JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 13-án de.
0900 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében – megtartott
üléséről.

Jelen vannak:

mellékelt jelenléti ív szerint

Meghívottak:

mellékelt jelenléti ív szerint

Losonczi János PÜTSKIB. elnök köszönti a megjelenteket és meghívott vendégeket
tájékoztatja őket, hogy a polgármester eskütételéig és illetményének megállapításáig az
ülést ő vezeti.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott polgármester és 6 fő
képviselő jelen van, az ülést megnyitja.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvezető személyére Zsólyominé Gyenes Anikóra. A
Képviselő-testület a jegyzőkönyvvezető személyét egyhangúlag elfogadja.
Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javasolja Bagdi Sándor települési képviselőt. A Képviselőtestület a jegyzőkönyv-hitelesítő személyét egyhangúlag elfogadja.
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására, melyet a
Képviselő-testület változtatás nélkül egyhangúlag elfogad.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető,
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét, valamint a napirendi pontok tárgyalását – 7 fő igen
szavazattal elfogadta.
Napirendi pontok:
1.

A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója az időközi polgármester választás
eredményéről

2.

A polgármester eskütétele, megbízólevél átadása

3.

A polgármester illetményének megállapítása

4.

A polgármester költségtérítésének megállapítása

5.

Az alpolgármester megválasztása

6.

Az alpolgármester eskütétele

7.

Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

8.

Különfélék
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1.

Napirendi pont:
A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója az időközi polgármester választás
eredményéről
Ea.: Tóth Jánosné HVB. elnöke
/Írásos előterjesztés mellékelve./

Losonczi János PÜTSKIB. elnök:
Felkérem Tóth Jánosnét, a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy a helyi
önkormányzati választásról készített tájékoztatóját ismertesse.
Tóth Jánosné HVB. elnök:
Tisztelt Megjelentek! A Választási Bizottság nevében köszöntöm Önöket és ismertetem
az önkormányzati választással kapcsolatos eseményeket, illetve az eredményeket. 2011.
április 15-én Jónás Sándor polgármester lemondott tisztségéről. A helyi önkormányzati
képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi Ötvenedik törvény 20 §
szerint, ha az egyéni választókerületben a polgármester megbízatása megszűnik, időközi
választást kell kiírni. A Helyi Választási Bizottság Tiszacsege településen az időközi
polgármester választást 2011. július 10-ére tűzte ki. Az időközi választásra az általános
választás szabályait kell alkalmazni. 2011. május 25-től május 29-ig a szavazásra
jogosultak névjegyzékét megtekinthették a Polgármesteri Hivatalban. A névjegyzékbe
történő felvételről szóló értesítőt az ajánlószelvényekkel együtt 2011. május 23, és
2011. május 26. között megkapták a választópolgárok. Jelöltet ajánlani 2011. június 10én 16 óráig lehetett. Eddig az időpontig csak Szilágyi Sándor ajánlószelvényei érkeztek
be. A Helyi Választási Bizottság, a Választási Iroda közreműködésével leellenőrizte az
ajánlásokat. A beadott dokumentumok megfeleltek a törvényességi előírásnak, így őt a
Helyi Választási Bizottság nyilvántartásba is vette. A választási kampány 2011. július
10-én 00 óráig tartott. Ez időpontig semmi rendkívüli esemény nem történt. A
Szavazatszámláló Bizottságok tagjai, valamint a rendőrség a választás előtti napon
leellenőrizte a szavazóhelyiségeket, mindent rendben találtak. 2011. július 10-én 6
órától 19 óráig voltak nyitva 5 körzetben a szavazóhelyiségek A választás napján a
szavazás rendben, minden a törvényes előírásnak megfelelően zajlott. A mozgásukban
korlátozott polgároknak lehetőségük volt mozgóurnát kérni, hárman éltek is vele. 644
választópolgár adta le a szavazólapját. Ebből 619 érvényes, és 25 érvénytelen szavazatot
találtak a Szavazatszámláló Bizottságok tagjai. Mivel részvételi küszöb nem volt és
fellebbezés sem érkezett be a Választási Bizottsághoz, ezért az eredmény érvényes.
Tehát Tiszacsege új polgármestere Szilágyi Sándor lett. Gratulálunk polgármester
úrnak, és kívánunk sok erőt, egészséget munkájához.
2.

Napirendi pont:
A polgármester eskütétele, megbízólevél átadása

Tóth Jánosné HVB. elnöke:
Polgármester úr eskütétele előtt kérem, hallgassuk meg a Himnuszt!
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Tóth Jánosné HVB. elnöke felkéri a polgármestert, hogy a Himnusz meghallgatása után
tegye le az esküt.
„Én (Szilágyi Sándor) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek;
az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom;a tudomásomra
jutott titkot megőrzöm ; a polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat a település
fejlődésének előmozdítására és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen
teljesítem.
(az eskütevő meggyőződése szerint)
„ Isten engem úgy segéljen.”

Szilágyi Sándor polgármester aláírja az esküokmányt.
Tóth Jánosné HVB. elnöke átadja a megbízólevelet a polgármesternek.

Szilágyi Sándor polgármester:
Kedves tiszacsegei Lakosok, Választópolgárok, Képviselő Társaim, Aljegyző Asszony,
Tisztelt Megjelentek! Köszönöm, hogy ezt a lehetőséget lehetővé tették nekem, hogy
Tiszacsege Város Polgármestere legyek. Ígérem, hogy az elmúlt időszaktól eltérően,
lelkiismeretesebben és a képviselő társaimmal közösen azon leszek, hogy Tiszacsege
Város lakói sokkal magabiztosabban és több munkahelyen dolgozhassanak. Az
elkövetkező időben én nagyon bízok benne, hogy a már megválasztott képviselőtestülettel együtt tudok működni. Bízom benne, hogy azokat a lehetőségeket, ami
Tiszacsege Városának megadatik, azokkal élni fogunk és közösen tényleg egy szebb
jövőt fogunk biztosítani Tiszacsege Város lakóinak. Nagyon megköszönöm még
egyszer a bizalmat. Én minden tiszacsegei városlakót, illetve, aki hozzám fordul, mint
polgármesterhez, iparkodom a jelenlegi tudásomnak megfelelően a lehető legjobban
ellátni. Még egyszer nagyon köszönöm a bizalmat és a mai nappal, ami számomra is
érződik rajtam, hogy egy elég nehéz feladat és nagyon bízom benne, hogy sokkal
eredményesebb négy évet fogunk magunk mögött tudni, mint az elmúlt négy év. Én
nem szeretnék olyan értelemben az elmúlt négy évvel foglalkozni, hogy különösebben
visszatekintgessünk, sárt dobáljunk. Bár azt megtudom ígérni, hogy büntetlenül, ha
ilyen dolog is áll, nem fogok elmenni olyan dolgok fölött elmenni, ami kiderül, azokat a
megfelelő hatóságok számára jelezni fogom, és iparkodom, ha van ilyen, hogy ezeket
Tisztelettel a megfelelő hatóság részére átfogom adni. Tehát nem szeretném azt, hogy
bárkivel is, vagy bárki most attól féljen, hogy én most polgármester lettem és itt
valakinek is félni kell. Én úgy gondolom, hogy ezt mindenkinek tudni kell, és ha az
önkormányzaton belül, vagy a vizsgálatok derítenek ki olyan dolgot, amit jelezni kell a
hatóságok felé, akkor én azt megteszem és a megfelelő hatóság lefogja vonni a
konzekvenciát és utána pedig a képviselő-testülettel, ha nekünk van ebben döntési
helyzetünk, akkor megfogjuk a legmegfelelőbb döntést hozni. Köszönöm, hogy
meghallgattak. Visszaadom a szót Losonczi János Úrnak.
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3.

Napirendi pont:
A polgármester illetményének megállapítása

Losonczi János PÜTSKIB. elnök:
Polgármester Úr szavai után folytatnánk a harmadik napirendi ponttal, mivel kötelező
pontok vannak, ezek mind meg kell, hogy tegyük. Harmadik napirendi pontunk a
polgármester illetményének megállapítása. A képviselő-testület a polgármester
illetményéről a törvényben meghatározott keretek között köteles dönteni. E keret
425.150 Ft-tól 483.125 Ft-ig terjed. Megkérem a képviselőket, hogy a véleményüket
mondják el ebben a kérdésben. Megkönnyítendő itt a kérdés, nem nagy mozgástér van,
maga a törvény sem tág keretek közé engedi az illetmény megállapítását és arról kell
határozni, hogy az elmondottak alapján úgymond milyen nagyságrend illesse meg a
polgármestert.
Dr. Gadóczi István SZEMOIB. tag:
Tisztelt Képviselő Társak, Tisztelt Megjelentek! Azt szeretném mondani, hogy az a
véleményem, hogy az előző polgármester úrnak az illetményétől ne térjünk el, attól
többet ne adjunk. Azt szeretném megkérdezni Aljegyző Asszonytól, hogy mennyi volt
az előző polgármester Úrnak az illetménye?
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
A felső határ.
Dr. Gadóczi István SZEMOIB. tag:
Tehát 483.125 Ft. Ettől többet nem is adhatunk, akkor azt javaslom elsőként, hogy a
483.125 Ft-ot szavazzuk meg a Polgármester Úr tiszteletdíjának.
Losonczi János PÜTSKIB. elnök:
Kérdezem a képviselőket, hogy más javaslata van-e valakinek?
Mielőtt az illetményről szavaznánk, a személyes érintettség miatt arról kell határoznia
képviselő-testületnek, hogy a polgármestert kizárja-e a saját illetményéről való
döntésből.
Kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze, aki azzal ért egyet, hogy a polgármester ne
vehessen részt az illetményéről való döntésben.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a polgármester ne vehessen
részt az illetményéről való döntésben – 1 fő igen szavazattal nem fogadta el.
Losonczi János PÜTSKIB. elnök:
Aki nem ért vele egyet.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a polgármester részt vehet az
illetményéről való döntésben – 5 fő igen szavazattal elfogadta.
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Losonczi János PÜTSKIB. elnök:
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló
1994. évi LXIV. Törvény 3. §-a alapján Szilágyi Sándor polgármester illetményét havi
483.125Ft-ban állapítja meg.”
Kérem, hogy aki egyetért a javaslattal az kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a polgármester illetményének
megállapítása tárgyában – 6 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
138/2011.(VII. 13.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994.
évi LXIV. Törvény 3. §-a alapján
SZILÁGYI SÁNDOR polgármester illetményét
- 2011. július 10. napjától - havi 483.125 Ft-ban,
azaz négyszáznyolcvanháromezer-egyszázhuszonöt forintban állapítja meg.
Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Vámosi Margit aljegyző
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4.

Napirendi pont:

A polgármester költségtérítésének megállapítása

Losonczi János PÜTSKIB. elnök:
Megkérdezem a polgármestert, hogy igényt tart-e költségátalány megállapítására?
Szilágyi Sándor polgármester:
Igen.
Losonczi János PÜTSKIB. elnök:
Tájékoztatom a képviselőket, hogy a polgármester költségátalánya a mindenkori
illetménye meghatározott százaléka. A százalék mértéke, mely 20-tól 30 %-ig terjedhet,
a képviselő-testület jogosult megállapítani.
Kérem a képviselőket, hogy mondják el javaslataikat, az illetmény nagyságával
kapcsolatban.
Közben megkérdezem Polgármester Urat, hogy a szolgálati személygépkocsira igényt
tart-e?
Szilágyi Sándor polgármester:
Igen.
Losonczi János PÜTSKIB. elnök:
Csak azért, mert a korábbiakban másképp volt, de nyilván most ezzel szakítottunk, egy
új korszak kezdődött. Én akkor javaslatot tennék, én a 20% költségátalányt javaslom.
Valakinek más javaslata van-e?
Losonczi János PÜTSKIB. elnök:
Ismét meg kell kérdeznem, a személyes érintettség miatt arról kell határoznia képviselőtestületnek, hogy a polgármestert kizárja-e a saját költségátalányáról való döntésből.
Kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze, aki azzal ért egyet, hogy a polgármester ne
vehessen részt a költségátalányáról való döntésben.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a polgármester ne vehessen
részt a költségátalányáról való döntésben – 1 fő igen szavazattal nem fogadta el.
Losonczi János PÜTSKIB. elnök:
Aki nem ért vele egyet?
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a polgármester részt vehet a
költségátalányáról való döntésben – 5 fő igen szavazattal elfogadta.
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Losonczi János PÜTSKIB. elnök:
Akkor az alábbi határozati javaslatot kérem, hogy fogadja el a képviselő-testület.
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló
1994. évi LXIV. Törvény 18. § (3) bekezdése alapján Szilágyi Sándor polgármester
részére illetménye 20 %-ának megfelelő összegű költségátalányt állapít meg.”
Kérem, hogy aki egyetért a javaslattal az kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a polgármester
költségátalányának megállapítása tárgyában – 6 fő igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
139/2010.(VII. 13.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994.
évi LXIV. Törvény 18. § (3) bekezdése alapján
SZILÁGYI SÁNDOR polgármester részére
illetménye 20 %-ának megfelelő összegű költségátalányt állapít meg.
Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Vámosi Margit aljegyző
Losonczi János PÜTSKIB. elnök:
Mielőtt átadnám a testületi ülés vezetését polgármesterünknek, előtte néhány szót
szólnék. Először is megköszönöm az önkormányzatunk, valamint a Polgármesteri
Hivatal minden dolgozójának a bizalmát és segítségét, amit az elmúlt közel 3 hónap
alatt munkám során nap, mint nap megtapasztaltam. Úgy vélem, hogy munkakörükben
valamennyien becsületes, jó munkát végeznek. Ajánlom új Polgármesterünknek, hogy a
meglévő szakember gárdát tartsa meg, tapasztalatukat kamatoztassa, önkormányzatunk
jó működése és településünk fejlődése érdekében. Ezek után átadom a szót Szilágyi
Sándor polgármester Úrnak, polgármesteri munkájához kívánok jó egészséget és sok
sikert.

Losonczi János átadja az ülés vezetését Szilágyi Sándor polgármesternek.

Szilágyi Sándor polgármester:
Lassan vissza tér már az erő nekem is, mert én valahogy úgy érzem, hogy az előbb hiján
voltam ennek. Az elkövetkezendő időben megígérem Önöknek, Tisztelt Képviselő
Társaimnak is, hogy teljes erővel fogok dolgozni Önökért, a Városért, a város Lakókért.
A feladatoknak csak egy részét tudtam még átlátni, az elmúlt napokban már Losonczi
János barátommal már áttekintettük itt a munkáknak egy részét. Én úgy érzem, hogy az
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előttünk álló feladatokat, ha nehezen is, de megtudjuk oldani. A legnagyobb probléma a
város önkormányzatának az eladósodása, ezekről majd jelen pillanatban is az utolsó kéthárom hónapban, míg Losonci János volt megbízva polgármesteri teendőkkel,
becsülettel ellátta, és vizsgálatokat indítottak annak érdekében, hogy maga a képviselőtestület is és Tiszacsege Város lakók is pontosan megtudják, hogy hanyadán állunk.
Hogy lehet ezekből a nagy adósság csapdából kimászni, hogy fogjuk stabilizálni a
helyzetet. Tehát ennek tudatában vállaltam ezt a tisztséget és ígérem Önöknek, hogy a
lehető legjobb megoldást fogjuk választani a képviselő-testülettel együtt. Én ezzel
szeretném tovább folytatni a következő napirendi pontot.
5.

Napirendi pont:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 10/2010.(XI. 25.) rendelet módosítása

Szilágyi Sándor polgármester:
Következő napirendünk közé tartozik az alpolgármester megválasztása is, mellyel
kapcsolatban a helyi önkormányzatokról szóló törvény fogalmaz meg előírásokat:
„A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 34. § (1) bekezdése úgy rendelkezik,
hogy a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített
többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy vagy több
alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját
tagjai közül választ meg.
Az idézett jogszabály lényege a következő, hogy
- minden településen kötelező legalább 1 alpolgármestert választani,
- a polgármester joga és kötelezettsége, hogy az alpolgármester személyére
javaslatot tegyen,
- az alpolgármester a polgármester irányításával látja el a polgármester által
meghatározott feladatokat, ( ez indokolja azt, hogy csak olyan személyt
választhat meg a képviselő-testület, akiről a polgármester úgy vélekedik,
hogy hatékonyan együtt tud majd vele dolgozni ),
- kötelező titkos szavazással megválasztani az alpolgármestert.
A fentiekre tekintettel javaslom a kiosztott rendelettervezet elfogadását, mivel két
alpolgármester választására szeretnék javaslatot tenni.
Ismertetem a rendelet-tervezetet:
„Az alpolgármesterek 39. §

(1) A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített
többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére két
alpolgármestert választ.
(2) Az alpolgármesterek tisztségüket társadalmi megbízatásban látják el, a jogszabály
keretei között megállapított tiszteletdíjért.
(3) Az alpolgármesterek a polgármester tartós akadályoztatása esetén teljes
hatáskörrel ellátják a polgármesteri feladatokat azzal, hogy az akadály
megszűnését követően a tett intézkedéseikről kötelesek a polgármestert tájékoztatni.
Tartós akadályoztatásnak minősül az 5 napon túli távollét.”
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Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy amennyiben elfogadják a rendelettervezetet, akkor tartsunk egy pár perc szünetet azért, hogy a kihirdetés
megtörténhessen, és utána az a két alpolgármesterre lehessen már szavazni, ahogy a
Polgármester Úr fogja javasolni. Most a rendelet-tervezetet elfogadjuk és után egy pár
perc szünetet kérünk.
Szilágyi Sándor polgármester:
Aki egyetért az általam felolvasottakkal, az kézfelnyújtással szavazzon.
Simon Albert PÜTSKIB. elnökhelyettes:
Szeretném kérni, hogy valamilyen rövid formában indokolja már meg, hogy miért tartja
szükségesnek két alpolgármester jelölését.
Szilágyi Sándor polgármester:
Majd nyilvánosságra is fog kerülni, hogy Tiszacsege Önkormányzatának a valós
helyzete, nagyon nagy az eladósodottsága az önkormányzatunknak, ezért ezeket a
dolgokat én úgy gondolom, hogy közösen két alpolgármester segítségével szeretném
ellátni. Az általános helyettes, tehát név nélkül, két alpolgármestert azért szeretném, az
egyiket szakmai segítséggel a település rendezésével kapcsolatban szeretném megbízni.
A másik alpolgármester az általános helyettes lesz, ahol a rendezvényekre el kell menni,
vagy több olyan konferenciára, ami elősegíti az önkormányzatunknak a munkáját, akkor
ezekre fel fogom kérni, hogy elmenjen. Az utolsó időszakban, az elmúlt négy évben a
volt polgármester úr nem élt ezzel a lehetőséggel, több olyan tudományos konferencia,
vagy a megye által rendezvényekre Tiszacsege Város nem képviseltette magát több
esetben, én ezt szeretném elkerülni és azt szeretném, hogy a jelenlegi helyzetet közösen
az alpolgármesterekkel ellátnánk és után a képviselő-testületet tájékoztatva majd
döntésre vinnénk ezeket a dolgokat, amit hallottunk, ez megkönnyítené a feladatomat,
ezért döntöttem emellett, hogy két alpolgármester úr legyen. A jogszabály ismeretében
is 6 hónapon túl ezen, ha úgy gondoljuk lehet változtatni, de nem gondolom, elég sokat
gondolkodtam ezen, hogy én mivel rengeteg a feladat, ezért szeretném, ha a két
alpolgármestert elfogadná a Tisztelt Képviselő-testület.
Losonczi János PÜTSKIB. elnök:
Én is néhány szóval szeretnék akkor hozzájárulni, hogy jobban kirajzolódjanak a
körvonalak. Lehet, hogy nem túl jó a hasonlatom, amit mondok. Én eddig, e rövid idő
alatt úgymond egyedül láttam el, egy alpolgármester nélkül ezt a feladatot,
természetesen hosszabb időre én sem gondolom, hogy ezt így lehetne csinálni.
Képviselő társaim közül természetesen voltak segítségemre, ez nem vitatható, de úgy
érzem, hogy egy alpolgármester is elegendő a feladat ellátásához. A második része a
mondatomnak az a kérdés lenne, hogy az már körvonalazódott, hogy az egyik
alpolgármester a gazdasági ügyeket vinné és abban lenné a segítségedre.
Szilágyi Sándor polgármester:
Területfejlesztés.
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Losonczi János PÜTSKIB. elnök:
Területfejlesztés, gazdasági rész. Megkérdezném, hogy a másik alpolgármesternek
milyen feladatot szánsz? Milyen munkával szeretnéd megbízni? Ez az egyik kérdésem, a
másik még annyit tennék hozzá, hogy tudomásom szerint és én ebben próbáltam
elmélyedni, hogy bármikor bármelyik képviselőt meg lehet bízni feladatok ellátásával
időlegesen. Illetve az alpolgármester sem mehet csak úgy adhoc el, neki is megbízást
kell adni ahhoz, ha nem akadályoztatás áll fent, hogy egy bizonyos munkát ellásson.
Ennek fényében kérdezem akkor, hogy ez hogyan fog történni?
Szilágyi Sándor polgármester:
Természetes. Mivel az elmúlt két hónapban elég körültekintően jártál el és van rálátásod
a jelenlegi helyzetre, ezért nekem egy kicsit érthetetlen, hogy pont te kérdezed. Itt
rengeteg feladat áll előttünk. Ha alpolgármesteri minősítésben bízom meg az
alpolgármestereket, azért nem ugyan az, minthogyha egy képviselőt bízok meg.
Valahol, ha alpolgármesterként képviselteti magát Tiszacsege vagy képviselőként én
úgy érzem, hogy a hatásköre is nagyobb egy alpolgármesternek, mint egy képviselőnek.
A képviselők alapvetően a bizottságban látják el a feladatokat. Azokat a döntéseket,
amit az alpolgármester urakkal megbeszélek, nekem is könnyebb, utána a képviselőtestülettel vitára bocsájtani és megbeszélni a képviselőkkel. Tehát a jelenlegi helyzetben
sokkal jobbnak látom azt, hogy az általunk előhozott problémákat, amit majd az
elkövetkezendő időkben, engem is érinteni fognak, itt nyakunkba zúdulnak a rengeteg
feladatok, először a két alpolgármester úrral megbeszélve, hogy azokat utána vita
képesen a képviselő-testület elé tudjam tárni. Jelenleg azokat az állapotokat, ami
Tiszacsegén uralkodik, gondolom János pont neked nem kell elmondani, amit én külön
köszönök az utolsó két-három hónapban, mióta Jónás Sándor polgármester Úr
lemondott, én úgy érzem kevesebb dolgozóval hatékonyabban láttátok el a feladatot. Ezt
a Tisza-partján is és több külterületen az ingatlanokon és a hozzátartozó parton, utakon
már észre lehet venni ezeket a minőségi változásokat és sokkal kevesebb emberrel
láttátok el ezt a feladatot. Én úgy látom, hogy aki segített konkrétan én neven nevezem
Bagdi Sándor neked is nagy segítségedre volt és addig amíg te az irodából ki sem tudtál
szabadulni, azért ő a gyakorlati munkákat elvégezte. Én ebből is okulva szerettem volna
ezt elmondani. A másik pedig, ha képviseltetjük Tiszacsege Város Önkormányzatát én
úgy gondolom, hogy alpolgármesteri minősítésben jobbnak látom, tehát én mint
polgármester ezért döntöttem úgy.
Tóth Imre SZEMOIB. elnök:
Tisztelt Képviselő-testület! Én egy másik aspektusból közelíteném meg ezt a dolgot. Ha
átnéztétek az anyagot, az alpolgármesternek is elég jelentős tiszteletdíjat lehet
megállapítani, ha a maximumot szavazzuk meg, ez egy évre kb. 3 millió Ft plusz költség
az önkormányzatnak. Még azt tenném hozzá, hogy hamarosan jegyzőt választunk és úgy
gondolom, hogy a két jegyző már elég támasz, hogy a törvényesség is be legyen tartva,
valamint nagyon sok helyen tudjunk téged támogatni és segíteni.
Szilágyi Sándor polgármester:
Nem vártad meg Imre, hogy az alpolgármester, nem akartam itt előhozakodni vele,
természetesen én már beszéltem a két alpolgármester jelölttel, akit én szeretnék, hogy
megválasszatok. Az egyik alpolgármester jelölt már írásba adta, hogy az alpolgármesteri
tisztségének a képviselői díjazását 70 ezer Ft-ban állapítsuk meg, tehát ez dr. Gadóczi
István, most már kimondom a nevét én őt javaslom általános helyettesnek. Megelőztük
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a napirendi pontot, őt alapvetően általános helyettesnek és azokra amit említettem, hogy
több felkérés van, hogy a polgármester megjelenjen, mivel én egyszerre egy helyen
tudok csak megjelenni, ezért gondoltam, hogy képviseltetve legyen az
önkormányzatunk, ami idáig nem volt kellőképpen, ezért ezt Gadóczi Doktor Úrral,
mint alpolgármester jelölttel szeretném segíteni, meg ellátni az önkormányzatunkat,
hogy olyan információkról, pályázatokról, egyebekről tájékoztatásokról maradtunk le,
amit ezzel elő lehetne segíteni és sokkal hatékonyabban tudna a képviselő-testület
működni, ha elfogadjátok a javaslatomat. Nem sokkal több az alpolgármester illetménye
ezzel a 70 ezer Ft-tal, mint egy elnöknek az illetménye, így megint érthetetlenül állok.
De ezt az előző megbeszélésünkön is fel lehetett volna vetni Imre, elgondolkodunk
rajta. De ha így látjátok, örülök, hogy kifejted a véleményedet, én továbbra sem értek
egyet. A jelenlegi helyzetből kell kiindulni. A jelenlegi helyzetet a Tiszacsege
Önkormányzatnak nagyon rossz Imre, ahhoz, hogy csak a bankba naponta el kell járni,
hogy ezeket rendezni tudjuk és nagyon nem is tudom elképzelni Imre, hogy
gondoljátok, itt napról napra a minisztériumokhoz el kell menni, tehát nem fogjuk
hagyni, államtitkár úrhoz, képviselő urakhoz, hogy milyen segítséget vagy hogy
gondolják a további utat. Most annyit megtett Losonczi János, hogy két hónapra a
banknál sikerült megoldani azt, hogy pontosan az iskolában is a pedagógusoknak legyen
fizetése. Én ahhoz, hogy ezen úrrá legyünk, én úgy gondolom, hogy nagyon komoly
segítségre lesz szükség. Az elkövetkező testületire pontosan fel fogok készülni, hogy
mennyi ez az adósság, mennyi a hitelállományunk, neked ezt, mint Képviselő
Társamnak is, azért már úgy gondolom, hogy nagyvonalakban már azért tudni kellene.
Tóth Imre SZEMOIB. elnök:
Majdnem pontosan.
Szilágyi Sándor polgármester:
Majdnem pontosan tudod, nagyon örülök neki, akkor továbbra is így érthetetlen, hogy
miért ágáltok a két alpolgármester ellen. Ha megnézitek a környező településeken is ez
jellemző, van olyan település is, ahol három alpolgármester volt az előtti időszakokban
is, nem úgy dolog ez, és ott is ez egy bevált dolog. Ahogy érdeklődtem a polgármester
úrtól, ők jónak látták ezt a gyakorlatot.
Derzsényi János SZEMOIB. tag:
Én annyit szeretnék csak mondani, hogyha az alpolgármesteri tiszteletdíj maximumát a
két alpolgármester jelölt között szét lehet osztani, tehát, hogy ne növeljük meg a
költségvetését az önkormányzatnak, akkor én végül is nem látom akadályát a két
alpolgármesternek. Tehát, ha nem fogja növelni a költségvetést.
Szilágyi Sándor polgármester:
Köszönöm, ez is igaz. Egy pillanatra János, én azért előzőleg beszéltem a másik
alpolgármester jelölttel is, hogy a jelenlegi állapot azért indokolja, hogy a
városgazdálkodás, ha így nevezitek, majd el kell rajta pontosan gondolkodni, mert jelen
pillanatban, ahogy a Tiszakomisz működik, gondolom azért javításra szorul. Akkor
most el kell gondolkodni, hogy az elkövetkező két hónapot akkor megvárjuk, két napja
vagyok bent a hivatalban, tegnap reggel fél nyolctól fél ötig ki sem tudtam menni a
hivatalból, nem tudtak hozzám bejönni a hivatal dolgozói, akik szerettek volna, olyan
alapvető dolgokat, amit lehetett volna tényleg szépen még velük is megbeszélni, ami
előnyére lett volna a holnapi napnak, ezért érthetetlen, vagy a tisztelt képviselő urak
nem látják át a jelenlegi helyzetet.
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Derzsényi János SZEMOIB. tag:
Én azt mondtam, hogy kettő,
Szilágyi Sándor polgármester:
A tiedet elfogadom. Az Imréét, meg a Jánosét, itt nagyon nagyok a gondok, nem
akarom most az ünnepi testületi ülésen és nem is nagyon vagyok rá teljes egészében
felkészülve, hogy ezekről beszéljünk. Egy vitathatatlan, ezelőtt két hónappal itt nem
volt fizetés, nem tudtuk miből fizetni. Ez az állapot, nehogy valaki félreértse, hogy most
ebben az utolsó két hónapban most megoldottuk, elodáztuk, két hónapra eltoltuk. Illetve
a beiktatásom után nekem azonnal menni kell a bankba és azokat, amit előkészítettek
Losonczi Úrék, meg a Tisztelt Képviselő-testület, majd hitelesíteni kell. Itt nagyon
komoly dolgokról van szó, ezért kértem volna a két alpolgármester urat, de bízom
benne, hogy a képviselő-testület elfogja fogadni és megszavazza, mert én ezt látom
járható útnak. Ha ez a megoldás nem felel meg, majd 6 hónap múlva változtatunk rajta,
visszahívható az alpolgármester is minősített többséggel, visszatérhetünk rá. Én azt
mondom, hogy ezen az úton induljunk el, és hat hónap múlva visszatérhetünk rá. De én
megszeretném kérdezni akkor a Tisztelt Képviselő Társaimat, hogy hogy gondolják az
adósságrendezést, hogy milyen irányba induljak el, hogy itt két hónap múlva fizetés
legyen. Mert senki ne gondolja azt, mert nem akarom, aki felé adósságunk van, több
ilyen cég van, aki beadja a számlát és rendelkezik róla, hogy az övét fizessék ki soron
kívül, itt nem lesz fizetés, tehát itt nagyon komoly problémák vannak. Akkor, ha ebbe
az irányba kell elindulni, azért idehaza is kell valaki, hogy maradjon. Azt szeretném,
hogy azért ebben a városban a tiszacsegei lakók is jobban érezzék magukat. Nem
beszélve a munkahelyteremtésről. Nagyon jól tudjuk, hogy Esztergomnak Tiszacsegén
van egy kihelyezett üzeme, ezt én nagyon szeretném bővíteni, mikor jutok én el
Esztergomba a főigazgató úrhoz, hogy tárgyaljak arról, hogy kibővítjük ezt a
munkahelyet, mert én megszeretném duplázni is a létszámot. Ezekhez el kell menni
tárgyalni, idáig én úgy gondolom, hogy itt Tóth Imre képviselő társammal 16 évig
együtt voltunk képviselők, nem számolt be ilyenről Polgármester Úr, hogy elmentünk
volna Esztergomba. Jelen pillanatban is tudja mindenki a televízióból, hogy nagyon
komoly bővítés lesz az esztergomi autógyárban, én nagyon szeretnék oda elmenni, de
nem akartam most az ünnepi testületi ülésen ezzel foglalkozni. Tiszacsege város
helyzetéről sem akarok mondani, egyszerűen tűrhetetlen pontosan az utolsó két
hónapban, János a te vezetésed alatt kényszerültél arra, hogy Tiszacsegén a RákócziToldi-Lehel utcának a megnyert pályázatát visszamondtátok. Tehát ez egy
kényszerhelyzet. Hogy alaposabban megtudjuk ezeket beszélni és azért, hogy én
nyugodtabban eltudjak menni, azért szeretném ezt. Ha elindulunk egy irányba, és most
konkrétan csak a munkahelyteremtéssel, ha egy olyan minőségű ülésre kell elmenni,
akkor Gadóczi Urat, ha pedig a területfejlesztésen belül Bagdi Sándort szerettem volna
alpolgármesternek javasolni. Az ülést megelőzően már beszéltünk róla, felvethettétek
volna akkor is ezt a kérdést, ugyan így megtudtam volna akkor is válaszolni, hogy ilyen
értelemben ne most beszéljük meg ezeket. De szívesen állok rendelkezésetekre, és
gondolom nem untatom a tiszacsegei városlakókat. Itt már kimerem jelenteni, hogy
sokkal rosszabb helyzetben van ez az önkormányzat, mint ahogy ti gondoljátok, én ezt
tudom levonni. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Akkor a rendeletet, amit az előbb
felvázoltam az alpolgármesterek megválasztásáról, aki egyetért vele, az kézfelnyújtással
szavazzon róla, hogy két alpolgármester legyen Tiszacsegén, aki egyetért, kérem
kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Város
Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2010.(XI. 25.) rendelet módosítását – 5 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi
rendelet alkotja:

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
8/2011.(VII. 13.) Önkormányzati RENDELETE
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 10/2010.(XI. 25.) Önkormányzati rendeletének módosításáról
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében, valamint 22. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés e.) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 10/2010.(XI. 25.) rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 39. § helyébe a következő
rendelkezés lép:
„Az alpolgármesterek
39. §
(1)
(2)
(3)

A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel
a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére két alpolgármestert választ.
Az alpolgármesterek tisztségüket társadalmi megbízatásban látják el, a jogszabály
keretei között megállapított tiszteletdíjért.
Az alpolgármesterek a polgármester tartós akadályoztatása esetén teljes hatáskörrel
ellátják a polgármesteri feladatokat azzal, hogy az akadály megszűnését követően a tett
intézkedéseikről kötelesek a polgármestert tájékoztatni. Tartós akadályoztatásnak
minősül az 5 napon túli távollét.”
2. §

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és a kihirdetést követő 5. napon hatályát veszti.
Tiszacsege, 2011. július 13.

Szilágyi Sándor sk.
polgármester

Dr. Vámosi Margit sk.
aljegyző
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Szilágyi Sándor polgármester:
Szünetet rendelek el, a szünet után folytatjuk az alpolgármesterek megválasztásával.

6.

Napirendi pont:

Alpolgármesterek megválasztása

Szilágyi Sándor polgármester:
Ezek után ismertetem a képviselő-testülettel, hogy az általam az alpolgármesteri
tisztségre javasolt személy: dr. Gadóczi István. Megkérem őt, hogy a testület előtt
nyilatkozza ki, elfogadja-e a jelölést?
Dr. Gadóczi István SZEMOIB. tag:
Polgármester Úr segítésére és Tiszacsege érdekében elfogadom.
Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem Bagdi Sándort, hogy az alpolgármesteri tisztségre tegyen nyilatkozatot, hogy
elfogadja-e a jelölést.
Bagdi Sándor PÜTSKIB. tag:
Igen elfogadom. De itt szeretném megjegyezni, hogy a tiszteletdíjamat a minimálban
kérem megállapítani és én beszéltem Polgármester Úrral arról, hogy három hónap múlva
visszatérünk az alpolgármesterségre, hogy hogy végeztem az addig rám bízott
feladatokat. Én a területfejlesztéssel, a városgazdálkodással, ezzel szeretnék a
továbbiakban is foglalkozni.
Szilágyi Sándor polgármester:
Köszönöm szépen, hogy kiegészítetted, természetes, hogy erről beszéltem Bagdi Sándor
Úrral és a három hónap után vissza fogunk rá térni. Én nagyon jónak látom, hogy ezzel
a feladattal őt megbízzuk. A három hónapos munkája, illetve az elmúlt két hónapban is
én több esetben figyeltem, hogy hogy végzi a munkáját, az Tiszacsege javát szolgálta,
három hónap múlva visszatérünk rá. Köszönöm szépen mind a két alpolgármester
jelöltnek, hogy elfogadta a jelölést.
Mielőtt az alpolgármesterekről szavaznánk, a személyes érintettség miatt arról kell
határoznia képviselő-testületnek, hogy a jelöltet kizárja-e a döntésből.
Kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze, aki azzal ért egyet, hogy dr. Gadóczi István ne
vehessen részt a döntésben.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – dr. Gadóczi István ne vehessen
részt a saját személyéről való döntésben – 1 fő igen szavazattal nem fogadta el.
Szilágyi Sándor polgármester:
Kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze, aki azzal ért egyet, hogy Bagdi Sándor ne
vehessen részt a döntésben.
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Bagdi Sándor ne vehessen
részt a saját személyéről való döntésben – 1 fő igen szavazattal nem fogadta el.
Szilágyi Sándor polgármester:
Megkérem a bizottságot, hogy a titkos szavazást szíveskedjenek lebonyolítani.
Losonczi János PÜTSKIB. elnök:
Mindenki kapni fog egy szavazólapot, melyen feltüntettük a jelöltek nevét. A jelöltre
szavazni a nevének aláhúzásával lehet. Megkérem a képviselőket, hogy az erre szolgáló
urnába dobják be a kitöltött szavazólapot. Egy technikai szünetet kérnék a szavazás
lebonyolítására.
Szilágyi Sándor polgármester:
Szünetet rendelek el a szavazás lebonyolítására.
(A titkos szavazás lezajlott.)
Szilágyi Sándor polgármester:
A szünet után felkérem Losonczi Jánost, hogy ismertesse a titkos szavazás eredményét.
Losonczi János PÜTSKIB. elnök:
Röviden ismertetném az eredményt, mindenki szavazott, a végeredmény megszületett.
Dr. Gadóczi István 5 igen és 2 nem szavazattal alpolgármesterré lett választva. Bagdi
Sándor 6 igen és 1 nem szavazattal alpolgármesterré lett választva.
Szilágyi Sándor polgármester:
Megállapítom, hogy „Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján dr.
Gadóczi István-t társadalmi megbízatású alpolgármesterré választja meg.”
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – dr. Gadóczi István
alpolgármester-jelölt személyére tett javaslatot – 5 fő igen, 2 fő nem szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

140/2011.(VII. 13.) KT. számú HATÁROZAT:
Megállapítom, hogy Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján
Dr. GADÓCZI ISTVÁN-t
társadalmi megbízatású alpolgármesterré választja meg.

Szilágyi Sándor polgármester:
Megállapítom, hogy „Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján Bagdi
Sándor-t társadalmi megbízatású alpolgármesterré választja meg.”
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Bagdi Sándor alpolgármesterjelölt személyére tett javaslatot – 6 fő igen, 1 fő nem szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

141/2011.(VII. 13.) KT. számú HATÁROZAT:
Megállapítom, hogy Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján
BAGDI SÁNDOR-t
társadalmi megbízatású alpolgármesterré választja meg.

Szilágyi Sándor polgármester:
Gratulálok ehhez a megbízatáshoz és nagyon köszönöm a Tisztelt Képviselőtestületnek, hogy ilyen pozitív elbírálásban szavaztuk meg az alpolgármestereket.

7.

Napirendi pont:

Az alpolgármesterek eskütétele

Szilágyi Sándor polgármester:
A megválasztott személyeknek alpolgármesteri minőségében is esküt kell tennie a
képviselő-testület előtt. Kérem az alpolgármestereket dr. Gadóczi Istvánt, valamint
Bagdi Sándort, hogy az eskü szövegét ismételjék utánam.
„Én (az alpolgármester neve) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz
hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a
tudomásomra jutott titkot megőrzöm; az alpolgármesteri tisztségemből eredő
feladataimat a település fejlődésének előmozdítására és az Alkotmány érvényesülése
érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
(az eskütevő meggyőződése szerint)
„Isten engem úgy segéljen.”

Dr. Gadóczi István alpolgármester, valamint Bagdi Sándor alpolgármester aláírja az
esküokmányt.
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8./

Napirendi pont:
Az alpolgármesterek tiszteletdíjának meghatározása

Szilágyi Sándor polgármester:
Az alpolgármestert 173.925 Ft-tól 251.225 Ft-ig terjedő tiszteletdíj illeti meg, melyről a
képviselő-testületnek határozattal kell döntenie.
A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. Törvény 4. § (3) bekezdése alapján: „A
képviselő-testület a polgármester, illetve az alpolgármester írásban benyújtott
kérésére mellőzheti az (1) és (2) bekezdésben meghatározott tiszteletdíj
megállapítását, illetőleg az (1) és (2) bekezdésben foglaltaknál kisebb összegben is
megállapíthatja.”
Előzetes egyeztetésünk alapján az általam javasolt és elfogadott alpolgármesterek
írásban kérték, hogy tiszteletdíjukat a törvényből kifolyólag a minimum bért állapítsuk
meg173.925 Ft-ban.
Mielőtt a tiszteletdíjról szavaznánk, a személyes érintettség miatt arról kell határoznia
képviselő-testületnek, hogy az alpolgármestereket kizárja-e a döntésből.
Kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze, aki azzal ért egyet, hogy az alpolgármesterek ne
vehessenek részt az illetményről való döntésben.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a megválasztott
alpolgármesterek ne vehessenek részt az illetményről való döntésben – nem fogadta el.
Szilágyi Sándor polgármester:
Akkor szavazzunk dr. Gadóczi István tiszteletdíjáról, megszavaztatom a 173.925 Ft-ot,
majd ő lemond utána, aki ezzel egyetért, az kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – dr. Gadóczi István
alpolgármester tiszteletdíját – 6 fő igen szavazattal, 1 fő nem szavazott elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:

142/2011.(VII. 13.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994.
évi LXIV. Törvény 4. § (2) bekezdése alapján
Dr. GADÓCZI ISTVÁN alpolgármester tiszteletdíját havi 175.925 Ft-ban,
azaz egyszázhetvenötezer-kilencszázhuszonöt forintban állapítja meg.
Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Vámosi Margit aljegyző
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Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem dr. Gadóczi Istvánt, hogy az írásban előterjesztett kérelmet szóban is erősítse
meg.
Dr. Gadóczi István alpolgármester:
Tisztelt Képviselő Társaim egy kérelemmel éltem az alpolgármesteri tiszteletdíj
ügyében. Jogszabály határozza meg, hogy az alpolgármesteri tiszteletdíj milyen határok
között szavazható meg, én úgy gondolom, átgondolva Tiszacsege helyzetét, jelenlegi
gazdálkodásunkat, saját személyes megfontolásból úgy döntöttem, hogy az
alpolgármesteri díjazásomat 70 ezer Ft-ban kérem meghatározni. Ezt a kérelmet írásban
tettem és ennek a kérelemnek a tudomásulvételét kérem a Tisztelt Képviselőktől.
Szilágyi Sándor polgármester:
Aki az írásos, illetve a szóbeli kérelemmel egyetért, az kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – dr. Gadóczi István
alpolgármester tiszteletdíjának mértékére vonatkozó kérelmét – 7 fő igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

143/2011.(VII. 13.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelembe véve a
polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. Törvény 4. § (3) bekezdését, valamint dr. Gadóczi
István alpolgármester által az alpolgármesteri tiszteletdíj mértékére benyújtott kérelmét
– úgy határoz, hogy
Dr. GADÓCZI ISTVÁN alpolgármester tiszteletdíját havi 70.000 Ft-ban,
azaz hetvenezer forintban állapítja meg.
Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Vámosi Margit aljegyző
Szilágyi Sándor polgármester:
Aki azzal egyetért, hogy Bagdi Sándor alpolgármester Úr alpolgármesteri illetménye a
minimális mértékben, azaz 173.925 Ft-ban kerüljön meghatározásra, kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Bagdi Sándor alpolgármester
tiszteletdíját – 6 fő igen szavazattal, 1 fő nem szavazott elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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144/2011.(VII. 13.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994.
évi LXIV. Törvény 4. § (2) bekezdése alapján
BAGDI SÁNDOR alpolgármester tiszteletdíját havi 175.925 Ft-ban,
azaz egyszázhetvenötezer-kilencszázhuszonöt forintban állapítja meg.
Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Vámosi Margit aljegyző
Szilágyi Sándor polgármester:
Annyit szeretnék itt ismételten megjegyezni, hogy Bagdi Sándor Úrral az ülés után már
egyeztetni fogunk az elkövetkezendő munkájáról és a legközelebbi testületi ülésre majd
írásban is az általunk tett megállapodást ismertetni fogom. Köszönöm szépen Doktor
Úrnak is és Bagdi Sándor Úrnak is, hogy elfogadták a testület döntését.

9./

Napirendi pont

Különfélék

a.) Iskolatejre vonatkozó megállapodás módosítása
Ea.: Dr. Vámosi Margit aljegyző
/Szóbeli előterjesztés alapján./
Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem Aljegyző Asszonyt, hogy van itt egy együttműködési megállapodás, mivel ő
ismeri jobban, erről egy pár szót mondjon.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Tisztelt Képviselő-testület! Gratulálok én is a Polgármester Úr megválasztásához,
illetőleg az Alpolgármester Uraknak a tisztségükhöz és jó munkát kívánok. Remélem,
hogy a hivatallal együttműködve, a hivatalra számítva fogunk tudni dolgozni. Maga a
konkrét napirendi pont az iskolatejjel kapcsolatos megállapodásnak a módosítása.
Lényegében a módosítást egy számunkra kedvező részt foglal magába, méghozzá azt a
kitételt, hogy amennyiben az önkormányzat számára nem biztosítja a 100%-os pályázati
összeget a pályáztató, akkor a hatálybalépéssel egy időben megszűnik a szállítás, hogy a
fenntartót ne terhelje semmilyen költség. Nem tudom, hogy Iskola Igazgató Úr kíván
esetleg magáról az iskolatej szolgáltatásról valamit mondani. Szerintem ez egy kedvező
dolog, mert ha nem kapjuk meg a pénzt, akkor nyilván nekünk jó, hogy akkor
megszűnik.
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Tóth Imre SZEMOIB. elnök:
Annyiban szeretnék hozzászólni, hogy azt kellene eldöntenünk, hogy az iskolatej
programban veszünk részt vagy a zöldség, gyümölcs programban. Párhuzamosan fut a
kettő. Én személy szerint inkább a zöldség, gyümölcs mellett lennék, mert a tejjel elég
sok probléma volt, mert az utóbbi időben, ebben a meleg időben már poshadtan érkezett
meg az iskolába. Tudomásom szerint még nem írták ki a pályázatot a zöldség, gyümölcs
programra, addig nem is lehet szerződést kötni, több cég is megkereste már az
intézményt. Amint meg lesz a Földművelésügyi Minisztériummal a pályázat kiírása,
utána tudunk ebben dönteni. Nem tudom, hogy ez mennyire határidőhöz kötött az
iskolatej?
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Az a gondunk ezzel, hogy van egy élő szerződésünk a Cool Tejjel ők szállítják ezt a
tejet, a szerződésben foglaltaknak megfelelően határidőre.
Tóth Imre SZEMOIB. elnök:
Június 15 volt a határidő.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Akkor majd megnézzük.
Tóth Imre SZEMOIB. elnök:
Most kell megnézni, mert nyáron nem szállíthatnak ki semmit.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Vagy esetleg, hogy mind a kettőt lehet-e.
Szilágyi Sándor polgármester:
Mivel még nincs kellő ismeretem a szerződésről, ezért én egyetértek Tóth Imre
képviselő társamnak a felvetésével, megfogjuk vizsgálni és visszafogunk rá térni.
b.)

Csege Napok megrendezéséről tájékoztató
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Szilágyi Sándor polgármester:
Újra megrendezésre kerülnek a tiszacsegei Napok, augusztus 5-6-7, már ezzel is
segítségemre lesz minden képviselő, bízom benne, de különösen Bagdi Sándor
alpolgármester fog segíteni ebben a munkámban is, mert ma délután már dr. Tiba István
országgyűlési képviselővel van találkozónk pontosan arról, hogy hogyan tovább,
hogyan sikerül valamilyen megoldást találni a városi önkormányzatnak, illetve
Tiszacsege Városnak, már ez is élő példája annak, hogy a tiszacsegei Napok, amit
augusztusban rendezünk meg, szinte egy hónap sem áll rendelkezésünkre. Én nagyon
köszönöm Ládiné Ibolyának, hogy az utolsó három napban is rengeteg időt töltött azért,
hogy a Csege Napokat megtudjuk rendezni. Nyertünk egy pályázatot ezzel kapcsolatban
és nagyon sok tennivalónk van, szerződéskötések, kiértesítések. Ha bármilyen
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tiszacsegei lakónak van külön kérése a Csege Napokkal kapcsolatban Ládiné Ibolyát a
könyvtárban megtalálja és minden olyan véleményt és javaslatot, amit még a héten
megtesznek, akkor azt elbíráljuk és ha tudjuk teljesítjük. Nagyon rövid a határidő, ezért
kérek minden tiszacsegei lakost, hogy vegyen részt a Csege Napokon, mi mindent
megteszünk azért, hogy a vállalt programot teljesíteni tudjuk, én bízom benne, hogy
sikerülni is fog, nagyon rövid a határidő, én köszönöm és kérem a megértésüket, ha
valami nem úgy sikerülne, ahogy elvárnák, de tényleg azt mondom, hogy ilyen határidő
alatt szinte lehetetlen megrendezni, mi ezt felvállaltuk. Ibolya neked is külön köszönöm,
már idáig is rengeteg energiát áldozott arra, hogy jól érezzük majd magunkat.
Köszönöm, hogy meghallgattak. Van-e még valakinek a különfélékben?
Nincs. Én megköszönöm a tévénézőknek is, hogy végig nézték az ünnepi testületi ülést,
elnézést kérek, hogy a szavakat nehezen találtam az elején, bár a feladat nagyon nagy.
Bízom benne, hogy az elkövetkezendő időben folyékonyabban fog menni a beszélgetés
és jobban egyeztetni fogunk a képviselő társaimmal, bár én a vitára bármikor kész
vagyok. Én soha nem fogok úgy elmenni egy-egy döntés fölött, hogy csak úgy döntünk
azért, hanem az megalapozott lesz, én mindig elfogom mondani, hogy miért kérem a
képviselő-testületet, hogy így döntsön, vagy úgy döntsön, utána a képviselő-testület,
illetve a képviselők felelőssége, hogy milyen lesz az eredmény. Függetlenül attól, hogy
az én általam benyújtott, vagy a képviselők által előterjesztett javaslatot fogják
megszavazni, én mindenképpen azon leszek, hogy tudásommal, erőmmel azt végre
fogom hajtani és meg fogjuk valósítani.

Mivel több napirend pont és hozzászólás nem volt, Szilágyi Sándor polgármester
megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a meghívott vendégek megjelenését és az
ülést bezárta.

K. m. f.

Szilágyi Sándor
polgármester

Losonczi János
PÜTSKIB. elnök

Dr. Vámosi Margit
aljegyző
Bagdi Sándor
jkv. hitelesítő
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