JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 18-án de.
900 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében – megtartott
rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:

mellékelt jelenléti ív szerint

Meghívottak:

mellékelt jelenléti ív szerint

Szilágyi Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott
vendégeket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 7 fő
képviselő jelen van.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Zsólyominé Gyenes Anikóra, valamint a
jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Derzsényi János képviselőre és a napirendi pont
tárgyalására.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető,
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét – 7 fő igen szavazattal elfogadta.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a napirendi pont tárgyalását – 7
fő igen szavazattal elfogadta.
Napirendi pontok:

1./

Jegyzői álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálása
Ea.: Losonczi János PÜTSKIB. elnök

2./

Különfélék.
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1.

Napirendi pont
Jegyzői álláshelyre beérkezett pályázatok elbírálása
Ea.: Losonczi János PÜTSKIB. elnök
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Szilágyi Sándor polgármester:
Átadom a szót Losonczi János PÜTSKIB. elnöknek.
Losonczi János PÜTSKIB. elnök:
A jegyzői pályázattal kapcsolatban a következőket tudnám elmondani, a Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a beérkezett pályázatokat, áttanulmányozta, és a
következő döntésre jutottunk. 4 pályázat érkezett be a jegyzői álláshelyre és ebből 2
pályázatot kellett elutasítanunk formai okok miatt, mert nem felelt meg a kiírásban
elvárt követelményeknek. Két pályázat maradt, melyet titkos szavazással fogunk majd
eldönteni. A szavazó lapokat a szünetben elkészítette a jegyzőkönyvvezető. Technikai
szünetet kérnék a szavazás lebonyolítására.
Szilágyi Sándor polgármester:
Rendben van. Átadom a szót dr. Vámosi Margit aljegyző asszonynak.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
A javaslat úgy volt Tisztelt Képviselő-testület, hogy titkos szavazással történjen meg a
jegyző személyének a kiválasztása, erről döntenie kell a képviselő-testületnek, hogy
titkos szavazást kíván tartani és utána az Elnök Úr által elmondottak szerint lehet tovább
haladni.
Szilágyi Sándor polgármester:
Van-e még valakinek ehhez? Aki azzal ért egyet, hogy titkos szavazással válasszuk meg
az érvényes pályázatot beadók közül a jegyző személyét, kérem, hogy kézfelnyújtással
jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a titkos szavazást – 7 fő igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

145/2011.(VII. 18.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyzői álláshelyre beérkezett
pályázatok elbírálása során a jegyző személyének kiválasztására titkos szavazást tart.
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Szilágyi Sándor polgármester:
A szavazás lebonyolítására felkérem Losonczi Jánost a PÜTSKIB. elnökét. A szavazás
idejére rövid szünetet rendelek el.

Szilágyi Sándor polgármester a titkos szavazás lebonyolításának idejére szünetet
rendel el.
A Képviselő-testület tagjai a titkos szavazás során megtették szavazataikat.
Pénzügyi-, Ügyrendi-, Területfejlesztési-, Sport-, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi
Bizottsága megszámolja a szavazatokat, illetőleg összesíti az eredményeket.
Szilágyi Sándor polgármester:
Megszületett a döntés és a titkos szavazás eredményének ismertetésére felkérem
Losonczi János képviselő társamat.
Losonczi János PÜTSKIB. elnök:
Ismertetném, hogy a két pályázó, akinek a pályázata formailag megfelelt a pályázati
kiírásunknak, azoknak a titkos szavazáson való kiválasztása megtörtént, itt az eredményt
ismertetném. Az egyik pályázó Füzesiné Nagy Zita volt és Nagy István. Füzesiné Nagy
Zita 6 igen szavazatot kapott, Nagy István pedig 1 igen szavazatot kapott.
Szilágyi Sándor polgármester:
Szeretném, hogy a képviselő-testülettel megszavaztatnák. Füzesiné Nagy Zita 6 igen
szavazatot kapott, ezért kérném a képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy a jövőben
a jegyzői állást ő töltse be, az kézfelnyújtással szavazzon.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – jegyzői álláshelyre Füzesiné
Nagy Zita pályázatát – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
146/2011.(VII. 18.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jegyzői álláshelyre benyújtott
pályázatok elbírálása során - figyelembe véve a jegyző személyének kiválasztására
lebonyolított titkos szavazás eredményét - a pályázatot eredményesnek nyilvánítja és
Füzesiné Nagy Zita pályázatát fogadja el.
Határidő: azonnal
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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Szilágyi Sándor polgármester:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megszavazta és innentől
kezdve Füzesiné Nagy Zita jegyző Asszony. Arra kérném majd Aljegyző Asszonyt,
hogy őt kiértesíteni.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Azt kellene még Tisztelt Képviselő-testület, hogy mikortól történik a kinevezés és
meghatározzuk a bérét, ami törvényben rögzített, tehát ez egy szorzószám, település
lélekszámtól függő 389.400 Ft, erre a kettőre kellene akkor.
Szilágyi Sándor polgármester:
A lehető leghamarabb megfogjuk kérni, tudomásom szerint holnaptól tudna jönni.
Akkor arra kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy aki ezzel egyetért.
Losonczi János PÜTSKIB. elnök:
Aljegyző Asszonyt szeretném megkérdezni ebben az ügyben, hogy van-e ennek
valamilyen időbeli hatálya, lehet a holnapi nap, vagy van-e erre vonatkozó valami
szabály, ami ezt szabályozza.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Nincs, a képviselő-testület határozza most meg.
Losonczi János PÜTSKIB. elnök:
Jó, akkor javaslom, hogy a holnapi nappal kezdhesse a munkáját.
Szilágyi Sándor polgármester:
Nagyon megköszönöm a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy ezzel is segítette a
munkámat, illetve a saját munkánkat segítette.
Bagdi Sándor alpolgármester:
Meg kell szavaztatni.
Szilágyi Sándor polgármester:
Aki azzal ért egyet, hogy holnap már munkába álljon a Jegyző Asszony, az
kézfelnyújtással szavazzon.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete –Füzesiné Nagy Zita jegyző
asszony kinevezését 2011. július 19. napjától határozza meg – 7 fő igen szavazattal
elfogadta.

Szilágyi Sándor polgármester:
Köszönöm egyhangú. A fizetéséről megkérném Aljegyző Asszonyt, hogy tájékoztasson
már bennünket.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
389.400 Ft, jogszabály szerint ennyi.
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Szilágyi Sándor polgármester:
Aki ezzel egyetért, az kézfelnyújtással szavazzon.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Füzesiné Nagy Zita jegyző
asszony kinevezését, illetményének megállapítását – 7 fő igen szavazattal elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:

147/2011.(VII. 18.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 36. §.
(1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
FÜZESINÉ NAGY ZITA 4066 Tiszacsege, Honvéd u. 6. szám alatti lakost
2011. július 19. napjával jegyzővé nevezi ki,
havi illetményét 389.400 Ft-ban,
azaz háromszáznyolcvankilencezer-négyszáz forintban állapítja meg.
Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a kinevezéssel
kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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2.

Napirendi pont

Különfélék
a.)

Egyebek

Szilágyi Sándor polgármester:
Beszeretném mutatni, egy elismerő oklevelet vettem át pénteken ünnepélyes keretek
között Balmazújvároson dr. Tiba István országgyűlési képviselőtől és a Hortobágyi
Leader Non-profit Kft. vezetőjétől Bíróné Nagy Csillától, 2.779.500 Ft-ot nyert
önkormányzatunk, amit a Csege Napok megrendezésére költhetünk, természetesen,
hogy saját erőből, és még ehhez fogunk hozzátenni, ezért nagyon szeretném, hogy minél
többen a Csege Napokon, ami augusztus 5-6-7-én lesz megrendezve, minél több
tiszacsegeit, illetve tévénézőt, környékbelit arra kérek, hogy látogassa meg a mi
rendezvényünket. Köszönöm szépen.

b.)

Tulajdonosi hozzájárulás kérés
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Nagy Sándor debreceni lakos azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy elektromos
hálózatot szeretne kiépíteni a saját tanyáján és ehhez az önkormányzatunk területét érinti
a villamoshálózat, ahol vezetné, és ehhez kérné az engedélyt, hogy engedélyezzük az
önkormányzati területen, hogy áthaladjon a villamosvezeték, természetes most
földkábellel szeretné megcsinálni, ez a kendergyár területén van. Én arra kérem a
Tisztelt Képviselő-testületet, hogy járuljunk hozzá szavazással. Van-e valakinek ehhez
hozzászólása?
Losonczi János PÜTSKIB. elnök:
Azt szeretném még elmondani a nézők kedvéért is, hogy ebben a határozati javaslatban
természetesen az is benne van, ami jogosan felvetődik, hogyha az önkormányzatnak ott
valamilyen plusz költséget vagy kárt okoz ezzel a beruházó, azt természetesen kikötjük,
hogy azt térítse meg. Ez benne van a határozati javaslatban, csak kiegészítésként
szerettem volna elmondani és így javaslom én is.
Szilágyi Sándor polgármester:
Nagyon igazad van, így van, erre köszönöm, hogy felhívtad a figyelmet, igény tartunk
vagy nem tartunk igényt. Ez természetes, ha károkozás van, ezzel kapcsolatban igényt
tart az önkormányzat. Ezzel a kiegészítéssel, aki egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással
jelezze, hogy hozzájárulunk, illetve ha esetleg kártérítési igényt teszünk fel, ha kár
keletkezik.
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – tulajdonosi hozzájárulás kérést
– 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
148/2011.(VII. 18.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzat, mint a Tiszacsege település - az ingatlannyilvántartásban 0951 hrsz. „közút”, 0948/1 hrsz. „Selypes-ér”, 0950/13 hrsz. „Saját
használatú út” művelési ág megnevezésű ingatlanok 1/1 tulajdoni hányadú tulajdonosa,
a rendelkezésemre bocsátott és ismertetett KT-07001-11/1 számú nyomvonalrajz
alapján kijelenti, hogy az „Újszentmargita, 0120/1 hrsz-ú ingatlan villamos energia
ellátása” megnevezésű dokumentációban a tervezet 1 kV-os fogyasztói tulajdonú mért
földkábel építéséhez hozzájárul.
A hálózat elhelyezésével (létesítésével), annak megközelítésével, azon való
munkavégzéssel, az ingatlan használatának akadályozásával vagy korlátozásával
összefüggésben felmerülő – a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. Törvény
121.§ szerinti – kártalanításra: igényt tart.
Kártalanítási igény esetén tudomásul veszi, hogy a beruházó, az előző bekezdésben
említett kártalanítást, a 382/2007. (XII.23.) Korm. rendelet 10.§-ban foglaltaknak
megfelelően téríti meg.
Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a döntésről értesítse a
kérelmezőt.
Határidő: 2011. július 31.
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester

c.)

Tiszacsegei Városi Sportegyesület kérelmének ismertetése
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Szilágyi Sándor polgármester:
A tiszacsegei Városi Sportegyesület azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy a bajnoki
mérkőzés megkezdése előtt egy 500 ezer Ft-tal szeretné, ha támogatná a képviselőtestület. Nekünk erre határozatunk van a költségvetésünkben, mert az előző képviselőtestület egy keretösszeget határozott meg, úgy tudom, hogy 3.030 ezer Ft, ebből még
1.020 ezer Ft-ot költöttünk el. Erre nekünk szavazni nem is kell. Csak a képviselőtestületet szeretném tájékoztatni, ha erre mód és lehetőségünk van, ha nem is 500 ezer
Ft-ot, de valamennyi pénzt átutalnánk a számlájukra, hogy a bajnokságot megtudják
kezdeni. Én úgy gondolom, hogy majd az elkövetkező időben, amikor a jövő évi
költségvetésről döntünk, akkor majd megfogjuk nézni, hogy milyen keretet tudunk
nekik biztosítani. Jelen pillanatban ezt a keretet meghatározta az előző képviselő7

testület. Most csak bejelentem, hogy tájékoztatni szeretném a Képviselő-testületet, ha
mód és lehetőség van rá, akkor valamilyen összeggel, akkor a mi vállalt
kötelezettségünknek, akkor eleget tudunk tenni. Nem tudom ezzel kapcsolatban
valakinek van-e.

d.)

Szilágyi Sándor bejelentése összeférhetetlenség megszüntetésére

Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Tisztelt Képviselő-testület, a helyi önkormányzatokról szóló törvény meghatározza azt,
hogy ki milyen esetben nem lehet főállású polgármester, illetőleg milyen esetben
szükséges a képviselő-testület hozzájárulása. Polgármester Úr egyrészt egy családi
gazdaságnak a vezetője, másrészt pedig a Zöld Tisza Kft-nek az ügyvezetője, itt a
képviselő-testületnek arról kellene dönteni, hogy egy tájékoztatást tudomásul vesz.
Ugyanis a Polgármester Úr azt a tájékoztatást adta, hogy mind a két tisztségével
kapcsolatos összeférhetetlenségét megkívánja szüntetni. Úgyhogy kérem a Tisztelt
Képviselő-testületet, hogy vegye tudomásul ezt a tájékoztatást.
Szilágyi Sándor polgármester:
Aki ezzel egyetért, akkor kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – összeférhetetlenséggel
kapcsolatos tájékoztatást – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:

149/2011.(VII. 18.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelembe véve a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 33/A. § (2) b.) pontját, tudomásul
veszi Szilágyi Sándor polgármester bejelentését, miszerint a jelenleg fennálló ZÖLD
TISZA Kft-nél lévő ügyvezetői tisztségét, valamint családi gazdaságának vezetését meg
kívánja szüntetni.

e.)

Losonczi János PÜTSKIB. elnök bejelentése

Losonczi János PÜTSKIB. elnök:
Az áprilisi rendkívüli testületi ülésen annak érdekében, hogy átmeneti időre el tudjam
látni azokat a feladatokat, amelyet elláttam, annak érdekében bizottsági elnöki tisztséget
Simon Alberttől átvettem. Úgy szólt a határozat, hogy amikor az új polgármester
választása megtörténik, akkor ez a bizottsági elnöki tisztség megszűnik és én
visszaadom Simon Albertnek ezt a posztot.
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Szilágyi Sándor polgármester:
Ezzel kapcsolatban lenne egy kérésem felétek. Az a kérésem, hogy járuljatok már hozzá,
megbíznám az alpolgármester Urat dr. Gadóczi István Urat, hogy járja már körbe, hogy
az elkövetkezendő időben egy bizottság, két bizottság legyen, hogy alakítsuk ezt ki.
Jelen pillanatban működőképes a képviselő-testület, illetve a bizottság is. A
legközelebbi testületi ülésre a javaslatokat behoznátok, megszavaznánk, tehát 30 napig
jelen pillanatban is működünk, jogosan, tehát mindenféle feltételnek megfelelünk, de én
szeretném, hogy másképp, más bizottságként működtetnénk a képviselő-testület
bizottságait. Erre felkérném dr. Gadóczi István alpolgármester Urat, hogy 30 napon
belül járja már ezt a dolgot körbe, tegye meg a javaslatát, beszélje meg a képviselő
urakkal is és akkor 30 nap múlva a képviselő-testületi ülésen, akkor már egy komoly
előterjesztéssel lennénk. Nem tudom, hogy János, addig a bizottság elnöki teendőit
ugyan úgy lásd már el és akkor majd visszatérünk rá 30 nap múlva. Nem tudom, hogy
egyetértetek ezzel a felvetéssel?
Losonczi János PÜTSKIB. elnök:
Akkor nekem lenne egy kérdésem az Aljegyző Asszonyhoz, hogy én eltudom fogadni
mind a két verziót, viszont ez egy határozat volt és a határozat így szólt, hogy az új
polgármester megválasztásáig. Ez ügyben kérném akkor a nyilatkozatát, hogy ez
törvényes-e. Mert ez csak egy technikai megoldás, ez nem befolyásol semmit.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Igen, meg lehet hosszabbítani akkor.
Losonczi János PÜTSKIB. elnök:
Vagy ugyan úgy átadni.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Mindenképpen célszerű lenne, mert hogyha változik a bizottsági szerkezet, szervezeti
működési szabályzatot kell módosítani, új elnök, új elnökhelyettes és hogyha ez 30
napon belül megtörténik, akkor én is azzal értek egyet, hogy akkor nem kellene, hanem
addig meghosszabbítjuk.
Dr. Gadóczi István alpolgármester:
Egy mondatban szeretnék reflektálni erre, hogy a Tisztelt Lakosok is megértsék.
Felvetődött közöttünk az, hogy egy bizottság, két bizottság legyen, technikailag erről
még a képviselő-testület nem döntött. Értem annak a gesztus értékét, amivel akkor az
áprilisi rendkívüli testületi ülésen Simon Albert lemondott az elnöki tisztjéről és átvette
Losonczi János, és értem annak a gesztus értékét, hogy most ezt vissza szeretné adni
János és hogyha ehhez a gesztushoz ragaszkodtok, akkor én ezt megtudom érteni. De
előfordulhat az, hogy más bizottsági rendszerben fog tovább működni a testület. Az is
előfordulhat, hogy ugyan ebben a bizottsági rendszerben fog működni. Én azt tudom
tanácsolni, hogy fogadjátok el most azt, hogy megbeszéljük a következő testületi ülésre
a bizottságok számát és a bizottsági elnököknek a személyét, hogyha gesztust akarsz
gyakorolni János, elfogadom, és akkor azt mondom, hogy ez megérthető, visszaadhatjuk
időlegesen vagy majd erről döntünk, hogy véglegesen az elnöki tisztet Simon
Albertnek. Nem tudom erről a véleményeteket, tényleg egy-egy mondatban, hogy mi az
álláspontotok, megértem a gesztust.
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Losonczi János PÜTSKIB. elnök:
Egy kicsit azért szeretnék pontosítani rajta, ez nem gesztus, ez egy testületi határozat,
ami így szól, hogy az új polgármester megválasztásáig, amellett természetesen a mögött
lehet egy gesztus is, de ez egy határozat, ami annál erősebb.
Szilágyi Sándor polgármester:
Egyetértek vele, akkor azt szeretném feltenni, hogy egyet ért-e azzal a képviselőtestület, hogy amikor megválasztásom esetén megszűnt Jánosnak ez a funkciója, hogy
30 nappal vagy következő testületi ülésig meghosszabbítjuk, aki ezzel egyetért, az
kézfelnyújtással szavazzon.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Losonczi János PÜTSKIB.
elnök tisztségének meghosszabbítását – 6 fő igen szavazattal, 1 fő nem szavazott
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

150/2011.(VII. 18.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Losonczi János
által a Pénzügyi-, Ügyrendi-, Településfejlesztési-, Sport-, Környezetvédelmi és
Idegenforgalmi Bizottságban betöltött elnöki tisztségét a következő testületi ülésig,
illetőleg maximum 30 nappal meghosszabbítja.
Szilágyi Sándor polgármester:
Köszönöm szépen 6 fő igen, 1 tartózkodással.
Losonczi János PÜTSKIB. elnök:
Én nem szavaztam, nem tudom, a tartózkodással hogyan leszünk a jövőben.
Szilágyi Sándor polgármester:
Azt is át kell alakítani, jó, hogy felvetetted János. Kérném Aljegyző Asszonyt, hogy
dolgozzák már ki, ez az áldatlan állapot, hogy idáig nem lehetett tartózkodni, az eredeti
jogi mederbe térjünk már vissza. Én külön megköszönöm Simon Albertnek a megértését
és tényleg úgy érzem, hogy egymást segítve fogjuk folytatni ezt a testületi munkát,
ennek is része volt a mai nap. Én örülök, hogy a lakosok is a tévénézők is látják, hogy
tudunk együtt dolgozni. Még egyszer köszönöm Berti, amiért megértetted és segíteted
ezzel is a munkámat. Parancsoljál Bagdi Sándor.
Bagdi Sándor alpolgármester:
Én szeretnék erre a nem tartózkodomra, meg nem szavazomra határozottan kidolgozni
egy olyat, hogy ne legyen olyan, hogy három embernek kelljen majd a véleményét
tovább vinni, a másik három tartózkodik például. Mindenki vállalja fel, hogy igen vagy
nem. Azért nincsenek itt olyan kényes kérdések, hogy most nem szavazok, mert
tartózkodom. Nem sértenek itt államtitkokat, olyan döntéseket nem igen hozunk, hogy
ne tudja valaki az álláspontját kialakítani, hogy miért igen vagy miért nem.
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Szilágyi Sándor polgármester:
Elmondom Sándor, ez nem ennyire így van. Magyarországon egyedül csak Tiszacsegén
volt az Jónás Sándor polgármester kérésére, hogy a tartózkodásra hozzunk egy helyi
határozatot. Én az országban megnéztem, sehol máshol nincs csak Tiszacsegén. Azért
van néhányszor, hogy tartózkodik, mert olyan is van, aki elmegy három hétre
szabadságra, rendkívüli dologban összehívjuk és nem tudott felkészülni, de mint
képviselő reggel 08.00 órára még be tud jönni. Akkor ő, mivel nincs kellő információja
rá, ne igen vagy ne, mert ellene sincs, mert ha nem-mel szavaz, akkor azzal befolyásolni
tudja a jövőbeni munkát, hanem egyszerűen csak tartózkodik, tehát részt vesz a
szavazásban, de ő tartózkodik, mert nincs kellő információja. Ha az országban 3200
településen ez bevált módszer volt, én azért kérem Aljegyző Asszonyt, hogy dolgozzuk
ki legközelebbi testületi ülésre, álljon vissza a régi menet és a 3200 településnek
megfelelően nálunk is legyen igen, nem és tartózkodás, ez így van a Parlamentben is. Én
arra szeretném kérni akkor, hogy a legközelebbi testületi ülésen ezt is módosítsuk az
eredetinek megfelelően.
Bagdi Sándor alpolgármester:
Én is arra gondoltam, nem az, hogy nincs az, hogy tartózkodjon, de legyen mindenkinek
egy álláspontja.
Szilágyi Sándor polgármester:
Természetes, mivel látod a gyakorlatot is Sándor, hogy mindenkinek van és aminek
külön örülök építő jellegű véleménye, ezért én úgy érzem, hogy ez nálunk többet
problémaként fel sem fog vetődni. Én nagyon köszönöm, hogy meghallgattátok a
beszédet, meg a választáson részt vettetek, nagyon örülök neki. Ezúton is gratulálok
Füzesiné Nagy Zita jegyző Asszonynak. Nem tudom, hogy ezen kívül van-e még
valami? Nincs.

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

Dr. Vámosi Margit
aljegyző
Derzsényi János
jegyzőkönyvhitelesítő
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