötésekor hatályos ÁFA szabályozás a jelen
szerződés hatálya alatt változik, a hatályos szabályozás a jelen szerződés ÁFA-ra
vonatkozó rendelkezéseit szerződő felek minden külön nyilatkozata, szerződés
módosítása nélkül módosítja.
III.2. A megbízási díj magában foglalja a Megbízott valamennyi készkiadását (telefon,
mobiltelefon, gépjárműhasználat, posta költségek, e-mail, stb.)
A hirdetmények közzétételi díja Megbízőttat terheli, az ajánlati dokumentációk
értékesítéséből befolyó összeg a Megbízottat illeti meg. Megbízási díj egy eljárásra
vonatkozik, és egy szerződésmódosítás közzétételi díját tartalmazza.
A Megbízott a Ptk. XL. fejezet 478. §-a szerint a díjat akkor is követelheti, ha a
megbízás szerződés keretén belül lefolytatott Közbeszerzési Eljárás nem volt
eredményes.
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III.3. A Közbeszerzési Eljárás jogerős befejezése után Megbízottat a megbízási díj megilleti,
mely díjat Megbízó– Megbízott számlája alapján – a benyújtást követő 30 banki napon
belül kizárólag a SZABOLCS Takarékszövetkezetnél vezetett 68800099 – 11037637.
számú számlájára átutalással teljesíti.
IV. EGYÉB MEGÁLLAPODÁSOK
IV.1. Ha a Közbeszerzési Eljárás a Megbízott hibájából eredménytelen, vagy az arra
jogosultak által kezdeményezett / lebonyolítói hiba miatti kifogásolás / jogorvoslat
miatt új eljárásra van szükség, úgy a Megbízottat díjazás nem illeti meg. Ebben az
esetben az új Közbeszerzési Eljárás jogerős befejezése után illeti meg Megbízottat a
megbízási díj.
IV.2. A Megbízási szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre és képviseletre felek az
alábbi személyeket hatalmazzák fel:
Megbízó részéről:
Teljes körűen:

Jónás Sándor Polgármester

Operatívan:

Hajdu Bálint

Megbízott részéről:

IV.3.

Teljes körűen:

Béres Csaba ügyvezető

Operatívan:

Hajdu Lajosné

Jelen szerződésből eredő vitás kérdések rendezését a felek elsődlegesen tárgyalások
útján kötelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitás kérdések rendezésére a
felek a Debreceni Városi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

IV.4. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. XL. fejezet 1. címében és a
szakterületre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltak az irányadók.

Kelt: Tiszacsege, 2010…………….

Kelt: Nyíregyháza, 2010…………….

.................................................
Megbízó

.....................................................
Megbízott
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2.

Napirendi pont
Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése pótmunkák
elvégzéséhez szükséges közbeszerzési eljárás lebonyolítására a PPP Auto Kft.-vel
megbízási szerződés elfogadása
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Másik Bálint?
Hajdu Bálint főtanácsadó:
Tisztelt Képviselő-testület! Ez a Városi Óvoda és Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése,
pótmunkák lebonyolításával kapcsolatos. Azért kellene megbízási szerződést kötni, mert
a pályázat során megbízott közbeszerzési szakértőnek a tevékenysége nem terjed ki a
pótmunkálatok elvégzésére. Ezért külön meg kell bízni egy közbeszerzési szakértőt ezen
munkálatok elvégzésére, aminek az összege 300 ezer Ft+ áfa. Röviden ennyi lenne.
Jónás Sándor polgármester:
Ezzel kapcsolatban van valami észrevétel?
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Tisztelt Testület! Itt arról van szó, amik új előírásokkal kapcsolatosan felmerült
munkákat elvégeztük és azokat kell közbeszerzésen meghirdetni és annak az
elbírálásának a lebonyolításáról van szó, gondolom én.
Jónás Sándor polgármester:
Igen.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Én konkrétan megszeretném kérdezni, hogy ez megint mi van, ide teszitek, olvassuk át,
és nagyon megkérlek ne kampányfogásnak tartsd. Én folyamatosan kifogásoltam, hogy
megint ideteszünk egy anyagot. Nem tudom, hogy mire vonatkozik. Miért nem
tájékoztattok bennünket időben?
Jónás Sándor polgármester:
Pótmunkára.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Pótmunkára vonatkozik. Akkor ennyi, akkor köszönöm, akkor nincs tovább miről
beszélni.
Jónás Sándor polgármester:
Más, szavazásra bocsátom, aki elfogadja és egyetért vele, kérem, hogy kézfelnyújtással
jelezze.
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – PPP Auto Kft.-vel megbízási
szerződését – 7 fő igen, 1 fő nem szavazattal (Dr. Iványi Tibor, Csernikné Nagy
Krisztina, Nagy Miklós, Bana Gábor, Jászai László, Derzsényi János nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
128/2010.(VIII. 09.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsegei Városi Óvoda és
Bölcsőde infrastrukturális fejlesztése (ÉAOP 4.1.1/2F) keretén belül a pótmunkák
elvégzéséhez szükséges, közbeszerzési eljárás lebonyolítására a PPP AUTO Kft.vel (2132 Göd, Lenkey u. 46.) kötendő megbízási szerződést a mellékletben szereplő
tartalommal jóváhagyja.
Képviselő-testület felhatalmazza Jónás Sándor polgármestert a megbízási szerződés
megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Sándor polgármester
2.

Napirendi pont
Különfélék
a.)

Péntek 13 Tisza-parti nyárbúcsúztató rendezvény megrendezéséhez helyszín
biztosítása
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Jónás Sándor polgármester:
Karátos péntekre a füves részen rendezvényt akar csinálni, én azt hiszem, hogy ehhez
biztosítsuk a helyet, semmi akadálya ennek, nyugodtan csinálja. Aki egyetért és
elfogadja, kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Péntek 13 Tisza-parti
nyárbúcsúztató rendezvény megrendezéséhez helyszín biztosítását – 8 fő igen
szavazattal (Dr. Iványi Tibor, Csernikné Nagy Krisztina, Nagy Miklós, Bana Gábor,
Jászai László, Derzsényi János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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129/2010.(VIII. 09.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy 2010.
augusztus 13-án a „Péntek 13. tiszaparti nyárbúcsúztató” rendezvény a Tisza-parton a
Halászcsárdával szembeni füves területen megrendezésre kerüljön.
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről kérelmezőt értesítse.
Határidő: folyamatos
Felelős: Jónás Sándor polgármester
b.)

Egyebek

Jónás Sándor polgármester:
Volt neked az egyebekben, tessék.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Igen. Kérdésem lenne, hogy az Orvosi Rendelő és a Gyógyszertár építésével
kapcsolatban hogy állunk.
Jónás Sándor polgármester:
Milyen gyógyszertár?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Mondom neked, Kossuth utca 5. szám alatt, bocsáss meg, Tiszacsege, Fő út 42. szám
alatt, amit terveztünk Gyógyszertár, Orvosi Rendelő, azzal kapcsolatban, hogy
tájékoztass már róla.
Jónás Sándor polgármester:
Hát, azt amit elkezdtetek Bozsóval feljelentgetést, ez neki a következménye.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Miért?
Jónás Sándor polgármester:
Bírósági ügy van, te tudod a legjobban, október 26-án lesz legközelebb bírósági
tárgyalás.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Miről beszélsz Sándor most? Érted, hogy miről beszélek? Ne mindig Bozsóra, én
nagyon megkérlek Sándor, ha nem tudsz. Még egyszer megkérdem.
Jónás Sándor polgármester:
De most melyik?
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Bocsáss meg a Kossuth utcát rosszul mondtam, a Fő út 42. szám alatt Orvosi Rendelő és
Gyógyszertár építési engedély ügyben indított eljárás, ezt kérdem, ezzel kapcsolatban
mit tudsz.
Jónás Sándor polgármester:
Jaj, de ezt már mondtuk, el lett utasítva, ezzel nincs semmi gond, ez el lett utasítva.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Hát Sándor, nem tudom, hogy el lett utasítva, ki tudja közületek? Képviselő társaim
valaki tartsa már fel a kezét, aki tudja, hogy el lett utasítva, én nem tudom személy
szerint.
Jónás Sándor polgármester:
A soros testületi ülésen, ami 25-én lesz, akkor jelentjük be.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
De most?
Jónás Sándor polgármester:
Most rendkívüli testületi ülés van, most a választás miatt.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Rendkívüli, azért kérdezem,
Jónás Sándor polgármester:
Elutasították, most mondom, elutasították.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Sándor, hát ne haragudj, azért kérdezem,
Jónás Sándor polgármester:
Az tárgytalan.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem tárgytalan,
Jónás Sándor polgármester:
Miért?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Azért, mert itt a végzés a kezemben,
Jónás Sándor polgármester:
Hogy?
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
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Ide nincs, hogy elutasították Sándor. Tehát egyszerűen értelmetlen, a butaságotok ebben
is, a kapkodás. De a 1,5 millió Ft tervezési díjat remélem te fogod akkor kifizetni.
Jónás Sándor polgármester:
Már kifizettem,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Nem elutasították, csak felfüggesztették, mert
Jónás Sándor polgármester:
már kifizettem sokszor,
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
egyszerűen az a probléma benne, hogy ez a képviselő-testület eldöntötte azt, hogy oda
sétáló utat fogunk tervezni az utcába, sétáló utat, és nem egyezik a rendezési tervvel.
Addig, míg nem rendezzük a rendezési tervben, ez van leírva, azért csak felfüggesztik.
Azért ilyen hibákat Sándor nem lehetne elkövetni ennek a Képviselő-testületnek.
Jónás Sándor polgármester:
Igen, jó, rendben. Majd te jobban fogod csinálni, igen.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Köszönöm Sándor én rád fogok szavazni inkább.
Jónás Sándor polgármester:
Én meg terád.
Szilágyi Sándor SZEIB. tag:
Akkor megköszönöm.
Jónás Sándor polgármester:
Van valakinek az egyebekben? Nincs.

Mivel több napirend pont és hozzászólás nem volt, Jónás Sándor polgármester
megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a meghívott vendégek megjelenését és zárt
ülést rendel el.

K. m. f.
Jónás Sándor
polgármester

Dr. Vámosi Margit
aljegyző
Illés János
jkv. hitelesítő
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