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Ikt.sz.: 622‐26/2013.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő‐testületének 2013. október 30‐án
du. 1400 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében –
megtartott üléséről.

Jelen vannak:

mellékelt jelenléti ív szerint:
Szilágyi Sándor
Bagdi Sándor
Dr. Gadóczi István
Derzsényi János
Simon Albert

polgármester
alpolgármester
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő

Polgármesteri Hivatal részéről:
Füzesiné Nagy Zita
jegyző
Zsólyominé Gyenes Anikó
jegyzőkönyvvezető
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 5 fő
képviselő jelen van. Losonczi János alpolgármester és Tóth Imre távolmaradását
jelezte.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Zsólyominé Gyenes Anikóra, valamint a
jegyzőkönyv‐hitelesítő személyére Simon Albert képviselőre és a napirendi pont
tárgyalására.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a jegyzőkönyvvezető,
jegyzőkönyv‐hitelesítők személyét – 5 fő igen szavazattal (Losonczi János és Tóth Imre
nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a napirendi pont tárgyalását – 5
fő igen szavazattal (Losonczi János és Tóth Imre nem volt jelen a szavazásnál)
elfogadta.
Napirendi pontok:
1./

KÖZMEGHALLGATÁS
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1.

Napirendi pont
KÖZMEGHALLGATÁS

Szilágyi Sándor polgármester:
A mai nap a közmeghallgatás a fő pontja a testületi ülésünknek. Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54. §‐a értelmében a képviselő‐testület
évente legalább egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart. A közmeghallgatás
képviselő‐testületi ülés. A Képviselő‐testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
rendelet 16. §‐a értelmében a közmeghallgatás helyéről és időpontjáról a lakosságot október
elején a helyi újságban és az önkormányzat honlapján közzétett, továbbá Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján, valamint a körzeti hirdetőtáblákon kifüggesztett meghívóval
értesítettük. Már egy órája várunk a teremben, a közmeghallgatással kapcsolatban nem
érkezett jelentkező. Az önkormányzatunk megítélése az én tapasztalatom szerint nagyon
korrekt.
Bagdi Sándor alpolgármester távozott az ülésről:

Jelen van 4 fő

Szilágyi Sándor polgármester:
A lakosok egyre többen észreveszik azokat a törekvéseket, amit a képviselő‐testület, illetve
a hivatal tesz. Lassan láthatók is lesznek ezek a cselekedetek. Ami nem látható, az az, hogy
rengeteg anyagi problémát megoldott a település és napról‐napra stabilabb az
önkormányzatunk és úgy gondolom, hogy a jövőre nézve tekintettel egyre bizakodóbbak
lehetünk. Eljött az az idő, amikor azok a munkálkodások, amit a testület, valamint Jegyző
Asszony tett, kezd látható lenni és higgyétek el, hogy ilyen szempontból sokkal könnyebb a
települést vezetni. Egyre több olyan lehetőségünk van, amikor pályázatokról lehet beszélni,
az önerő biztosításával kapcsolatban is sokkal jobb pozícióban tudunk tárgyalni. A másik az,
hogy azokat a feladatokat, amit az önkormányzatnak kell elvégezni, egyre jobban tudjuk
teljesíteni. Jelen pillanatban sikerült halottak napjára olyan változtatásokat a temetőben is
hozni, hogy egy hangosító berendezést, komoly hangfalakat vásároltunk, több, mint 200
ezer Ft‐ot költöttünk a hangtechnikai berendezések vásárlására. Még százvalahány ezer
forintért a hátsó ajtót kellett kicserélni. Jelen pillanatban elfogadható állapotban van a
temető is. Ez nem azt jelenti, hogy nem szeretnénk tovább fejleszteni. Jogszabályok
változnak a temetkezéssel kapcsolatban, amely kidolgozás alatt van. A temető újra
kijelölését kell elvégeznünk. Utasítást adtam a Komisz vezetőjének, hogy hátul a temető és
vasút között, illetve a temető és a laskató körül komoly terület van, annak a rendbetétele
után elfogjuk dönteni a temető bővítését, hogy merre induljunk el, utat szeretnénk a
végére is kivinni, és rendbe hozni azt a területet is, mert nagyon szűkül. Az utak javítására
8.800 ezer Ft‐ot költöttünk, ez is azt mutatja, hogy az adózók pénzét tudtuk idekölteni, de
még mindig vannak kifizetetlen számláink, ezekre pályázatot nyújtottunk be. Úgy
gondolom, hogy nagyon közel van az az idő, hogy kitudjuk jelenteni, hogy decemberre nem
lesz kifizetetlen számlánk. Nagyon bízok benne, erre teljesen reális esély van, a
gazdálkodásunk nagyon szigorú. Jövőre több pénzt fordíthatunk a településre.

Dr. Gadóczi István SZEB. tag:
A közmeghallgatás az gyakorlatilag egy panasznap. Szeretném azt hinni, hogy
Tiszacsege lakossága nem az érdektelenség miatt nem jelent meg ezen a napon, talán
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érzik a lakosok a rendet és a bizalmat érezhetjük felőlük, hogy nem jöttek el a
közmeghallgatásra. A magyar ember olyan ember, aki akkor szól, amikor problémája
van. Tudom azt, hogy hétfőnként itt Polgármester Úr fogadónapján sokan megjelennek
a saját személyes problémáikkal, amire többé‐kevésbé megoldást is talál Polgármester
Úr. Felkeresnek minket is képviselőket, úgy értékelem, hogy most kevesen jöttek el,
illetve nem jönnek a kérdések, talán a bizalmat is erősítheti felénk. Nyitottak vagyunk
az emberek felé, nincsenek titkok, belenézhetnek a testületi anyagokba,
megkérdezhetnek bennünket akár az utcán is. Ha személyes probléma van azt
személyesen Polgármester Úrral a nyílt napon megbeszélik. Mi tudjuk a feladatunkat,
dolgozunk a településért, ha bárkinek a lakosok közül építő gondolata kérdése
felmerül, bármikor szívesen látjuk, nem csak közmeghallgatáson halljuk meg ezeket.
Köszönöm a szót.
Szilágyi Sándor polgármester:
Mindig fogunk új feladatot találni és ígérem a Tisztelt Lakosoknak, hogy nem fogunk
teljesen hátradőlni és továbbra is képviselni fogjuk a települést. Minden tiszacsegei
lakos bejöhet érdeklődhet, mindenre megkapja a választ, írásban is, szóban is.
Tapasztalják a településen is, hogy nincs olyan hétvége, ha idehaza vagyok, hogy 3‐4
óra hosszát a településen belül ne forduljak elő, nagyon sokat járom a települést. Amit
észre veszek iparkodunk kijavítani. A két Alpolgármester Úr is a közmunkásokkal, amit
lehet elvégeztet. Nem egyszerű ez a közfoglalkoztatás sem, napról‐napra változik a
közfoglalkoztatás létszáma is. Azt tudom mondani, hogy mindig tisztességesen helyt
állunk és az a célunk, hogy minél több közfoglalkoztatott jelentkezőt eltudjunk
munkával látni. Vannak, akik nem értik meg, hogy az államtól kapott pénzért dolgozni
kell, azoktól megválunk. Annak örülök, hogy nem túl nagy a létszám, türelemmel
kezeljük ezt a problémát, de januártól szigorítani fogunk rajta. Úgy gondolom, hogy a
közmunkások összességében ellátják azokat a feladatokat, amit elvárunk. Nyíltan azt
merem mondani, hogy tesszük a dolgunkat. A mai nap is, amit Doktor Úr mondott,
ebben benne van az is, hogy látják azokat a feladatokat, meglátjuk a problémákat. A
lehetőségeink végesek, minden olyan pénzt, ami elkölthető a településen oda költjük,
ahová szükséges. Újra azt tudom mondani, hogy a szigorú gazdálkodás erősebbé teszi a
településünket. Bízom benne, hogy a jövő évben is így vagy jobban tudjuk csinálni,
mert a finanszírozásunk jobb lesz. Ha valakinek aggályai, kérdései vannak, személyesen
is, vagy írásban vagy a polgarmester@pmhivatal e‐mail címen is megteheti és
válaszolni fogunk rá.
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

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
Simon Albert
jegyzőkönyvhitelesítő
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