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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-

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 12 
fő képviselő jelen van. Szilágyi Sándor, Jászai László távolmaradását nem jelezte, 
valószínű később megérkeznek.  
 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére Zsólyominé Gyenes Anikóra, 
valamint a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Tóth Imre képviselőre és a kiküldött 
meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására. 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető, 
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét, valamint a napirendi pontok tárgyalását – 12 fő igen 
szavazattal (Jászai László, Szilágyi Sándor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta. 

 
 

Napirendi pontok: 
 
 

1.) Tiszacsege MÁV állomás területén található lapostetős tégla épület átalakításával 
zenés vendéglátó hely kialakítása ügyében az önkormányzat részéről elvégzendő 
munkákról 
Ea.: Jónás Sándor polgármester 

 
2.) Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása 

Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 
3.) Beszámoló a Képviselő-testület 4 éves (2006-2010.) ciklusa alatt végzett 

munkájáról 
Ea.: Jónás Sándor polgármester 

             Bizottsági Elnökök 
 
4.) „Életfa” Tiszacsegei Óvodai Nevelési Program elfogadása 

Ea.: Bárdos Tiborné Óvodavezető 
 

5.)  Tiszacsege közlekedési feltételeinek javítása belterületi utak felújításával 
elnevezésű projekt önerő kiegészítésére történő pályázat benyújtása  
Ea.: Jónás Sándor polgármester 
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6.) Polgármesteri jelentés 

Ea.: Jónás Sándor 
 
7.)  Különfélék. 

 
 
Szilágyi Sándor megérkezett.      Jelen van: 13 fő  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Sajnos egy szomorú kötelességnek tegyek eleget. Biztos nagyon sokan tudják már a 

településen is, hiszen egy olyan közismert személyiség Oláh Jánosné, ma van a 
temetése, hosszan tartó betegség után elhunyt, nagyon sokan szerették, nagyon sokan 
emlékeznek rá. Jelezték a képviselők is, hogy többen szeretnének a temetésen 15.00 
órakor kezdődik részt venni, én bízom abban, hogy sikerül addigra a testületi ülést 
befejezni és akár egyöntetűen is eltudunk majd menni a temetésre. Aki nem tudja 46 
éves korában hosszan tartó súlyos betegség után halt meg.  

 
 
1. Napirendi pont 
 

 
Tiszacsege MÁV állomás területén található lapostetős tégla épület átalakításával 
zenés vendéglátó hely kialakítása ügyében az önkormányzat részéről elvégzendő 
munkákról 
Ea.: Jónás Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ez elég régen elkezdődött, annak idején Pelyhe István szólt, hogy szeretné ezt 

hasznosítani. Az előzménye ennek az volt, hogy 1998-ban az önkormányzat bérleti 
szerződést kötött a MÁV-val és abban bizony úgy szerepel, hogy amikor ezt 
visszaadjuk, akkor eredeti állapotában kellene visszaadni. Most a MÁV ezt a 
földterületet, mi korábban hozzájárultunk ahhoz, amennyiben szükséges átadjuk, 
visszaadjuk, a RIRÉZ Kft. megkapta hozzá az engedélyt, illetve a MÁV-val 
megegyezett, az épület eredeti állapotát kellene visszaállítani, felülvizsgáltuk, 
megnéztük 5-7 millió Ft körüli összegből lehetne ezt visszaállítani. De tárgyaltunk 
azzal, aki ezt továbbra is hasznosítani kívánja a RIRÉZ Kft-vel, és úgy néz ki, hogy egy 
200 ezer Ft-ból az önkormányzat ebből kitudna szállni, besegítenénk neki, a nagy részét 
természetesen ő csinálná és amiben részletesen le van írva, hogy miben kéri a segítséget, 
főleg emberi segítség, én azt hiszem, hogy ez ma nekünk a lehető legolcsóbb megoldás. 
De átadom a szót a Képviselőknek, van-e esetleg ezzel kapcsolatban valakinek 
észrevétele?  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Több dolog is eszembe jutott, azt sem tudom, hogy miért 

vette ezt bérbe az akkor önkormányzat, mi volt vele a célja. Azt valószínűleg nem 
valósította meg. A szerződésben volt egy olyan kitétel, hogy az 1-2-es pontban 
meghatározott célra használni kell az épületet. A bérbeadó engedélye nélkül albérletbe 
nem adhatja, illetve használatát harmadik személy részre nem engedheti át. Hát mi 
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folyamatosan ezt csináltuk, ott emberek laktak, éltek, most jelenleg is vannak ott 
családok én úgy tudom. Ez a bérleti szerződés meg lett szüntetve, ez volt talán a legjobb 
döntés, 2009. március 23-án. De nem nagyon értem, mert a bérleti szerződéssel van egy 
térképmásolat, amin rajta van a főépület is, ezt a szerződést megszüntettük, akkor a 
főépületben élő lakóemberekkel mi lesz vagy mit keresnek még ott ők? Egy kicsit olyan 
sötét és homályos nekem ez a szerződés ebből az aspektusból. Úgy tudom, hogy még 
most is probléma volt a szerződés szerint és a térképvázlat szerint a főépület, amiben 
most is laknak az a jegyiroda, vagy gondolom az ott dolgozó vasutasoknak lehetett ez 
valamiféle szolgálati lakás, abban is laknak. A térképvázlat szerint ez is a bérlemény 
része nem? Be van keretezve szépen.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Igen. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Most, ha ezt megszüntettük az egészet ezt is vissza kell adni, vagy mi ennek a története? 

Most ott még laknak, úgy tudom legutóbb probléma is volt, mert a villanyszámlát ugye 
az önkormányzat fizette helyettük. Nem tudom, hogy megkérdezhetem-e, hogy sikerült-
e ezt rendezni? Mert kértem, hogy a villanyszámlát az E-onnal kössenek szerződést az 
ott lakók és innentől kezdve ők fizessék, az önkormányzat nem vállalhatja át ennek a 
fizetését.  

 
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető: 
 Az intézkedés az megtörtént a műszak részéről. 
 
Vincze László PTKIB. tag: 
 A kőépületről van szó, ott senki nem lakik most. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Én értem, hogy a kőépületről van szó, de a szerződés nem csak a kőépületről szól. 

Lehet, hogy csak a kőépületről beszélünk, de én úgy gondolom, hogy ezt a dolgot, ha 
rendezzük, akkor rendezni kellene és nem felébe, harmadába. Mert most úgy néz ki, 
hogy volt egy szerződés erre az egész területre, minden épületre, az egyik épületet azt 
vissza is mondtuk, de a visszamondás az eleve az egész bérleti szerződésnek a hatályát 
megszüntette. Tehát úgy néz ki, hogy a főépületet is vissza kellene akkor, hogy adjuk, 
de abban még van két család. Tehát vannak pici anomáliák, amit én úgy gondolom, 
hogy rendezni és tisztázni kellene, nem majd két hónap múlva vakargatjuk a fejünket, 
vagy majd vakargatja valaki. Vannak homályos dolgok.  

 
Illés János ÜOMSB. tag: 
 Nincs rajta az állomás épülete, amiben laknak. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Ez nem az? 
 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Az a téglaépület. 
 
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök: 
 A téglaépület Miklós. Ott van fent a rámpa, ahol rakodtak. 
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Nagy Miklós alpolgármester: 
 Jó, akkor ez lenne az az épület, az a másik, tehát ez jelzi azt. 
 
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök: 
 Igen. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Akkor ebben milyen alapon lakik valaki? Akkor ez meg kié. 
 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Tar Gyuszi tartózkodik benne, ő szokta használni. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Már nem lakik senki, az lakhatatlan, tehát abban nem lakik senki. 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Jogtalanul, 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 költözött be.  
 
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag: 
 Rosszhiszemű, jogcím nélküli lakáshasználat. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Értem, na de hát most változott meg ez a dolog, mert még két hónappal ezelőtt ott két 

család lakott. 
 
Kobza Miklósné ÜOMSB. elnök: 
 Ott az emeleten ott laknak még most is, most is ott vannak, de az a téglaépület. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Az a főépület. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Most akkor arról az ütött, kopott, ablak nélküli épületről van szó, amiben Lakatos 

Ferinek hívják, ugye köznyelven Sunyi Feri lakott, ő lakott valamikor és az ott lakók ki 
lettek onnan lakoltatva kínkeservesen és akkor erről a lepusztított épületről van szó, 
amiben lett 5 millió Ft kár, amit nekünk ki kellene fizetni. De örülök neki, hogy így 
döntöttünk. Tehát ez elég kellemetlen, tehát akkor ezt a szerződést megszüntettük,  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Egy pillanat, jó, eddig egyetértek a felvetéssel. A műszaki osztályhoz én is feltenném a 

kérdést, mert ezzel együtt bennem is maradt akkor, nem lett volna célszerű, ez egy 
helyrajzi számon van jelenleg a 427/1-esen, hogy ezt megosztani és tisztázni, hogy hány 
négyzetméter, mert a 2222 m2 feltételezem az egészre szól? 

 
Farkas József vezető tanácsos: 
 Nem, csak a hátsó épületre szól. 
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Jónás Sándor polgármester: 
 A hátsóra? 
 
Farkas József vezető tanácsos: 
 Igen, csak a hátsó épületre szól. A 2762 m2 az pedig annyiban történik, nem tudom a 

helyszínrajzon látható, még tovább, mint a téglaépület, tehát nem a főépület felé, hanem 
a másik irányba kapott több területet. 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jó, csak szerencsés lett volna esetleg, hogyha meg van osztva a telek, mert akkor tudjuk, 

hogy mi van még az önkormányzat bérleményébe és mi van, amitől az önkormányzat 
visszalépett.  

 
Farkas József vezető tanácsos: 
 Szerintem az önkormányzat bérleményébe ez a 2222 m2 volt, csak a téglaépületet 

jelenthette. Megnéztük a vasutasok képviselőivel, azt mondták, hogy errefelé nem 
terjed, a másik irányba terjed.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jó. Azt azért javasolnánk Jóska, hogy majd kezdeményezni kell, ha egy mód van rá a 

MÁV-val megosztani ezt a két földterületet. Most a lényeg, visszatérve az egészre, ha 
ezt a kőépületes részről lemondunk róla, akkor nem kell 5 millió Ft-ért felújítanunk, így 
200 ezer Ft-unkba fog kerülni, ha így elfogadható. 

 
Vincze László PTKIB. tag: 
 Tisztelt Testület! Hogy miért lett az bérbe véve annak idején, csak arra szeretnék 

rámutatni. Azt munkahelyteremtés céljából vettük ki, valamit akartak oda csinálni, csak 
nem tudom megmondani pontosan, hogy mit, valami munkahely lett volna. Azért vettük 
azt a helyet bérbe. Továbbmennék, az annyira aprólékos, hogy szennyvízaknát állítsunk 
helyre, meg ilyen apróságok vannak benne, holott egy raktárépület volt. Csak nem 
tudom, hogy van-e benne vizesblokk.   

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Van, lakások voltak benne. Tehát azt megnéztük, a helyszíni szemlén én is kint voltam 

annak idején, ezt megnéztük. A lényeg visszatérve erre, hogy mi volt, meg milyen 
szándékkal vette annak idején az önkormányzat, az most már tulajdonképpen ebben az 
esetben nem meghatározó. Itt a lényeg az, hogy, hozzájárulunk ahhoz és lemondunk, és 
200 ezer Ft-tal hozzájárulunk költségvetésünkből, hogy ezt megoldjuk. 

 
Vincze László PTKIB. tag: 
 Még tovább kérdeznék, mennyi munkaórát kérnek ők azért? Tehát nehogy átessünk a ló 

másik oldalára, és utána megcsináljuk azt a papírt, lejegyzőkönyvezzük, hogy 
támogatjuk személyzettel, 7-8 emberrel, de hány órát takar az? Kicsit ki kellene 
boncolni. Mert, ha azt mondja nekünk, míg csinálja az épületet, adjál nekünk 6 embert, 
7 embert, stb. nem készül el, egy kicsit bonyolultnak tartom én ezt így. Támogatom, 
csak ez nincs rendszerezve.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Benne van Laci, itt van 6-8 ember segítsége, tehát minden ott van részletesen itt le van 

írva a lap alján.  
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Vincze László PTKIB. tag: 
 Mennyi időre? 
 
Farkas József vezető tanácsos: 
 Úgy tudom, hogy Szilágyi Albert a kivitelező, aki az építési munkálatokat csinálja, mert 

erre építenek egy magastetőt, és lesz egy tetőtere. A földszinti falakat meghagyják, a 
földszinten lesz egy szélfogó bővítés, az egyik irányba egy kis mértékű 5 m2-es, a másik 
irányba, ami a szakhatóságoknak kell a vizesblokk, amit már nem tudtak épületen belül 
megoldani, az lesz még egy olyan 50-60 m2-nyi a földszinti részen. A tetőtérben két az 
egyik 28 m2, 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Az már lényegtelen, egy pillanat Jóska köszönöm szépen, ez már bennünket nem érint. 

Gyerekek én csak azért kértem azt és azért mondtam azt, hogy fél háromkor a temetésre 
sokan el akarnak menni, jó én tudom, hogy meg kell beszélni minden napirendi pontot.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Én javaslom, hogy a Polgármester Úr felvetette a legelején, maga az egész egy jó célt 

szolgálna, mert idáig, ahogy az önkormányzat, legyünk őszinték, mert mi voltunk a 
bérlője idáig, azért nagyon csúnyán nézett ki az a terület, tehát maga amit akarnak rajta 
építeni sokkal jobb lenne. A másik pedig én egyetértek a Polgármester Úrral, így ahogy 
felvetette, mert így jövünk ki belőle a legjobban.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Aki egyetért és elfogadja így, hogy 200 ezer Ft-tal besegítünk az 5-7 millió helyett és 

lemondunk róla, az kézfelnyújtással jelezze.  
 
  

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege MÁV állomás 
területén található lapostetős tégla épület átalakítását, zenés vendéglátó hely 
kialakítását – 13 fő igen szavazattal (Jászai László nem volt jelen a szavazásnál) 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
 

143/2010.(IX. 15.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy RIRÉZ Kft.-nek 
megadja a fentebb említett emberi és anyagi segítséget a MÁV épület átalakításához és 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a RIRÉZ Kft.-vel erről szólóan megállapodást írjon alá. 
 
A Képviselő-testület a 2010. évi költségvetésében 200.000 Ft-ot biztosít a fenti munkákra, 
amelyet a céltartalék terhére a költségvetési rendeletbe a legközelebbi módosításkor be kell 
építeni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jónás Sándor polgármester 
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2. Napirendi pont 
 

 
Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása 
Ea.: Jónás Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 
 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Itt mindenki az anyagot megkapta, itt bizonyos dolog, a szociális kiadások az iskolával, 

hogy beindult, problémák adódtak. Zsuzsa megkérnélek, hogy röviden foglald már össze 
légy szíves.  

 
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Harmadik alkalommal kívánjuk módosítani a költségvetési 

rendeletünket, főként a már említett tanulói tankönyvtámogatás kiegészítése teszi ezt 
indokolttá, valamint azoknak a képviselő-testületi határozatoknak a költségvetésen való 
átvezetése, ami az előző testületi ülésen történt a Vincze László képviselő tiszteletdíj 
lemondásából adódó rendelet módosítás és a Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak 
nyújtott 90 ezer Ft-os energiakiadásokhoz történő hozzájárulás. A költségvetési rendelet 
módosításával a költségvetési kiadás és bevételi főösszege nem változik, mint már 
említettem a legjelentősebb tétele a módosításnak a tanulói tankönyvtámogatás, ugyanis 
az ingyenes tanulói tankönyvtámogatásra több tanuló lett jogosult, mint azt a 
költségvetés készítés időszakában láttuk és jelentősen befolyásolta még ezt a növekedést 
a tankönyv árában történő változás is. 1.318 ezer Ft-tal kellett kiegészíteni így az eredeti 
költségben tervezett ingyenes tanulói tankönyvtámogatás összegét. Ehhez a kb. 6.638 
ezer Ft, az amit ingyenes tankönyvtámogatás címén ki kellett fizetnünk. A 
költségvetésünkben ilyen címen van normatív állami támogatás. Ez majd a végső 
elszámoláskor majd áprilisban elszámolásra kerülni, kiegészítésére azonban nem lesz 
majd mód, mert meghatározott mértékű ez a támogatás 1.000 Ft, az, ami tanulónként 
megilleti az intézményfenntartót és 10.000 Ft, az ami rászorultság alapján megilleti a 
tanulókat, azonban a tankönyv árakból adódó eltérés az normatív támogatásból nem 
kompenzálható.   

 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Igazából teljes aprólékosan elmondta Irodavezető Asszony, 

illetve az előterjesztésben is ugyan így szerepel, ez a négy tétel indokolta most a 
módosítást. Javasoljuk ilyen formán az elfogadását.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Más, ha nincs, akkor szavazásra bocsátom, aki elfogadja a beterjesztett anyagot, az 

kézfelnyújtással jelezze.  
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az önkormányzat 2010. évi 
költségvetéséről szóló rendelet módosítását – 12 fő igen szavazattal, 1 fő nem szavazott 
(Jászai László nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:  
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TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELÖ-TESTÜLETÉNEK 
 
 

88//22001100..((IIXX..  1166..))  RREENNDDEELLEETTEE  
 
 

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI  
KÖLTSÉGVETÉSÉRÖL SZÓLÓ 

 
1/2010.(II. 11.)KT .SZ. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA 

 

 
 
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatról szóló módosított 1990. 
évi LXV. törvény 16.§ /1/ bekezdésében  és az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. 
Törvény 65.§ (1) biztosított jogkörében eljárva az   2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II. 
11.)KT. számú  rendeletét (továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja: 
 
 

1. §  
 
A Rendelet 3.§ -a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„ 3.§  A Képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét   
1.967.438  ezer Ft-ban , ezen belül  
 

a) a személyi juttatását                 450.332  ezer Ft-ban 

b) a munkaadót terhelő  járulékát                                                   119.661  ezer Ft-ban 

c) a dologi kiadását                            332.115  ezer Ft-ban 

d) a szociálpolitikai (ellátottak pénzbeli ) juttatását                          214.974 ezer Ft-ban 

e) a speciális célú támogatásokat                 22.539 ezer Ft-ban 

f) a fejlesztési és felújítási  kiadásait                            770.811 ezer Ft-ban 

g) a fejlesztési célú hiteltörlesztés                                                              11.591 ezer Ft-ban 

h) működési célú hitel törlesztését                                                                45.000 ezer Ft-ban 

i) cél- tartalékát                                                                                                  415 ezer Ft-ban 

j) a működési célú hitel felvételét                                                                109.067 ezer Ft-ban 

k) fejlesztési célú hitel felvétele                                                                     67.928 ezer Ft-ban 

l) előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételét                     86.988 ezer Ft-ban  

          állapítja meg. 
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2.§. 

 
(1)    A Rendelet 5.§. (1) bekezdésében hivatkozott 1, 2, 2/a, 2/e, 2/f, 3/a,3/b,  
         számú    mellékletei helyébe e   Rendelet 1, 2, 2/a,2/e, 2/f, 3/b, 3/a, 3/b 
         számú melléklete lép. 
 
(2)    A Rendelet 5.§. (2) bekezdésében hivatkozott 2/a számú melléklet helyébe e rendelet 2/a  
        számú melléklete lép. 
 
(3)    A Rendelet 5.§. (6) bekezdésében hivatkozott 2/e számú melléklet helyébe e rendelet 2/e  
        számú melléklete lép. 
 
(4)    A Rendelet 5.§. (7) bekezdésében hivatkozott 3/a és a  3/b számú melléklet helyébe  
        e Rendelet 3/a és a 3/b számú melléklete lép. 
 
(5)    A Rendelet 5.§. (9) bekezdésében hivatkozott 2/f számú melléklet helyébe  
        e Rendelet 2/f számú melléklete lép.  
 
(6)  A Rendelet 5.§. (12) bekezdésében hivatkozott 8. számú melléklet helyébe  
        e Rendelet 8. számú melléklete lép.  
 
 

3.§. 
 
 

(1) Ez a Rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2010. évi költségvetésre     
vonatkozóan kell alkalmazni. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
Tiszacsege, 2010 . szeptember 15. 
 
 
 
             Jónás Sándor                                          Füzesiné Nagy Zita   
             polgármester                                            jegyző 
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Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető: 
 Azért vártam meg, hogy a szavazás megtörténjen, mert amit szeretnék bejelenteni 

tájékoztatásként az a költségvetésünket érinti, de a rendeletmódosítással nem függ össze. 
2010. május 31-én hozott képviselő-testületi határozatban 155 millió Ft hitelfelvételben 
döntött a képviselő-testület, hogy a meglévő 135 millió Ft-os folyószámla 
hitelkeretünket ilyen mértékig kiegészíthessük. A folyószámla hitelkeret emelésre a 
kérelmet az önkormányzat benyújtotta, azonban a hitelelbírálás következtében csak 135 
millió Ft folyószámla hitelkeret szerződésre kerülhetett sor, ezért az OTP-nek a 
hitelszerződés aláírásához újabb határozattal kell, hogy megerősítsük ezt a hitelfelvételt, 
tehát hozni kellene a 135 millió Ft-ról is ugyan olyan tartalmú határozatot, mint azt 
május 31-én megtette a Képviselő-testület. Én azt nem kívánnám megismételni, tehát 
egy meghozott határozatot kellene újra megerősíteni, csak nem 155 millió Ft-ról, hanem 
135 millió Ft-ról. Ez a szerződés már aláírásra is került, utólag be kell csatolni a 
hitelszerződéshez.  

 Másik kérésem lenne, mivel az önkormányzat likviditási helyzete megkívánja azt, hogy 
a bevételeinket valamilyen formában növelni tudjuk, arra szeretném kérni a Képviselő-
testületet, hogy ezt a meglévő határozatot a 155 millió folyószámlahitel emelésre tartsuk 
meg és megpróbáljuk újra kezdeményezni, hátha az újabb hitelelbírálás során erre a 155 
millió Ft-ra igényt tarthat az önkormányzat, tehát ez szükséges lenne. Viszont az aláírt 
szerződéshez mellékelni kell a felvett hitel összegéről egy 135 millió Ft-os határozatot. 
Tehát akkor 2 határozatra szeretnék javaslatot tenni egyik a 135 millió, a másik pedig, 
hogy megmaradjon a 155 millió Ft.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Kérdés, észrevétel van-e? 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Én javaslom ezt már az új testületnek, hogy hagyjuk már meg. Én arra kérném Zsuzsát 

is, hogy addig már három hetet ki kellene bírni. Ha idáig ezt nem jeleztük kellőképpen, 
és nem készültünk fel rá, nehogy az utolsó testületi ülésen most ide gyere és szavazzunk 
meg egy 155 milliós keretet. Én azt mondom, hogy ezt lehetett volna komolyabban 
fogni, ebben mi is hibásak vagyunk. Hagyjuk meg ezt az új testületnek, majd ő olyan 
keretet fog megszabni saját magának, amilyet majd ő jónak lát. Én nagyon megkérem a 
Tisztelt Képviselő Társaimat is, hogy utolsó testületi ülésen ezt már hagyjuk már meg 
tényleg az új testületnek, három hét múlva itt.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jegyző Asszonynak is megadom a lehetőséget, hogy mondja el véleményét.  
 
Füzesiné Nagy Zita jegyző: 
 Köszöntöm a Tisztelt Képviselő-testületet! Ugyan ezt fogom elmondani, mint Zsuzsa 

csak kicsit másképp, hátha jobban megérti mindenki. Arról már döntött a Képviselő-
testület, hogy felvesz 155 millió Ft-ot, de sajnos nem adta ezt meg az OTP., csak 135 
millió Ft-ot. Ehhez kell igazítani a testület döntését. Sok ilyen döntés van, hogy megvan 
már maga, lezajlott a dolog, de hogy minden formálisan rendben legyen, dönteni kell 
még egyszer. Viszont sajnos szükség van arra a 20 millió Ft-ra, komoly likviditási 
problémákkal küzd az önkormányzat, pont ezért is, mert hogy akkor nem kapta meg. 
Sok az a három hét, az bizony sok, itt a pénzügyön. Nagyon sokan állnak sorba a 
pénzükért, ami be van építve a költségvetésbe, de pont azért, mert effektíve pénze nincs 
az önkormányzatnak, nem tudjuk kifizetni. Sok a három hét, egy hét is sok. Tehát el kell 
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kezdeni a hiteltárgyalásokat, az OTP-nél is van egy bizonyos átfutási idő, én is azt 
kérem a Képviselő-testülettől, hogy szavazza meg mind a két határozatot.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Továbbra is azt kérem, hogy ne szavazzuk meg, lehet, hogy több hitelt szeretne majd 

felvenni az új testület, így az utolsó pillanatban  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ez már egyszer meg lett szavazva.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 

ezt már én azt mondom, hogy értelmetlen és etikátlan is.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Csak egy mondat. Tisztelt Testület! Én úgy gondolom, hogy október 3-ig vagyok 

képviselő és október 3-ig képviselem ezt a települést. Nekem is voltak problémáim 
azzal, hogy az előző testülettől milyen dolgok húzódtak át, és meg kellett oldani. Ez 
jogfolytonosság. Vannak ilyen problémák, én úgy érzem, hogy a következő képviselő-
testület alkalmas lesz arra, hogy ezt a problémát kezelje. Nyugodt szívvel megszavazom, 
én arra kérem, a Képviselő Társaimat is, hogy szavazzák meg, pontosan azért, hogy a 
képviselő-testület legyen elkötelezett abban, hogy egy nyugodt átmenetet biztosít a két 
önkormányzati ciklus között.  

 
Dr. Vámosi Margit aljegyző: 
 Még annyit hagy mondjak már, hogy a májusi határozatunk az egy élő döntés, tehát 

most lényegében nem is kell dönteni külön róla, csak megerősíteni. Itt a 135 millió a 
lényeg, mert azt most már aláírtuk azt a szerződést.  

 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Lényegében arról van szó, hogy itt most szinte minden döntéssel a következő testületre 

fogunk tagsálni döntéseket, például az előbb is, ez a vállalás, amit vállaltunk, hogy majd 
elfogjuk végezni a munkákat, azok természetesen át fognak húzódni a következő 
testületre. Ugyan ez, itt nem lehet, hogy bocsi, most akkor nem megyünk tovább, itt 
vége van.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Egy folyamatában lévő dolog, itt mindenkinek felelősséggel kell dönteni.  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Arról is kellett volna beszélni, hogy hogy lesz visszafizetve. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jó, akkor szavazásra bocsájtanám, aki a 135 millió Ft-tal, az első résszel egyetért, 

kérem, kézfelnyújtással jelezze.  
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Folyószámlahitel keret 
megújítását – 13 fő igen szavazattal (Jászai László nem volt jelen a szavazásnál) 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
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144/2010.(IX. 15.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az OTP Bank 
Nyrt-nél meglévő folyószámlahitel keretét 1 év futamidőre, 135 millió forinttal 
megkívánja újítani. 
 
A Képviselő-testület vállalja, hogy a felvett hitelt és annak kamatait a hitel 
ütemezésének megfelelően határidőben megfizeti. Az esedékesség évében költségvetési 
rendeletében megtervezi a tőke és kamatfizetési kötelezettségeket. 
A hitel visszafizetés jogi biztosítéka Tiszacsege Város Önkormányzat 

- költségvetési bevételeinek  
- Helyi adó bevételeinek 
- gépjárműadó bevételeinek 

OTP Bank Nyrt javára történő engedményezése a hitel és járulékai erejéig a hitel 
futamideje alatt. 
 
Képviselő-testület hozzájárul, hogy a hitelkerethez szükséges 

- keretbiztosítéki jelzálog, első zálogjogi ranghelyen 135 millió forint erejéig az 
önkormányzat 1/1 tulajdonát képező  

                  1223/2  Hrsz., 5835/8 Hrsz., 5835/6 Hrsz., 6022/2 Hrsz.-ú ingatlanokra  
- keretbiztosítéki jelzálog első zálogjogi ranghelyen 245 millió Ft erejéig az 

önkormányzat 1/1 tulajdonát képező 
2940/3 Hrsz., 2939/5 Hrsz.-ú ingatlanikra 

bejegyzésre kerüljön. 
 

Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy a hitel felvétele nem esik törvényi korlátozás alá. 
( 1990.évi LXV. Tv. 88.§-a) 
 
Képviselő-testület felhatalmazza Jónás Sándor polgármestert, és Dr. Vámosi Margit 
aljegyzőt a hitelszerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jónás Sándor polgármester 

 
 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 155 millió a másik.  
 
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető: 
 Igen, de ez nem új hitel, hanem az, hogy tovább folytathassuk a tárgyalásokat, csak egy 

megerősítést szeretnénk kérni. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 A 155 millióval aki egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – folyószámla hitelkeret 
szerződés megújítására vonatkozó 99/2010.(V. 31.) KT. számú határozatában foglaltak 
megerősítését – 12 fő igen, 1 fő nem szavazattal (Jászai László nem volt jelen a 
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
 

145/2010.(IX. 15.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 99/2010.(V. 
31.) KT. számú határozatában foglaltakat megerősíti, mely szerint az OTP Bank Nyrt-
nél meglévő folyószámlahitel keretét 1 év futamidőre , 155 millió forinttal megkívánja 
újítani. 
 
A Képviselő-testület vállalja, hogy a felvett hitelt és annak kamatait a hitel 
ütemezésének megfelelően határidőben megfizeti. Az esedékesség évében költségvetési 
rendeletében megtervezi a tőke és kamatfizetési kötelezettségeket. 
A hitel visszafizetés jogi biztosítéka Tiszacsege Város Önkormányzat 

- költségvetési bevételeinek  
- Helyi adó bevételeinek 
- gépjárműadó bevételeinek 

OTP Bank Nyrt javára történő engedményezése a hitel és járulékai erejéig a hitel 
futamideje alatt. 
 
Képviselő-testület hozzájárul, hogy a hitelkerethez szükséges 

- keretbiztosítéki jelzálog, első zálogjogi ranghelyen 155 millió forint erejéig az 
önkormányzat 1/1 tulajdonát képező  

                  1223/2  Hrsz., 5835/8 Hrsz., 5835/6 Hrsz., 6022/2 Hrsz.-ú ingatlanokra  
- keretbiztosítéki jelzálog első zálogjogi ranghelyen 245 millió Ft erejéig az 

önkormányzat 1/1 tulajdonát képező 
2940/3 Hrsz., 2939/5 Hrsz.-ú ingatlanikra 

bejegyzésre kerüljön. 
 

Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy a hitel felvétele nem esik törvényi korlátozás alá. 
( 1990.évi LXV. Tv. 88.§-a) 
 
Képviselő-testület felhatalmazza Jónás Sándor polgármestert, és Dr. Vámosi Margit 
aljegyzőt a hitelszerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jónás Sándor polgármester 

 
 
 
Füzesiné Nagy Zita jegyző: 
 Még annyit, hogy nem újabb 155 millió. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Nem újabb, persze, nem.  
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Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető: 
 Nem újabb 155 millió, csak szerettem volna egyértelművé tenni, hogy folytathatjuk a 

tárgyalást. A következő az pedig egy kölcsönszerződéssel kapcsolatos. Az mindenki 
előtt ismert, hogy önkormányzatunknak likviditási gondjai vannak. Azon kívül, hogy a 
szállítói követeléseket rangsorolnunk kell, sok esetben nem csak erre kell tekintettel 
lenni, hanem a benyújtott pályázatoknak az elszámolási határidejeivel is. Az ÁROP-os 
pályázatunk, ami a Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztésével függ össze, a nyár 
közepén a végső elszámoláshoz közeledve a negyedik pénzügyi lehívásunkat követően 
nem került időben megfinanszírozásra az állam által egy 60 napos késésbe estünk. 
Emiatt a záró kifizetési kérelmünkhöz szükséges forrásokat nem tudtuk előteremteni 
időben és egy Alapítvány felajánlott nekünk egy olyan összeget, amivel a záró 
elszámolást betudjuk küldeni. Kamatot erre a kölcsönösszegre nem kér, a kölcsön 
visszafizetésének a határideje az ÁROP-os pályázat lezárását követően a támogatás 
számlára érkezését követő nap lenne. Tehát ez a kölcsönszerződés ez megkötésre került, 
a kölcsön összeget az Alapítvány az önkormányzat rendelkezésére bocsájtotta, ez 
alapján a pályázat lezárásra került. Szeptember 04-én a pályázat elszámolása és 
benyújtásra került, lehívásra került a záró kifizetési kérelemben maga a pénzügyi 
elszámolás, amit ezzel az előterjesztéssel szeretnék, ez a kölcsönösszeg a költségvetési 
rendeletünk alapján került megkötésre végül is ez a szerződés, az erről szóló tájékoztatót 
szeretném elfogadtatni a Képviselő-testülettel. De gyorsan elolvasom a kölcsön 
szövegét: „A kölcsönt az ÁROP-os pályázat elszámolásának megkönnyítésére, 
finanszírozási gondok enyhítésére kapja az önkormányzat a jelen szerződés aláírásával 
egyidejűleg a kölcsönadó átutal kölcsönvevőnek 6.400 ezer Ft-ot, amely összeg a 
kölcsönvevő bankszámlájára kerül átutalásra. A kölcsön összegét kamatfizetés nem 
terheli. A kölcsönvevő kötelezettséget vállal arra, hogy a fenti összeget az ÁROP-os 
pályázati összeg megérkezése után egy nappal visszafizeti.” Erről szól a 
kölcsönszerződés és ezt tájékoztatásként hoztuk a Képviselő-testület elé. Egy 
határozatot szeretnénk ezzel kapcsolatban kapni a Képviselő-testülettől, hogy ezt a 
tájékoztatót elfogadja és hogy az abban foglaltakkal egyetért.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Tehát nincs kamat.  
 
Bana Gábor PTKIB. tag: 
 Egy kérdésem volna, milyen alapítvány ez, ki ez? 
 
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető: 
 Életminőség, Segélyező, Felvilágosító és Megelőző Alapítvány Debrecen, Rákóczi u. 

42.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Az, akik az iskolával szemben is építették ezt az oktatási központot. Aki egyetért és 

elfogadja, így, kamatmentes ez, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
  
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – kölcsönszerződés aláírásáról 
szóló tájékoztatót – 12 fő igen, 1 fő nem szavazattal (Jászai László nem volt jelen a 
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
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146/2010.(IX. 15.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az „Életminőség” Segélyező, 
Felvilágosító és Megelőző Alapítvánnyal  - 4024 Debrecen, Rákóczi utca 42. – 
megkötésre került kölcsönszerződés aláírásáról szóló tájékoztatót elfogadja, az abban 
foglaltakkal egyetért.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jónás Sándor polgármester 

 
 
3. Napirendi pont 
 

 
Beszámoló a Képviselő-testület 4 éves (2006-2010.) ciklusa alatt végzett munkájáról 
Ea.: Jónás Sándor polgármester 
             Bizottsági Elnökök 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 
 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Nagyon röviden megpróbálom a Képviselő-testületnek, a tagoknak kiküldtük írásban is. 

Első alkalomban 2007 évben tudtam a költségvetéssel foglalkozni, illetve belefolyni. 
Már akkor is látszódtak azok a problémák, hogy sem az önkormányzat részére 
biztosított állami támogatások, sem a bevételi források nem fogják tudni fedezni a 
kiadásokat. Ezért úgy láttuk már 2007-ben is, hogy szükséges ehhez megfelelő 
intézkedéseket hozni. Természetesen nagyon sok résznél átvilágítást végeztünk, így 
szükségessé vált, hogy többek között a létszámgazdálkodás, hoztunk egy olyan 
rendeletet, hogy a megüresedett helyeket nem töltjük be, illetve átszervezéssel próbáljuk 
megoldani, vagy voltak olyanok, amiket vállalkozásban jobb, hatékonyabban kitudjuk 
adni. A méltányossági alapot is, ugye Alpolgármester Úr javaslatára ezt is áttárgyaltuk 
megvizsgáltuk. Rengeteg olyan dolog volt, amit ki kellett dolgozni. A kidolgozások 
között szerepelt a közoktatás feladatok vonatkozásában is, külső szakértő lett felkérve, 
aki ezt elvégezte, és a leghatározottabban megállapította, hogy a nevelési tanévhez 
mennyi indítható óvodai csoportra, iskola csoportra, osztályokra van, illetve napközis 
csoportokra szükség. Ezekhez a Képviselő-testület a megfelelő intézkedéseket 
meghozta, ez azt jelentette, hogy 2007 és 2010. augusztus 30-ig 61 álláshelyet 
szüntettünk meg, ez az álláshely megszüntetése, azért nem teljesen így egyértelmű, mert 
ténylegesen 36-ot érintett, voltak itt olyanok, akik átszervezéssel, átcsoportosítással 
tudtuk mindezeket megoldani. Már a létszámgazdálkodásnál is az első évben látszódott, 
hogy több, mint 92 millió Ft-ot tudtunk megtakarítani. A gyermekétkeztetést, hogy 
kiadtuk az üzemi konyhát vállalkozásba, én azt hiszem, hogy ezzel is nagyon jó döntést 
hoztunk, hiszen a terhet és a felelősséget tettük le a vállunkról. Nincs kötelezettségünk 
ilyen tekintetben, hogy nekünk kell esetleg megcsinálni, például valamelyik nap is odaát 
voltam és a plafont a mennyezetet kell javítani. A vállalkozó saját költségén kell 
megjavítania. Ezek mind annak idején a cső eldugulás is, mind-mind ránk hárultak 
volna. Ezzel is egy év alatt, több, mint 20 millió Ft-ot takarítunk meg és tulajdonképpen 
azok a csegei emberek dolgoznak benne, akik korábban is benne voltak, csak a 
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vezetőjük más, nem az önkormányzat, hanem vállalkozó. Ugyan ezt tettük a takarítással, 
itt ugyan ezt tudnám újra elmondani, az önkormányzatnak korszerű gépek beszerzésére 
sem lett volna pénze, ugye nem tudtuk volna megoldani, lehet, hogy még létszámban 
több embert is kellett volna alkalmazni, hogy hatékonyan el lehessen végezni a munkát. 
A vállalkozó itt is megfelelő gépeket vásárolt és ezen is több, mint 3 millió Ft-ot 
takarítunk meg. A háziorvosi szolgálattal 6.081 ezer Ft-ot takarítunk meg, a körzeti 
orvosi ügyelet átszervezésével és végrehajtásával, amit ott átszerveztünk, közel 1,5 
millió Ft-ot takarítottunk meg, ez összesen több, mint 130 millió Ft-ot tett ki. Majd a 
méltányossági alapon járó ápolási díjat is megvizsgáltuk és kiderült, hogy az ellátottak 
körében, mind alanyi jogon is igénybe lehet ezt venni, ez így nekünk sokkal kedvezőbb, 
hiszen ennek folytán, hogy ezt is ilyen formában átdolgoztuk 20 millió Ft-ot lehetett 
megtakarítani. A településünkön ismerve a földrajzi adottságokat tudtuk azt, hogy az 
idegenforgalom fejlesztése kellene, hogy a legnagyobb szempontot érdemeljen, illetve 
ezzel foglalkozzunk, én úgy gondolom, hogy a válságos időben mi amit megtettünk, 
megtettük, többet sajnos nem lehetett. Van egy elindított út, amibe a 2 hektáros 
földterületet a Nemzeti Parktól szeretnénk visszakapni, hogy a Tisza-parton is szabad 
kikötőt, esetleg szabad strandfürdőt is tudjunk építeni. Ez azért lenne lényeges, mert itt 
idegenforgalmi adók nőnének, befolynának és ez is az önkormányzat költségvetését 
hozná helyre. Természetesen ebben külső segítségeket is várunk továbbra is, mert ez az 
önkormányzatnak is nagy falat, hogy egy fürdőt feltudjon újítani, vagy akár a Tisza-
parton ilyen beruházásokat eltudjon végezni. Szeretném mindenféleképpen megemlíteni 
és megköszönni az Alpolgármester Úrnak, hogy a négy év alatt a havi tiszteletdíjáról 
lemondott, ez havonta 165 ezer Ft, és kérésének megfelelően ezt a tiszteletdíjat a 
kulturális életre, illetve a sportra fordította, ez a négy év alatt bizony közel 8 millió Ft-ot 
tett ki. Köszönet érte, hogy ezzel is támogatta az itt élő emberek segítségét és 
hatékonyságát. A Kommunális Szolgáltatónál is átvilágítást végeztünk, tudvalévő, hogy 
időközben még vezetőcserére is sor került. A szennyvízszippantásnál már eleve, hogy 
egy kicsit szigorúbb elszámoltatást és szigorúbb odafigyelést alkalmaztunk, 
megdupláztuk a bevételt, 2 millió Ft-tal növekedett. Vagy például én ezt csak 
figyelmetlenségnek nevezem, hogy ott volt a feltörő gyógyvizünk és egy kút, egy órát 
kellett csak felszerelni és így már nem hasra ütés szerint fizet az önkormányzat 
vízjárulékos költséget, hanem a vízórán ténylegesen elfogyasztott mennyiséget, ezzel 
több, mint 3 millió Ft-ot takarítunk meg éves szinten, ez is négy év alatt, több, mint 10 
millió Ft. Az ivókutakra is hozott intézkedések azok is azt bizonyítják, hogy a 766 m3 
vizet takarítunk meg éves szinten, amire nem kell megfizetni az utána járó járulékos 
költségeket sem. Komoly gondot jelentett az is, hogy eléggé leamortizált gépjárműveket 
kaptunk és azok álltak rendelkezésünkre itt is meg kellett vizsgálni, úgy gondoltuk 
akkor, hogy ezek a felújítások nem vezetnek mindennél előre, inkább új vásárlásokat, 
illetve nem újakat, hanem használtakat, de lecserélve a régieket iktattunk be. Így 
földmunkagépre került sor, temetői szállítói járműre, ezeket muszáj volt sajnos 
megvenni. Ezeket hitelből kellett, mert az önkormányzatnak pénze nem volt rá és ez az 
egész költség több, mint 9 millió Ft-ban volt. A fürdőmedencénél mindenki emlékszik rá 
az ÁNTSZ beakarta zárni, a megvalósult beruházás miatt ezt meg kellett csinálnunk, ezt 
el kellett fogadnunk és újra hitelt kellett felvennünk, ami közel 36 milliós hitel volt, de 
47 millióért megcsináltuk, illetve így nem kellett a strandunkat bezárni és folyamatos 
működést lehetett biztosítani. Természetesen régtől volt már probléma az, hogy a 
temetőnél is sokan igényelték azt, hogy urnatemetéseket nem lehet megoldani. Ezt is 
úgy gondoltuk, hogy a lakosság érdekében muszáj ebben is lépnünk, ez 1,6 millió Ft 
értékben megvalósításra került. 2007 évben összesen több, mint 63 millió Ft-ot 
fordítottunk fejlesztésre. A Selypes-éri csatorna, csak a nagyobbakat említsem, ez 10 
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millió Ft körüli összeg, a Központi Iskola felújítása több, mint 27 millió Ft, fogászati 
gépeket kellett beszerelni, és még több apró dolog volt. Majd 2008-ban már több, mint 
85 milliót fordítottunk a fejlesztésre, itt jelentkezett már a fürdőnek a hidraulikai 
átalakítása, aztán kompfelújítás szerepelt, fűtéskorszerűsítés az iskolában és a hivatalban 
is, tetőszigetelés az általános iskolában a tornaterem és a kazánháznál, szennyvíztelep 
számítástechnikai rendszerének a cseréje, ez is több, mint 1,5 millió Ft-unkba került és 
az átemelő szivattyú rendszer 4 db, ami szintén közel 3 millió Ft volt. 2009 évben aztán 
a fejlesztésekre már több, mint 70 milliót fordítottunk, itt ebben az évben jött be az 
óvoda, bölcsőde indítás is a 2009-es évben. Itt is az iskola fejlesztése 34 millió, az az új 
szárnyra tetőráépítés, illetve a lift beépítés. Ezek előírások voltak, emellett már 
kitudtunk alakítani az önkormányzat által megvásárolt családi házas ingatlanban egy 
nyitott tantermű lehetőséget is, a városközpont tervezése elkészült, a Polgármesteri 
Hivatal szervezetfejlesztése is több, mint 21 millió Ft-os pénzeszköz volt, fogászati 
eszközöket újabb 1 millió Ft-ért vásároltunk. Summa-summárum, és a 2010-es év 
elejére jött be az utakra kapott és nyert pályázatok költsége is, mint az Erzsébet út, már 
befejeződött, ez több, mint 20 millió Ft volt. A jövő héten pont azt hiszem szerdán ha jól 
emlékszem, akkor hozzák a táblákat, akkor lesz kihelyezve a Rákóczi-Lehel-Toldi útnak 
a munkafázisának az előkészítése, ez is több, mint 181 millió Ft. Ha azt veszem, akkor 
az utakra is, több, mint 202 milliót fordítottunk és fejlesztésekre használtuk ezeket a 
pénzeket. Az általános iskolának a külső hőszigetelése volt még nagyobb összeg, ez 91 
millió Ft, szintén a kompfelújítás. Összesen 2007 és 2010 között én azt hiszem, hogy az 
önkormányzat életében mindenféleképpen történelmet írtunk, mert ebben a nehéz 
válságos időben is 992 millió Ft összeget hozott az önkormányzat a településre, ami az 
itt élő emberek életét könnyíti és javítja. Ezeket én úgy gondolom, hogy 
mindenféleképpen ez egy nagy eredmény, én próbáltam visszanézni korábbi ciklusokat 
is, hát bizony még két ciklusban sem jön össze ennyi összeg, amit most sikerült ebben a 
válságos időben előteremteni és ha még hozzáveszem azt és semmiféleképpen nem 
szabad szó nélkül elmenni mellette, mert ez is az itt élő emberek életkörülményeit 
javította, hogy a Balmazújváros befelé jövő útat a 4-es és 5-ös számút, végig itt a Fő 
utcán meg lett csinálva, a Kossuth utca, a Fő útvonal a csatlakozótól Lévai Laci telkétől, 
ameddig korábban meg volt csinálva, onnan végig ez is több, mint 507 millió Ft volt. 
Illetve amiről már beszéltünk az előbb a 6 millió Ft kapcsán, ez az oktatás és 
közösségfejlesztő ház, ami szintén itt marad és itt van és az itt élő emberek segítségét, 
illetve azt a célt szolgálja, hogy lehetőséget biztosít arra, hogy különböző szakmákat 
esetleg eltanuljanak benne az itt élő emberek. Ez is 541 millió Ft összköltség. Tehát az 
általunk idehozott több, mint 900, illetve közel 1 milliárdos pénzeszközöket veszem, 
akkor tényleg azt mondhatom, hogy érdemes volt és köszönetemet fejezném ki ezért a 
képviselőknek is, azoknak, akik ebben a munkában segítettek bennünket, hatékonyan 
részt vettek. Természetesen voltak biztos, akik hátráltattak is, de tudják azok, akikre 
gondolok, akik segítettek ebben és nem gátoltak, hanem előre vitték az itt élő emberek 
életkörülmény javítását, köszönetemet fejezem ki érte, mert ez több, mint 1,5 milliárd 
forint, ami ez alatt az idő alatt ideérkezett.  

 Szeretném mindenféleképpen elmondani, hogy itt négy éves ciklusról beszéltem, de a 
négy éves ciklust is úgy kell felépíteni, hogy az embernek, ha vannak áthúzódó tervei, 
vagy dolgai vagy elképzelései azt is azért egy rövid tájékoztatót engedjétek meg, hogy 
csak arra, a lakosság fog dönteni arról, hogy októbertől ki irányítja a települést, de 
mindenféleképpen, ha más is lesz én szeretném a figyelmébe ajánlani, azt amit mi 
elképzeltünk. Egy öregek bentlakásos otthona, erről már korábban is beszéltünk, hiszen 
az óvoda, ahogy felszabadult, az egy nagyon megfelelő hely lenne az idősház 
kiépítésére, ebben a kistérségnél is már tárgyalásokat folytattunk, ez eléggé 
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előrehaladott állapotban volt. Mindenféleképpen a belváros részt, a lepusztult 
kultúrházat, figyelni kell a pályázati lehetőségeket és mint említettem korábban is a 
sport- és kultúrcentrumot, ezt folytatva a futballpályánál az első részben, ahol a 
bölcsőde, óvoda hátul megépült, az első részben pedig a kultúr- és sportcentrumot 
szeretnénk megvalósítani. A belváros központ létrehozására, az kellene még, ha 
felszabadulna a kultúrház, a mozit már egyébként sem használjuk, akkor a belvárosi 
részt is szépen el lehetne kezdeni kialakítani, mindenféleképpen, hogy egy kisvárosi 
hangulatot idézzen. A fürdőfejlesztés az változatlanul ott áll, de ahhoz 
mindenféleképpen hangsúlyozom, talán ahhoz még a támogatásokban sem tudok bízni. 
Én megmondom őszintén egy önkormányzatnak hatalmas feladat lenne annak a 
működtetése is, meg fenntartása is, ez inkább más irányba kellene gondolkozni, de hát 
ezt majd természetesen az akkori illetékesek ebben döntést hoznak. Az inkubátorház 
létesítése, ez bennem is felvetődött, és erre én is már lépéseket is tettem. Természetesen 
a végére hagytam, amit nagyon szerettünk volna az egészségházat megvalósítani, de 
attól, hogy az iskolarész eladásában egyenlőre állnak a dolgok, nem tudunk tovább 
lépni, attól nem tett le az önkormányzat arról, hogy ezt mindenféleképpen az orvosi 
rendelőink is, mindenki tudja, hogy olyan állapotban van, hogy nem szabad felújítani, 
kár rá 10 fillért is költeni, ha már csinálunk valamit, akkor tényleg egy egészségházban 
kellene gondolkodni.  

 Összességében az adósságállományunkról már beszéltünk, 2005-2010 között 22 millió 
Ft-tal emelkedett durván, na de itt a négy év alatt ezt mindenféleképpen el kell mondani, 
hogy olyan dolgok jöttek, amik nem voltak előre bekalkulálva, és nem volt az sem 
bekalkulálva, hogy az önkormányzatokat a korábban megilletett pénzeszközüket 
megkapják. Ha most azt veszem, mikor elkezdtük 2006-ban közel 600 millió Ft volt a 
támogatás, amit kaptunk az államtól, az önkormányzatnak a kiadásához, most ha azt 
veszem 2010 évben közel 148 millióval kevesebbet kapunk, mint akkor kaptunk. Én 
most is azt mondom, hogy feszített a költségvetésünk és arról beszéltünk, hogy milyen 
nehéz helyzetben vagyunk ez kétségtelen, na de ezen azért el kellene gondolkozni 
fentebb szinten is egy ország irányításában, amikor a feladatokat biztosítják és ideadják 
az intézmények ellátásában is és a pénzeszközöket nem adják hozzá, illetve jóval 
kevesebbet adnak a korábbiakhoz is, így borzasztó nehéz egy önkormányzatnak 
bármiféle előrelépést is csinálni. A négy éves ciklus alatt mindenféleképpen el kell azt is 
mondanom még, hogy ezek pénzben annyira nem mérhetőek, de örülök neki, hogy 
rendszeressé sikerült tenni a Nőnapokat, a Nőnapi rendezvényeket, örülök neki, hogy 
megtisztelhettük a nőket minden évben. A gyerekeknek szintén a gyermeknapot minden 
évben megtartottuk rendszerességgel, erre vigyáztam is, hogy feltétlen meg legyen 
tartva, sőt tovább megyek, ezekhez a fellépő művészeknek a költségeit én biztosítottam 
minden egyes esetben. Kecsege Fesztivált hoztunk új dolgot, ami a szomszéd település 
Borsod megyei részen a Tisza túloldalán van, ezt is olyan céllal, hogy 
hagyományőrzéssel, én azt hiszem, hogy ezt is lehet továbbvinni, hiszen jó ötlet volt és 
sok támogatója is volt ennek a dolognak. Létrejött, ami korábban soha nem volt, 
Hagyományőrző Néptánccsoport, köszönet ezért Bocskai Gabriellának, aki idejött és 
megszervezte ezt a hagyományőrző néptánccsoportot, elindította, azóta már két 
néptánccsoportunk is van. De ugyan így szeretném köszönetemet kifejezni a Patás Pajtás 
Papp László által irányított hagyományőrző lovascsoportnak, hiszen ezek messzire is 
elviszik jó hírünket, és örülök, hogy ilyen aktív településen élhetünk. Vagy mondhatnám 
azt, a romáknál is megalakult a Folklór Tánccsoport, mindenki emlékszik még 
Miskolcon a Kocsonya Fesztiválon több ezer ember előtt léptek fel.  
Ami egy kicsit fájdalmas, de ezt is meg kell említeni, időközben mindenki tudja, hogy 
egy olyan közszereplő Papp Józsi bácsi elhunyt és hál’ istennek úgy döntött a 
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városvezetés és a képviselők is ezzel egyetértettek, hogy fenntartjuk továbbra is az ő 
nevét és a könyvtárat róla neveztük el. Ehhez én azzal járultam még hozzá, hogy egy 
Papp József díjat írtam ki, ami nem arról szól, hogy ezt minden évben valakinek 
alkalomszerűen vagy kötelességszerűen át kell adni, hanem ezt kimondottan arra, mivel 
Józsi bácsi is egy nagy ember volt, én úgy gondolom, hogy egy olyannak kell ezeket a 
díjakat odaítélni, amikor valaki, akár az oktatásban, akár a tudományban, akár a 
tanításban, fejlesztésben, ténylegesen kiemelkedő munkát végez, azoknak 
mindenféleképpen a későbbiekben is én úgy gondolom, hogy ezt a díjat 
mindenféleképpen fogjuk adni. A vállalkozásokról esett még szó, hogy a településünkre 
nem jönnek vállalkozók. Igen ezt már tárgyaltuk több szempontból is, a nehéz válság 
miatt, nem hogy ide, még máshol is szűnnek meg. Azért csak el kell azt is mondani, 
hogy a Szarvas Fish Kft. fejlesztett, ott is újabb beruházás, ami létszámemelkedést is 
jelentett. Ennek a beruházásnak az ünnepélyes átadásán magam is részt vettem. Vagy 
Tar József, aki a vágóhídját ide építi, lassan megy, mert most még gondjai vannak az 
eszközbeszerzésekkel, az épület maga már áll, még eszközbeszerzés és szeretné ő is 
megnyitni, itt is plusz munkalehetőségek fognak jelentkezni majd reméljük. Köszönetet 
a szülői munkaközösségnek is, és mindazoknak akik segítettek a Delicates játszótér 
megszerzésében, mert ezzel a településünk szintén bővült és végre elmondhatjuk azt, 
hogy különösebb pénz nélkül Uniós előírásoknak megfelelően egy olyan játszóterünk 
van, ahol tényleg a gyerekek felhőtlenül tudnak játszani. Az oktatási központ, szintén, 
amit „idegenek” idézőjelben mondom, építettek az iskolával szemben, ez is a 
településünk érdekét szolgálja. File Ferenc, akit már a legutóbbi testületi ülésen is 
említettem, a szárítóüzem bővítésével több, mint 100 millió Ft-tal. Most a futball, 
sportnál eldőlt már hosszas viták után, most utólag azt mondom, többször elmenve a 
Szabadidő Park felett, hogy lehet, hogy mégis csak ez volt, érdemes volt ennyit várni, a 
legjobb döntés, hogy a futballpálya odakerül, szépen alakul. Megint csak a 
köszönetemet szeretném, mert nagyon sok mezőgazdasági ember odajött és gépekkel 
támogatták és segítették azt, hogy minél előbb elkészüljön a futballpálya, talán ennek 
eredményeképpen jövőre már meccset is lehet rajta játszani.  
Meg kell említenem mindenféleképpen ez is a lakosság érdekét szolgálja, más 
kistérséggel Polgárral járóbeteg szakszolgálatba beléptünk, 16,5 %-os tulajdonrésszel, 
183 millió Ft-os tulajdonnal vagyunk benne, ez mindenféleképpen az itt élő emberek 
érdekét szolgálja. Annál is inkább, nagyon sok panaszos ember jött be hozzám azzal, 
hogy bemegy Balmazújvárosba reggel, késő este hazajön, sokszor még így sem kerül rá 
a rendelési idő. Ezen segíteni kellett, változtatni kellett, kínálkozott ez a lehetőség, 
utólag is azt mondom, hogy a testület jó döntést hozott, mikor ebbe beléptünk és 
lehetőséget biztosítottunk arra, hogy a csegei emberek választhatnak és megoszlik az 
arány is és biztos, hogy hamarabb tudnak a rászorulók bekerülni az orvosi 
szolgáltatáshoz. 
 A Kulturális Alapítványt, amit létrehoztam annak idején a fizetésem fele ebbe ment, és 
mint említettem az Alpolgármester Úr fizetése is, ez is több, mint 5 millió Ft-ot tett ki az 
eltelt négy év alatt. Örömmel mondhatom el, hogy az iskolában tanulók és a gyerekek 
oktatására, fejlesztésére ezt az intézményi megnyitón is elmondtam, mindenféleképpen 
örömmel tölt el, hogy több, mint 2 millió Ft-ot őrájuk tudtunk ebből szánni, hiszen ez 
azért is alakult és azért is jött létre. A megtakarításokat nem csak az önkormányzaton, 
hanem magamon keresztül is szeretném elmondani a Tisztelt Képviselőknek és a 
lakosoknak is, hogy a négy év alatt egyetlen liter üzemanyagot nem vásároltam, saját 
zsebemből finanszíroztam az útiköltségeimet, ami átlagosan éves szinten, illetve nem a 
négy év alatt 7 millió Ft. Emellett a gépjármű kopását bele sem veszem. Reprezentációs 
költséget szintén nem vettem fel, ez is viszonyítva az előző négy éves ciklushoz 1 millió 
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Ft-ot jelent, amit megtakarítottam az önkormányzatnak. Mint mondtam a fizetésem 
feléből több, mint 5,5 milliót.  
 Az iskola a Fő út 69. szám alatt lévő iskola köztudott most már, hogy nem folyik 
oktatás benne, azért nem folyik, mert megtudjuk egy helyen oldani a központi 
iskolában, ami elsődlegesen is a célunk volt az, hogy egy helyen, ezzel két dolgot is 
megfogtunk tulajdonképpen, szünetben a gyerekek arra használhatják a szünetet, amire 
kapták és a pedagógusok is, így nem kell mászkálni egyik helyről a másikra, nem kell a 
kémia órákra átjönni ide, egy helyen megoldódott minden, elférnek. Nem utolsó sorban 
éves szinten 2,3 millió Ft-ot tudunk megtakarítani a költségekkel, hogy itt ezt nem kell 
újra fűteni, meg villanyszámlát fizetni meg stb., stb. Ha már itt tartunk ennél az 
iskolánál szeretném elmondani a 69. szám alatt, ami eladás alatt van iskola, most is azt 
mondom, akkor amikor a testület ezt a döntést hozta, hogy az egészségházat megakarta 
építeni, jó döntést hozott. Ez jónak látszódott akkor, ezzel nem csak mi voltunk így, 
hanem rajtunk kívül még nyolc másik település Hajdú megyéből Berettyóújfalu is, 
többek között Dunaharaszti, és több más település. Ez a jó szándék vezérelt bennünket, 
ezzel én úgy érzem, hogy semmiféle kárt nem okoztunk az önkormányzatnak, ebben 
jelenleg is bírósági eljárások folynak, ez per alatt van, de természetes, hogy ebben az 
önkormányzat nem hibázott és nem hozott rossz döntést és az ingatlan ugyan úgy az 
önkormányzat tulajdonát fogja képezni a perdöntések után, illetve lehet, hogy mégis 
csak lesz ott folytatás, még nincs ez sem kizárva, ez a része sem. Röviden én ennyit 
szerettem volna elmondani az eltelt négy évről. Biztos van sok, amit kihagytam, de az 
idő szorít, én kérném azt, hogy a beszámolómat, ha elfogadjátok, kézfelnyújtással 
jelezzétek, ha nem akkor, természetesen és kérdés van, akkor arra megpróbálok 
válaszolni, ha tudok.  

  
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Kérdés van. Tényleg sok mindent kihagytál, azt a sok negatívat, amit végeztünk a te 

irányításod alatt, én nem kívánom felsorolni, te neked ezt jobban kell tudni, meg a 
lakosok is jobban látják. Egyetlen egyet kérdezni szeretnék csak, amit én nagyon 
sajnálok, hogy a négy év alatt a Papírgyár, hogy milyen néven Ketten Trans, meg egyéb, 
tehát tudjuk több, mint 60 millió, közel 70 millió Ft tartozást halmozott fel. Az utolsó 
két évben ez csak 35-36 millió Ft, de ez is sok. Erre az önkormányzatnál inkasszót 
nyújtottunk be a fizetésre, miért akadályoztad te ezt meg ezt az inkasszót, hogy ez nem 
jutott révbe, ez a kérdésem?  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Én nem akadályoztam semmit sem, ez per alatt áll. Tessék?  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Nem nyújtottuk be, hát persze, hogy nem, mert nem hagytad.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Egy pillanat, egy pillanat, tessék? A Papírgyárral kapcsolatban, ezt már többször 

felhoztad, először visszatérnék arra, hogy a lakosság tudja, hogy mit nem végeztünk el. 
Nem tudom mire gondolsz, majd legfeljebb egyet mondjál el belőle, mert nem tudjuk, 
hogy mi, szóból ért a magyar ember.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Nagyon szívesen elmondok én többet is, hát ne haragudj itt hagytuk ezt az épületet. Ti 

mindig azt mondtátok az egészségházat is, mert nagyon jól hangzik, hogy én miattam. 
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Hát nem 8, hanem 15 településen is volt ez a vállalkozás és egy helyen sem építette 
meg. Ez természetes, hogy ilyen értelemben, bár figyelmeztetett Tóth Imre igazgató úr 
is erre a dologra, hogy nagyon óvatosan bánjunk vele, még a HVG-t is behozta, hogy 
nézzétek meg, mert érdemes lenne vele foglalkozni, interneten mindenütt megjelent, 
hogy ezzel a céggel nekünk nem szabad foglalkozni, tehát volt információd, mégis 
belevágtunk. A teljes tény az, hogy most 3 millió Ft-ért, amikor a pénztárba kifizették, a 
tulajdonjogot mindenféle bejegyzés nélkül átengedtük a tulajdonukba, jelen pillanatban 
ez a Minipláza tulajdona, hogy aztán a bíróság hogy fog még dönteni Sanyi, ennek 
biztos van még minimum 5 év, addig ennek a használatát nem lesz könnyű rendezni, 
azért ott hibáztunk. Annak ellenére, hogy amikor a szerződést módosítottuk én nagyon 
kértelek téged is, az Aljegyző Asszonyt is, hogy hozzuk be a szerződést olvassuk el. A 
szerződést úgy tudtuk átolvasni, hogy személyesen két tanú jelenlétében kaptam meg ezt 
a szerződéseket, hogy tényleg hozzá tudjak férni, ez is én szerintem példátlan, de 
legalább regisztrálni tudjuk, hogy kettő képviselő, rajtam kívül még egy volt hajlandó 
átvenni és átolvasni, én úgy érzem, hogy valamilyen szinten a képviselőknek is az ilyen 
irányú munkáját minősíti. De nem is ezt akarom én annyira elmondani, de 
összességében azért nem cselekedtünk mi annyira gondosan, több esetben 
figyelmeztettelek én is. Mondhatod Sanyi, így is be lehet állítani, és nem akarok itt az 
utolsó testületi ülésen neked annyira ellentmondani, de azért tárgyilagosabban kellett 
volna nagyon sok mindent mondani. Nagyon megtisztelsz, hogy most végig hagyod 
mondani, most meg én fogom befejezni, rövidre fogom, a temetés miatt nekem is el kell, 
hogy menjek. Már csak annyit Sándor, hogy ezzel kapcsolatban nagyon sok mínusz van, 
nagyon sok tennivaló, kapkodás, nem akarom a Hataj utcát, most a járdaépítéstől kezdve 
az egész cirkuszt, amit csináltunk, hogy ezeket lehetett volna felelőssebben is, jobban 
odafigyelve megvalósítani.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jó, köszönöm szépen megértelek. Én a négy év alatt rájöttem arra, hogy tudod, aki 

dolgozik és munkát végez, annak a lehetőségében benne van a hibázás is. Most már 
rájöttem, hogy te miért vagy hibátlan, soha nem akartál dolgozni, ez mutatja az életedet 
is, az életviteledet is, úgyhogy ott tartasz ahol elkezdted, ez előtt 30 vagy 40 évvel, mert 
sajnos ennyi, úgyhogy, de mindegy,  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Az élet majd igazol, téged már igazolt ez a négy év, 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Majd, ha az életedből példát fogsz tudni mutatni az itt élő embereknek, példát és fogsz 

tudni valamit építeni saját magadnak először, akkor majd utána esetleg a településre is 
gondolhatsz, addig elfogadjuk a kritikákat, köszönjük szépen,  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Sándor, a tíz év alatt ennyi sarat nem csináltam.  
 
Jónás Sándor polgármester: 

elfogadjuk a kritikákat, köszönjük szépen, köszönjük.  
 
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag: 
 Hozzá szeretnék szólni röviden. Ezeket elfogadom, jónak tartom, rendben van, 

szavazásra javaslom. Más dologról szeretnék szólni az önkormányzat tevékenységének 
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az értékelése ez lényegében a végzett munka. Az önkormányzati törvény szerint az 
egyik legfontosabb, legmeghatározóbb tevékenysége az önkormányzatnak az 
önkormányzati rendeletalkotás. Azért ez is folyt itt négy évig, kellett, mert ugye a 
településünk köztisztaságát, közrendjét, az oktatást, a szociális tevékenységet mindent 
rendeletekben fogadtunk el, szabályoztunk, a belterületi rendezést, meg egyebeket, és 
költségvetési rendeleteket is minden évben bizony hoztunk többet. Ez azért egy lényegi, 
fontos, kardinális munkája az önkormányzatnak. Ezeket a rendeleteket a Jegyzőnő, és 
Aljegyzőnő sok estét rászánva megfogalmazta, jogi nyelvezetbe öntötte, megírta, 
elkésztette, Polgármester Úr elolvasta, beterjesztette, bizottságok megszavazták, 
elfogadtuk. Azért egy mondatban azért ismerjük el a rendeleteknek a megtörténtét, és 
hasznos voltát, mert mivel a parlament a tevékenységét törvényekkel biztosítja, az 
önkormányzatok pedig elsősorban rendeletekkel. Ennek én azt hiszem, hogy ez a 
testület négy év alatt megfelelt, úgyhogy egy mondatban ezt elismerhetjük.  

 
  
Jónás Sándor polgármester: 
 Én azt mondom, hogy szavazásra bocsátom, aki elfogadja a beszámolómat, 

kézfelnyújtással jelezze. 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – 2006-2010. választási ciklus 
alatt végzett munkájáról szóló beszámolót – 11 fő igen, 1 fő nem szavazattal, 1 fő nem 
szavazott (Jászai László nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta:  

 
 

147/2010.(IX. 15.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszacsege Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének a 2006-2010. választási ciklus alatt végzett munkájáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jónás Sándor polgármester 

 
 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Én azt javaslom, hogy akkor most a bizottságok is röviden tartsák meg a 

beszámolójukat, hiszen mind a három beterjesztette. Kezdjük akkor Lajos a Pénzügyi 
Bizottsággal.  

 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Köszönöm a szót. Tisztelt Testület! Igazából nem kívánok különösebben, mert nem a 

teljesség igényével készült, nyilván vannak olyan dolgok, ahogy az előzőkben Szilágyi 
képviselő Úr megjegyezte, maradtak ki belőle olyan dolgok, amelyet talán bele kellett 
volna venni, négy évet nehéz is átfogni, én úgy gondolom. Talán előjött bizottsági 
ülésen, az ellenőrzések hiánya pont ez felvetődött, lehet, hogy talán ezt, meg biztos is, 
hogy kellett volna ezeket eszközölni. De igazából elhangzott az is, hogy ezt sem lehet a 
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teljesség igényével véghez vinni, egy az, hogy nem is vagyunk olyan kvalitású egyének, 
akik ezt végre tudják hajtani, meg az csak egy pillanatnyi állapotot tükröz minden 
ellenőrzés. Igazából folytak az ellenőrzések az egész négy év alatt szinte folyamatosan, 
rendes szakemberek végezték. Igazából a jövőre nézve biztos, hogyha lesz bizottság ez 
sarkalatos pontjának kell, hogy legyen. Röviden talán én ennyivel kívánnám 
kiegészíteni, esetleg ha valakinek van kérdése ezzel kapcsolatosan megpróbálok rá 
válaszolni.  

 
Bana Gábor PTKIB. tag: 
 Tisztelt Testület! Én is részt vettem a bizottság munkájában, illetve ott voltam a 

bizottsági ülésen, részt vettem a munkában. Még annyit szeretnék kiegészítésként 
mondani Répási képviselő társam mondókájához, hogy igen az ellenőrzéseket, ahogy 
elmondta Szilágyi képviselő Úr ott, hogy lehetett volna egy kicsit figyelmesebben, vagy 
végezhettünk volna mi is, egy ilyen ellenőrzés jellegű tevékenységet. Felvetődött az, 
hogy ez a tevékenység, az ellenőrzési tevékenység mire irányult. Tehát nem igazán 
látunk, ha bementünk volna mondjuk a pénzügyi irodához ott csak egy akkori képet 
látunk, lefényképeztünk volna egy akkori állapotot, tehát nem igazán láttuk volna az 
egész folyamatot, valójában, hogy ott tényleg mi is zajlik. Mert az, hogyha egy olyan 
képet akarunk látni, akkor az legalább három hét folyamatos munka. Ott kellett volna 
ülni nap, mint nap, minden számlát átnézni, a kifizetéseket ellenőrizni, hogy ki hová 
ment. Tehát ilyen módon nem igazán lett volna ennek értelme. Én azt mondom, hogy 
amit elfogadtunk 2009. évi ellenőrzési tervet, abban nagyon szépen le voltak írva, hogy 
azok az emberkék, akik ezt végezték, milyen területen végezték az ellenőrzéseket, miket 
néztek meg, stb., stb. Abban viszont igaza volt a Szilágyi Úrnak, hogy voltak olyan 
esetek, amelyeket ki kellett volna vizsgálni, most nem akarok kitérni erre, hogy mik 
voltak ezek, voltak különböző jelzések a lakosságtól, most ezt gépkocsi használatra 
vonatkoztatom, stb., stb. Ezeket úgy gondolom, hogy ezeket a jövőben elfogjuk végezni, 
hogyha majd odajut a testület, vagy ha majd lesz egy ilyen feladatköre. Én úgy 
gondolom, hogy mindent megtettünk, ami tőlünk telhető volt. Úgyhogy elfogadásra 
javaslom a beszámolót én is.  

  
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 

Említettek is, én nem értek ezzel egyáltalán, amit képviselő társam mond, mint Pénzügyi 
Bizottsági tag. Ha előveszitek a Szervezeti Működési Szabályzatot vagy a Pénzügyi 
Bizottságra vonatkozó részt, az egyik másfél oldalas feladatköre, amelynek 20%-át nem 
láttátok el, egyetlen egy ellenőrzést nem tartottatok. Erre nagyon sajnálom, hogy Répási 
Lajos hivatkozik, hogy nem szakemberek, meg valami, nem tudom elfogadni. 
Köztudott, hogy Vincze Lászlóval nem tartol túlságosan jó baráti kapcsolatot, de ő egy 
olyan boltot vezet pénzügyileg, meg olyan számszerű összegeket, ő egyszerű maga 
valóságában ellenőrzést tud tartani Lajos és úgy tudom, ennek a bizottságnak tagja, 
miért nem kértétek meg Vincze Urat és gondolom egy pár jó tanáccsal ellátott volna 
benneteket, ezt teljesen jó indulattal. Tehát nem tudom azt elfogadni, hogy nem értek 
hozzá, meg nem tanultam, meg hogy van, ő segítségetekre lett volna józan paraszti 
ésszel és egy-két a már életútján megtanult dolgokat megosztotta volna veletek. Én 
ennyit akartam, köszönöm.  

 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Erre csak annyit, mint ahogy el is hangzott folyamatosan történtek ellenőrzések.  
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Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Részetekről egyszer sem.  
 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Rendben van, de az is elhangzott, hogy vannak munkahelyi, meg intézményi vezetők, te 

azt kérted tőlünk számon, hogy  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Lajos, ne vitatkozzunk már ezen.  
 
Bana Gábor PTKIB. tag: 
 Szumma-szummárum, arra jutottunk a végén a Szilágyi képviselő Úr felvetésével, hogy 

ezeket az ellenőrzéseket konkrétan a napi munka folyamán az intézményvezető teszi 
meg. Azért kapja a fizetését, hogy az emberei körmére nézzen. Ha esetleg van olyan 
kirívó eset, ha azt látjuk, hogy ezt mégsem teszi meg, akkor egy ilyen ellenőrzés félét be 
lehet iktatni. De tulajdonképpen az intézményvezető az nap, mint nap ott van az emberei 
között, látja mi folyik az irodában, mi folyik a területen. Mi nem igazán vagyunk ott 
minden percben, hogy ezt lássuk. Azért kapják a fizetést az intézményvezetők, hogy 
ezeket megnézzék, ha hiányosságot tapasztal, akkor tegye meg az intézkedését, ha olyan 
munkatársa van, aki nem jó, akkor azt meg ki kell rúgni, aztán kész, ennyi.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Akkor, a beszámolót szavazásra bocsátom, aki elfogadja és egyetért vele, kérem, hogy 

kézfelnyújtással jelezze.  
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a PTKIB. 2006-2010. 
választási ciklus alatt végzett munkájáról szóló beszámolót – 10 fő igen, 2 fő nem 
szavazattal, 1 fő nem szavazott (Jászai László nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta:  

 
 

148/2010.(IX. 15.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pénzügyi-, Településfejlesztési-
, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 2006-2010. választási ciklus alatt 
végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jónás Sándor polgármester 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Megkérem akkor Csillát, hogy az Ügyrendi Bizottság beszámolóját tartsa meg.  
 
Kobza Miklósné ÜOMSB. tag: 
 Tisztelt Képviselő Társaim! Helyreigazítással, pontosítással kell, hogy kezdjem. 2006 és 

2010. között készítettem a beszámolót. Először is elnézést kell kérem Tóth Imre 
Igazgató Úrtól, a meghívottak állandó listáján ő is szerepel, viszont én kifelejtettem 
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belőle, valamint Vásári-Orosz Andreától, aki 2009. június 30-ával lett bizottságunk 
állandó tagja, mikor Szeli Zoltán képviselő társunk lemondott. A teljesség igénye nélkül 
tettem meg én is a beszámolómat, mert 2006-ban kiegészültünk Ügyrendi feladatokkal, 
azzal igazán nem volt dolgunk, Oktatási-, Művelődési és Sport lett a végül az, ami most 
már majd rendeződni látszik, vagy majd rendezik az utánunk követők. A nemzeti 
ünnepek megszervezése, ami a lakosság számára is nyilvános volt, azokat mindig 
megtartottuk. Megemlítettem, hogy a Városi Könyvtárvezető Asszony javaslatára 
felvette a Dr. Papp József nevét, ez nagyon rövid idő alatt meg is történt. Kiemelt 
feladataink közé tartozott a helytörténeti nevezetességek, a Zsellérház, a Tüzelős-ól 
múzeum, ahol már második éve tartottunk rendezvényt a Csege Napok keretében a 
vasárnapi napokon, ami nagyon jól sikerült, nagyon sokan voltak, tulajdonképpen 
három-négy generációs volt ez, ez mindig nagyon jó hangulatú. A tavalyi Csege Napok 
rendezvényünknek volt a legmagasabb látogatottsága, az ideinek is nagy volt, viszont a 
pénteki eső, tehát a koncertet, ez nem sikerült úgy, ez hétfőn lett megtartva, ez már azért 
valamennyivel kisebb látogatottsággal. Én itt szeretném megköszönni, akik a 
bizottságunkat segítették. Kiemelten foglalkoztunk még a Bursa Hungarica ösztöndíjjal, 
mely a felsőoktatásban tanuló tiszacsegei diákoknak jelentős anyagi támogatást, mert a 
gyerekeknek minden pénz szükséges. Zárt ülésen terjesztettük mindig a Tisztelt Testület 
elé a kitüntetettekre vonatkozó javaslatainkat, melyet zárt ülésen a Tisztelt Testület 
megvitatott, elfogadott. Folyamatosan nyomon követtük mi is a civil szervezetek 
munkáját, a fellépéseiket, a sikereiket, a mi rendezvényeinken is aktívan részt vettek. Én 
úgy gondolom, hogy bizottsági elnökként elmondhatom azt, hogy a mi bizottságunkban 
több volt a siker, mint a kudarc, én így érzem. Én itt szeretném megköszönni újból a 
Polgármester Úrnak, Alpolgármester Úrnak, az Aljegyző Asszonynak, a Polgármesteri 
Hivatal, az oktatási-, nevelési és kulturális intézmények vezetőinek, dolgozóinak, a 
kölcsönös megbecsülésen és a korrekt kapcsolatokon alapuló segítségüket, mert e nélkül 
a csapatszellem nélkül nem tudtuk volna. Kérem beszámolóm elfogadását, vagy ha van 
kérdés.  

 
Illés János ÜOMSB. tag: 
 Én csak mint a bizottság tagja szeretnék hozzászólni. A Sportegyesület részéről 

szeretném megköszönni ennek a testületnek a támogatását, külön megköszönném az 
Alpolgármester Úrnak a tiszteletdíjából felajánlott összeget. Úgy gondolom, hogyha ez a 
testület nem ennyire elkötelezett a sporttal kapcsolatban, akkor nem jutunk el idáig. 
Talán annyit hibáztunk, hogy a Sportegyesület vezetősége önzetlenül és mindent 
beleadva végrehajt minden feladatot, de olyan döntést bíztunk rá, amivel nem tudott 
megbirkózni, de úgy gondolom, hogy most már ez is rendeződni fog. Még egyszer 
köszönöm a testületnek az egyesület nevében a támogatást.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Most már a csapat is az első meccsét megnyerte magasabb osztályban, idegenben, 

úgyhogy ezért külön gratulálunk nekik, további jó folytatást.  
 
Kobza Miklósné ÜOMSB. tag: 
 Én még Jánost kiegészítve Vincze képviselő társamnak is szeretném megköszönni, mert 

a sportban amit lehetett, ő is támogatta a sportegyesület tevékenységét.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Azt figyelembe kell venni, amit szintén Laci mondott, hogy az újságban ezek a 

rendezvények a későbbiekben előre legyenek a lakosoknak a tudtukra adva, hogy milyen 
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rendezvények lesznek megtartva. Ezekkel a kiegészítésekkel, akik a beszámolót 
elfogadják, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezzék.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – ÜOMSB. 2006-2010. választási 
ciklus alatt végzett munkájáról szóló beszámolót – 12 fő igen, 1 fő nem szavazott 
(Jászai László nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
 

149/2010.(IX. 15.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Ügyrendi-, Oktatási-, 
Művelődési és Sport Bizottság 2006-2010. választási ciklus alatt végzett munkájáról 
szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jónás Sándor polgármester 

 
 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Bizottságunk feladatkörébe 

tartozott az ápolási díj - ami azóta már meg lett szüntetve – odaítélése, a fiatalok 
lakáshoz jutásának támogatása, és a lakásfenntartási támogatás elbírálása, valamint az 
önköltséges bérlakások bérlőire tett javaslataink, amit a későbbiekben a testület zárt 
ülésen bírált el. Az elvégzett munkáról röviden. Úgy érezzük, hogy elég eredményes 
munkát végeztünk, tudniillik a bizottság az elmúlt négy év alatt 50-szer ülésezett havi 
rendszerességgel történt meg, 2011 határozatot hoztunk, abból egy lett fellebbezés. 
Településünkön a bizottság aktívan bekapcsolódott a jelzőrendszer működésébe, tudjuk, 
hogy nagyon lényeges a gyermekvédelem, családsegítés szempontjából is, hogy a 
jelzőrendszer korrektül és hatékonyan működjön, ezért részt vettünk a gyermekjóléti 
intézmény ülésein, a családsegítő ülésein, szoros kapcsolatot tartottunk a rendőrséggel, a 
gyámhivatallal, a gyermekorvossal. Településünkön számos környezettanulmányt 
végeztünk, főleg olyan esetekben, amikor a lakosság olyan igényt nyújtott be a bizottság 
felé, hogy akár lakásproblémáját oldjuk meg, vagy lakásfelújítási problémákat, sajnos 
köztudott anyagi helyzet miatt túl sokat nem tudtunk segíteni. A többi bizottsággal is 
tartottuk a kapcsolatot, gyakran tartottunk közös bizottsági üléseket, az Ügyrendi 
Bizottsággal, a  Pénzügyi Bizottsággal. Üléseinkre meghívtuk a Polgármester Urat, az 
Alpolgármester Urat, Aljegyző Asszonyt, és az intézményben az irodavezetőt, akit 
éppen érintett. Úgy érezzük, hogy munkánkkal elősegítettük a képviselő-testület 
döntéseit, határozathozatalait, rendeleteinek megalkotását. Röviden ennyiben szerettem 
volna bizottság munkáját összefoglalni. Én is megköszönném a hivatal azon 
dolgozóinak, akikkel mi úgymond szorosabb munka kapcsolatban voltunk, hogy tényleg 
előkészített anyagokat hoztak és ezzel megkönnyítették a döntésünket. Köszönöm.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Kérdés, észrevétel van-e ezzel kapcsolatban? Ha nincs akkor szavazásra bocsátom, aki 

elfogadja az Igazgató Úr által beterjesztetteket, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – SZEIB. 2006-2010. választási 
ciklus alatt végzett munkájáról szóló beszámolót – 12 fő igen szavazattal, 1 fő nem 
szavazott (Jászai László nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta:  

 
 

150/2010.(IX. 15.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális-, Egészségügyi- és 
Ifjúságvédelmi Bizottság 2006-2010. választási ciklus alatt végzett munkájáról szóló 
beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jónás Sándor polgármester 

 
 
4. Napirendi pont 
 

 
„Életfa” Tiszacsegei Óvodai Nevelési Program elfogadása 
Ea.: Bárdos Tiborné Óvodavezető 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 
 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Megkérném Piroskát, hogy ismertesse a beszámolóját. 
 
Bárdos Tiborné intézményvezető: 
 Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Először is engedjék meg, hogy 

megköszönjem az óvodai, bölcsődei dolgozók nevében, a gyerekek nevében és a szülők 
nevében, hogy munkájuk eredményeként birtokba vehettük azt az épületet, amire most 
jelenleg nagyon büszkék vagyunk és nagyon jól érezzük magunkat benne. Ehhez az 
infrastruktúra fejlesztéshez szorosan kapcsolódott a szakmai fejlesztésre kiírt pályázat a 
TÁMOP 3.1.4. pályázat, amelynek keretén belül a kompetencia alapú óvodai 
programcsomag kipróbálására és bevezetésére került sor. Ennek a szakmai 
koordinációját Kerekesné Kovács Anna végezte az intézményben és ennek 
eredményeként tulajdonképpen került sor az „Életfa” nevelési programunk 
módosítására. Én azt gondolom, hogy azok a módosítások, amelyeket elvégeztünk a 
programunkban mind le vannak írva, akinek esetleg kérdése van ezekre a kérdésekre 
Kerekesné Kovács Anna fog majd válaszolni, mint szakmai vezető, és magának a 
program átdolgozásának az irányítója, illetve nagyon kérem önöket, hogy fogadják el 
szakmai programunk módosítását.  

 
Bana Gábor PTKIB. tag: 
 Elolvastam az anyagot, nagyon szépen le van írva, átolvastam az utolsó betűig az 

egészet, ha ez így szépen megvalósul, akkor a gyerekek is és a nevelőtestületnek is a 
dicsőségére válik.  
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Bárdos Tiborné intézményvezető: 
 Ez már megvalósult.  
  
Kobza Miklósné ÜOMSB. tag: 
 Tisztelt Testület! Tegnapi bizottsági ülésünkön is átbeszéltük, tehát mindenféleképpen 

elfogadásra ajánlanám, mert előrébb járnak már ők, mint ahogy le van írva a szakmai 
anyagban.  

 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Én is átolvastam alaposan, főleg az iskolai rész érintett és 

mondhatom, hogy ez valóban ami le van írva az óvoda, iskola átmenet, ez példaértékűen 
működik nálunk, tehát az utánkövetés, a tájékozódás, mind nagyon jól működnek, és ez 
egy alapos, részletes program, elfogadásra javaslom én is.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ezzel jómagam is így vagyok, úgyhogy én ezt tegnap is elmondtam az iskolában is, 

tehát a feltételek, a pedagógus és nevelő feltételek adottak, nekünk pedig 
önkormányzatnak a tárgyi feltételeket kell hozzá biztosítani. Ha más nincs, szavazásra 
bocsájtom, aki elfogadja Piroskának a beszámolóját, kérem, hogy kézfelnyújtással 
jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – „Életfa” Tiszacsegei Óvodai 
Nevelési Program módosítását – 13 fő igen szavazattal (Jászai László nem volt jelen a 
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
 

151/2010.(IX. 15.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Városi Óvoda és Bölcsőde 
„Életfa” Tiszacsegei Óvodai Nevelési Program módosítását jóváhagyja. 
 
Az „Életfa” Tiszacsegei Óvodai Nevelési Program a határozat mellékletét képezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bárdos Tiborné óvodavezető 

 
 
 



 29

 
5. Napirendi pont 
 

 
Tiszacsege közlekedési feltételeinek javítása belterületi utak felújításával elnevezésű 
projekt önerő kiegészítésére történő pályázat benyújtása  
Ea.: Jónás Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 
 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Köztudott dolog, hogy a Rákóczi-Lehel és a Toldi út, rövidesen hozzáfogunk a 

beruházáshoz. Van viszont még egy lehetőségünk 27 millió Ft lenne ennek az önrésze és 
erre szeretnénk pályázatot benyújtani, kérem a Képviselőket, hogy ebben támogassanak, 
hiszen sikerrel jártunk annak idején az óvodánál is az önrészben, ott is még az önrészt 
megtudtuk felezni, itt is szeretnénk egy ilyen lehetőséget és kérném a képviselőket, hogy 
támogassanak ebben bennünket.  

 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Tisztelt Testület! Tárgyaltuk ezt a napirendet, itt annyi észrevételünk van, tehát ez egy 

jó arányban támogatott pályázat 15%, ami a 27.200 ezer Ft-ot teszi ki, tehát ennek a 
felét lehet megpályázni. Itt annyi volna, hogy itt a határidő szeptember 30-ig, én azt 
tudnám javasolni, ha eltudja a Tisztelt Testület fogadni, hogy minél hamarabb nyújtsuk 
ezt be. Nem sok idő van, amint Bálintnak az ideje engedi, mihelyst elkészül, tehát ne 
szeptember 30-al, hanem október 2-a a határidő, tehát mindenképp minél hamarabb 
kerüljön benyújtásra, nekem ennyi módosításom volna.   

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Aki egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege közlekedési 
feltételeinek javítása belterületi utak felújításával elnevezésű projekt önerő 
kiegészítésére történő pályázat benyújtását – 13 fő igen szavazattal (Jászai László nem 
volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
 

152/2010.(IX. 15.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a 8/2010. (II.26.)  
ÖM rendeletben rögzített, az önkormányzatok és jogi személyiségű társulásaik európai uniós 
fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítésére pályázatot nyújt be.  
A sajátforrás kiegészítését az UMFT Észak-Alföldi Operatív Program Támogatási rendszerében 
támogatott Tiszacsege közlekedési feltételeinek javítása belterületi utak felújításával című 
(azonosítószám: ÉAOP-3.1.2/A-09-2009-0015 ) projekthez igényli. 
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A fejlesztés forrásösszetétele: 
 

Források 
megnevezése 

2010 Összesen Ft-ban 

Önkormányzati 
sajátforrás 

13 600 980 13 600 980 

Sajátforrás 
kiegészítés 

(8/2010. (II.26.)ÖM 
rendelet szerint) 

13 600 979 13 600 979 

UMFT Észak-Alföldi 
Operatív Program 

Támogatási 
rendszerében 

támogatott összeg 
(ÉAOP-3.1.2/A-09-

2009-0015) 

154 144 436 154 144 436 

Összesen 181 346 395 181 346 395 

 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat saját forrás összegét a 
2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010 (II.11)sz. rendelete értelmében biztosítja. 
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Határidő: 2009. szeptember 30. 
Végrehajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester 

 
 
6. Napirendi pont 
 
 Különfélék 
 
 

a.) Két ülés között eltelt fontosabb eseményekről tájékoztató 
Ea.: Jónás Sándor polgármester 
/Szóbeli előterjesztés alapján./ 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Két testületi ülés között 2010. augusztus 27-én az Óvoda átadás volt, ott vettünk részt 

nagyon sokan képviselők is. 2010. augusztus 30-án az iskolában vettem részt a 
konferencián. 2010. szeptember 01-jén Egyeken voltunk az iskola és óvoda átadás 
ünnepségen. 2010. szeptember 06-án a PÉTEGISZ, mint említettem az egészségház 
„Bokréta” ünnepséget szervezett, azon vettem részt. 2010. szeptember 13-án Pélyen a 
Tisza-tavi Önkormányzati Társulás, akik a szúnyogirtást szervezik azoknak volt egy 
záró ülésük azon vettem részt. 2010. szeptember 11-én Kistérségi ülésen, ugyan ezen a 
napon még a tanévnyitó értekezleten az iskolában részt vettem.  
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b.)  Emlőszűrés 

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

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Egy dolog van, emlőszűrésre megint lehetőség van, kérném a Képviselőket, hogy jónak 

találják-e azt, hogy megint a rendelőkbe kiplakátolni ezt, hogy emlőszűrés lesz 
szeptember 30-án, jelentkezést ott meg lehet tenni és a létszámtól függően az 
önkormányzat vállalja-e ehhez a beszállítási költséget, tehát vagy egy kisebb busz külön 
fogadását, vagy valamilyen formában, ha összejön annyi ember, akkor ezt tudjuk-e 
biztosítani. Aki egyetért, elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az emlőszűrésre történő buszos 
utaztatáshoz történő támogatást  – 13 fő igen szavazattal (Jászai László nem volt jelen a 
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
 

153/2010.(IX. 15.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

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

 
 

c.)  Nagymajori ingatlantulajdonosok részére tájékoztatás 
Ea.: Jónás Sándor polgármester 
/Szóbeli előterjesztés alapján./ 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 A Nagymajorban lehetőség nyílik arra, ott nagyon sok probléma érkezett a 

Nagymajorból, hogy nem tudnak támogatásokat, OTP., illetve banki hiteleket felvenni, 
mert tanyaként van nyilvántartva. Én szeretném innen is üzenni nekik, hogy utána 
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néztünk a dolognak és van rá lehetőség, igen is arra, hogy ők is. A jelenlegi 
ingatlanjaikat, ha megfelelnek az eredeti bevallásnak, hogy rajta van egy lakóépület és 
utólag nem építettek hozzá mást és nem kértek rá fennmaradási engedélyt, akkor semmi 
gond, akkor a műszaki osztályra kell bejönni és ez megoldható 2.200 Ft, illetve 6.600 
Ft-os költségekkel. Innen üzenem, hogy azoknak is van lehetőség és jöjjenek be a 
műszaki osztályra, illetve azt fogjuk csinálni, hogy a feltételeket a Nagymajorba 
kifogjuk plakátolni és akkor mindenki ott eltudja olvasni és aki élni akar a lehetőséggel 
az bejön és azon megpróbálunk majd segíteni.  

 
 

d.)  FIDESZ helyi csoport által benyújtott kérelem ismertetése 
Ea.: Jónás Sándor polgármester 
/Szóbeli előterjesztés alapján./ 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Következő Füzesi Gábor kérelmet nyújtott be, azt írja, hogy a Játszótér utcában az 

önkormányzat tulajdonát képező telek egy alkalommal történő használata 2010. 
szeptember 25-én délután 13 és 18 óráig Fidesz családi délután címmel választási 
rendezvényt szeretne tartani ezen a helyen. Itt ez a terület biztos tudjátok az, amelyik ki 
volt adva, aki krémet akart csinálni, de lemondott róla, tehát ennek nincs akadálya. 
Kérem a képviselőket, hogy milyen összegben adja ki, erre az egyszeri alkalomra. 
Vállalják azt, hogy a füvet lenyírják.  

 
Vincze László PTKIB. tag: 
 Abba, hogy lenyírják a füvet. 
 
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag: 
 Nem kell azért pénz, rendbe teszik.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Aki elfogadja így, hogy lenyírják a füvet, rendbe teszik maguknak, kézfelnyújtással 

jelezze.  
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – FIDESZ helyi csoport által 
benyújtott kérelmét  – 9 fő igen, 2 fő nem szavazattal, 2 fő nem szavazott (Jászai László 
nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
 

154/2010.(IX. 15.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 
önkormányzat tulajdonát képező Tiszacsege, Játszótér u. (1483 hrsz.-ú 1025 m2 
nagyságú, 1484 hrsz.-ú 913 m2 nagyságú és 1485 hrsz.-ú 1025 m2 nagyságú) 
beépítetlen telkein, a FIDESZ helyi csoportja (képviseletében Füzesi Gábor 
Tiszacsege, Honvéd u. 6. sz.) egyszeri alkalommal 2010. szeptember 25-én választási 
rendezvény tartson.  
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A terület egyszeri használatáért a Képviselő-testület használati díjat nem kér.  
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a megállapodás előkészítéséről és 
annak aláírásáról gondoskodjon. 
 
Határidő: 2010. szeptember 20. 
Végrehajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester 

 
 
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Azért, mert a Pénzügyi Bizottsági elnököt nem hallgattad meg, mert nyújtotta a kezét 

Sándor, ne haragudjatok már, tudom, hogy sietünk.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Akkor jó, 
 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Már most utána vagyunk, javaslatot tettem volna egy 10 ezer Ft-os bérleti díjra.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Akkor jó, tessék,  
 
Bana Gábor PTKIB. tag: 
 Már csak azért, mert úgy döntöttünk a múltkor, hogy nem adunk oda ingyen semmit. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Akkor bocsánat, elnézést kérek, valóban siettem, kapkodtam a temetés miatt, akkor 

megadom a Pénzügyi Bizottság elnökének a lehetőséget, tessék akkor mondjad.  
 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Ennyi lett volna a mondókám lényege, mi beszéltünk erről bizottsági ülésen, és 10 ezer 

Ft körüli összegben gondoltuk,  
 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Hogy ne érje támadás.  
 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 

Nem egy nagy összeg, egy szervezetnek nem hinném, hogy komoly gondot jelent ez. 
 
Vincze László PTKIB. tag: 
 Az nem olyan terület, nehogy félreértés essék, ez nem olyan, hogy takarítani kelljen 

utána, most ők kitakarítják a szemetet, ami rajta van, mert rendezvény csinál rajta 
valaki, valahogy kinéz legalább, azt 10 ezer Ft-ért nem tartja karban senki, én úgy 
érzem, hogy legalább egyszer rendbe lesz téve és úgy várja a tavaszt, ahogy kell, ha le 
lesz takarítva róla a gaz.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Szavazunk, felvetődött, hogy 10 ezer Ft értékben adjuk oda, aki egyetért ezzel, hogy 10 

ezer Ft értékben és lenyírja a füvet, az kézfelnyújtással jelezze.  
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a 10.000 Ft-os bérleti díj 
összegét – 3 fő igen 10 fő nem szavazattal (Jászai László nem volt jelen a szavazásnál) 
nem fogadta el.  

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Akkor ingyen, akkor marad az első, ami volt. 
 
 
 

e.)  Szabó István Richárd Tiszacsege, Csokonai u. 1. szám alatti házrész bérbe vétel 
iránti kérelme 
Ea.: Jónás Sándor polgármester 
/Szóbeli előterjesztés alapján./ 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Szabó István a Madách u. 5. szám alatt, a kis épület, ahol valamikor az okmányiroda 

volt, 9.720 Ft havi bérleti díjért szeretné kivenni ezt a 36 m2-es területet, 270 Ft/m2-es 
áron. Kérdezem a képviselőket, hogy van-e ezzel kapcsolatban észrevétel? Ha nincs, 
szavazásra bocsátom, aki elfogadja 9.720 Ft-tal kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Csokonai u. 1. szám alatti 
házrész bérlőjének kijelölését – 12 fő igen, 1 fő nem szavazattal (Jászai László nem volt 
jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 
 

155/2010.(IX. 15.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az 
önkormányzat tulajdonát képező Tiszacsege Csokonai u. 1. szám alatt lévő házrész 
Szabó István Richárd Tiszacsege, Madách u. 5. szám alatti lakos részére 9.720 Ft/hó 
bérleti díj összeggel (36 m2 x 270 Ft/hó) bérbeadásra kerüljön.  
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert a bérleti szerződés előkészítéséről és 
annak aláírásáról gondoskodjon.  
 
Határidő: 2010. szeptember 24.  
Végrehajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester 

 



 35

f.)  Hirsmann Katalin beadványának ismertetése 
Ea.: Jónás Sándor polgármester 
/Szóbeli előterjesztés alapján./ 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Hirsmann Katalin adott a Cathys’ Panzióból egy levelet a Képviselő-testületnek, hogy 

200 Ft díjat fizetett, szobakiadással foglalkozik nyáron, a testület hozott egy olyat, hogy 
ezt 200 Ft-ra emelte fel. Ő megkapta erre az értesítést, de ő ezt havonta be kellene jönni, 
itt rendezni, nem jött be és egy összegbe, mikor bejött akkor kifogással élt, hogy ő a 
magasabb összeget nem hajlandó fizetni. Szerintem megkapta a lehetőséget, mert 
mindenkinek havonta be kell jelenteni, hogy hány éjszakát.  

 
Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 
 Akkor nem maradt el összeg, csak egyszerre kell kifizetni. 
 
Szilágyi Sándor kiment.      Jelen van: 12 fő 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Itt arról volt szó, hogy a testület hozott egy olyan határozatot, hogy 300 Ft. Na most 

nekik az a kötelességük, hogy havonta be kell jönni ide és elszámolni. Tehát ő be sem 
jött, ő egyszerre behozta az egész nyárit és arra hivatkozott, hogy ő nem tudta, hogy az 
300 Ft, és 200 Ft-tal számolta, ő ezért kéri, hogy méltányolja ezt a Képviselő-testület.  

 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Nem méltányolhatja a Képviselő-testület, mert ez egy adójogi kérdés, mi az adót utólag 

nem csökkenthetjük, akkor mindenkinek csökkenteni kellene. Teljesen jogellenes, én 
úgy érzem, megint egy olyan levél, amit nem kellett volna ide sem hozni. 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jó, de kérte, írta a Képviselőknek. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Kérte, hogy előttünk olvasd fel. Sajnos törvénytelen, jogszabály ellenes, hogy mi ebben 

döntést hozzunk.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Köszönöm, akkor ebben nem tudunk módosítani, aki egyetért, hogy nem tudunk 

módosítani, el kell fogadni az eddigi adót a 300 Ft-ot.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Megszavazzuk? Nem értem, nem kell megszavaznunk.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Jó, bocsánat.  
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g.)  Ábrahám Tamás beadványának ismertetése 
Ea.: Jónás Sándor polgármester 
/Szóbeli előterjesztés alapján./ 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Gyorsan még kettő dolog van, hagy fejezzem már be és még te jeleztél Alpolgármester 

Úr. Egyetlen egy, nagyon röviden, aki az üzemi konyhát üzemelteti az Ábrahám Tamás 
adott be, megpróbálom röviden, nem változtat ebben az évben a költségeken, a 
jegyeken, hiszen tudvalévő, hogy rengeteget emeltek, meg most is emeltek alapanyag 
árakat is, de kérné azt, hogy a későbbiekben, jövőre amit beterjeszt, azt kéri, hogy majd 
fogadjuk el, azt majd természetesen megtárgyaljuk, hogy mennyi, illetve azok, akik 
illetékesek lesznek ebben megtárgyalják. Annyit kért, hogy próbáljuk már időben fizetni 
neki, tehát ne nagyon csússzon el a fizetési határidő, amennyire csak lehet, próbáljuk 
már ezt tartani. Ez lett volna.  

 
 

h.) Testületi ülés közvetítése 
Ea.: Nagy Miklós alpolgármester 
/Szóbeli előterjesztés alapján. 

 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Nekem egy olyan rövid előterjesztésem van, hogy augusztus 25-én hoztunk egy olyan 

döntést, hogy felvételt készítünk a testületi ülésről, de ezt élő egyenesben nem 
közvetítjük és ennek a közvetítését majd a választások utáni időszakra fogjuk átteni, és 
én úgy érzem, hogy ezen a testületi ülésen semmi olyan nem történt, ami miatt ezt a 
testületi ülést ne lehetne leadni úgy, mint az összes többit. Én szeretném kérni a 
Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá, hogy annak rendje és módja szerint erről a 
képviselő-testületi ülésről készült hanganyag és képanyag lejátszásra kerüljön a HHT 
Kft. csatornáin, és a kábeltelevízió nézői tudják megnézni. Hiszen voltak olyan 
információk, amelyek véleményem szerint az elmúlt négy évvel és a testület munkájával 
kapcsolatos. Megkérném a Képviselőket, hogy ehhez járuljanak hozzá és szeretném, ha 
szavazásra bocsátanád Polgármester Úr.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Köszönöm szépen ez nagyon jó felvetés, annál is inkább, mert arról döntött a képviselő-

testület, hogy zárt ülést nem közvetítünk. Itt viszont ráadásul olyan fontos dolgok 
hangzottak el, akár a bizottságok értékelő munkáját, akár az intézmény értékelő 
munkáját veszem, ami igen is kell, hogy a lakosság tisztán lásson és lássa, hogy nem 
rekeszthetjük ki mindebből. Ezért én utólag is elnézést kérek, hogy ezt egyenes adásban 
nem közvetítettük, de elfogjuk intézni, hogy akkor legalább 4-5 alkalommal lemenjen, 
ha kell felvételről. Aki egyetért és elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
   

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – cikluszáró testületi ülés 
közvetítését – 12 fő igen szavazattal (Jászai László nem volt jelen a szavazásnál) 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  
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156/2010.(IX. 15.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testület úgy határoz, hogy a 2010. 
szeptember 15-én tartott cikluszáró testületi ülésről készült videofelvétel a HHT’ 98 Kft. 
kábeltelevízió adásában a lakosság részére közvetítésre kerüljön.  
 
Határidő: 2010. szeptember 20. 
Felelős: Jónás Sándor polgármester 

 
 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Én szeretném Tisztelettel megköszönni valamennyi Képviselőnek, Intézményvezetőnek 

az elmúlt négy év alatt irántam és az önkormányzat iránt nyújtott támogatást és 
segítséget és engedjétek meg, hogy ezt elismerjük egy emléklappal, amit mindenkinek 
most ünnepélyes keretek között szeretném átadni. Megkérném, hogy aki szólítok, egy 
kézfogás erejéig, hogy áttudjam ezt adni, jöjjön ki és ezzel is megköszönni a négy éves 
munkájukat.  

 
 
 Jónás Sándor polgármester átnyújtja a 2006-2010. éves ciklus alkalmából készített 

emléklapokat a Jegyző, Aljegyző, Képviselők, valamint az Intézményvezetők részére.  
 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Nélkületek ezt nem lehetett volna megvalósítani, mindig azt mondtam, hogy ez egy 

csapat munka, én azt hiszem, hogy mint az eredmények is mutatják, jó négy évet 
végeztünk.  
Természetesen, azok a képviselők, akik elmentek, vagy nincs itt, azoknak is én oda 
fogom adni, nekik is köszönöm innen is a munkájukat. Doktor Úr jelezte, hogy még egy 
fél percet szeretne kérni.  

 
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag: 
 Köszönöm szépen. Rövidre fogom. Lezártunk egy négy éves ciklust, de bővebben egy 

20 éves önkormányzati ciklust, mert most már egy új önkormányzati törvény van, más 
lesz a testület felállása, nem tudjuk, hogy milyen bizottság, milyen formában fog 
dolgozni a testület. Tehát megváltoznak a dolgok, ez majd jövő hónapban kialakul. Én 
csak annyit szeretnék mondani, hogy szeretném megköszönni úgy, mint legrégebbi 
tagok Vincze Lacival itt vagyunk, mert 4-5 testület volt, két polgármester Németh 
József és Jónás Sándor Polgármester Uraknak, az Alpolgármestereknek, Kardos 
Józsefnek, Jászai Lászlónak, Bodnár Györgynek, Nagy Miklósnak a tevékenységét. 
Nagyon sokat mentek, szaladgáltak, talpaltak ennek a munkának kapcsán. De a 
képviselők is bizony elég sokat szántak szabadidejükből erre a munkára, mind az öt 
testületet már nem sorolom fel. Megemlékeztünk a három elhunyt társunkról, úgyhogy 
mindannyiónknak, akik ezekben az években benne voltunk, köszönetemet szeretném 
kifejezni.  
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Jónás Sándor polgármester:  
 Én a mai testületi ülést berekesztem azzal, hogy mindenkinek a választásra sok sikert, 

aki jelöltette magát és kívánom azt, hogy hatékony, ugyan ilyen hatékony vagy még 
hatékonyabb munkát végezzenek a település és az itt élő lakók érdekében.  
 
 

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      Füzesiné Nagy Zita 
      polgármester                 jegyző 

 
 
 

Tóth Imre 
jkv. hitelesítő 

 
 
 
 


