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Ikt.sz.: I/3776-2/2020.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 16-án de.
8.30 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében –
megtartott nyílt üléséről.

Jelen vannak:

mellékelt jelenléti ív szerint:
Fekete Gergő
Bartha Jánosné
Illés János
Jászai László
Komóczi Imre
Sándor-Hajdu Mária
Tóth Imre

polgármester
alpolgármester
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő

Polgármesteri Hivatal részéről:
Dr. Bobkó Péter
jegyző
Dr. Lajter Zoltán
jegyzőkönyvvezető
Meghívottak:

mellékelt jelenléti ív szerint:

Fekete Gergő polgármester:
Köszöntök minden érdeklődőt ezen az egy napirendi pontos testületi ülésen.
Tájékoztatom Önöket, hogy Derzsényi János lemondott a képviselői mandátumáról.
Helyére Sándor-Hajdu Mária került beiktatásra hétfői nappal, hétfő délután.
Köszöntöm Sándor-Hajdu Máriát a Testületben. Több évtizedes tapasztalata van
képviselőként és közszolgaként itt a hivatalban. Szerintem nem sok mindenkinek kell
bemutatnom Sándor-Hajdu Máriát. A korábbi munkássága magáért beszél. Volt hétfőn
ugyan egy HVB ülés, amin elnök asszony előtt Sándor-Hajdu Mária hivatalosan
beiktatásra került. Azonban jelezte, hogy szeretné ezt megerősíteni itt a Képviselőtestület előtt. Kérem, hogy fáradjon ki és tegye le az esküt.
Sándor-Hajdu Mária képviselő:
„Én, Sándor-Hajdu Mária becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és
másokkal is megtartatom; képviselői tisztségemből eredő feladataimat Tiszacsege
Város fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a
magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!”
Fekete Gergő polgármester:
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Egyetlen egy napirendi pontunk ezen a testületi ülésen a bizottság elnökének
megválasztása. Ehhez elengedhetetlen, hogy jegyzőkönyvvezetőt és jegyzőkönyv
hitelesítőt válasszunk. Felkérem dr. Lajter Zoltán aljegyző urat jegyzőkönyvvezetőnek,
illetve Bartha Jánosné alpolgármester asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Megkérem a tisztelt Testületet, hogy amennyiben egyetértenek a javaslattal, úgy
kézfelnyújtással jelezzék. Megállapítom, hogy a Testület egyhangúlag elfogadta dr.
Lajter Zoltán és Bartha Jánosné személyét jegyzőkönyvvezetőnek, valamint
jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Az 1. napirendi pontunk a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztása.
Megkérdezem a Testületet, hogy amennyiben egyetért a napirendi ponttal, kérem,
kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm. Megállapítom, hogy a Testület egyhangúlag
elfogadta a napirendet.
Sándor-Hajdu Mária képviselő:
Nekem lenne egy javaslatom még egy napirendi pontra. A 3. napirendi pontnak
szeretném, ha a Képviselő-testület feloszlatását felvennénk.
Dr. Bobkó Péter jegyző:
Bocsánat. Tehát van egy napirendi pontunk, akkor a 2. napirendi pontnak szeretné
Képviselő Asszony a feloszlatást felvenni. Semmi akadálya.
Fekete Gergő polgármester:
Természetesen nincs akadálya. Megkérdezem a tisztelt Testületet, hogy aki egyetért
Sándor-Hajdu Mária képviselő asszony napirendi módosítójával, kérem,
kézfelnyújtással jelezze.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 6 igen szavazattal elfogadta a napirend
módosítására vonatkozó javaslatot.
Fekete Gergő polgármester:
Ezt a napirendi pontot egyébként három képviselő, Illés János, Tóth Imre és Komóczi
Imre írásban már kérte napirendre tűzésre, amit most Sándor-Hajdu Mária kért
napirendre tűzni és ezt napirendre is tűzzük.

Napirendi pontok:
1.

Javaslat a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztására
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester

2.

Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata
kimondására
Előterjesztő: Sándor-Hajdu Mária képviselő

Képviselő-testülete

feloszlásának
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1. Napirendi pont:
Javaslat a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztására
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
(Előterjesztés szóban előadva.)
Fekete Gergő polgármester:
Megkérdezem a tisztelt Képviselő-testületet első napirendi pontként, hogy kit
javasolnak a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének? Alpolgármester asszony?
Bartha Jánosné alpolgármester:
Én a múlt testületi ülésen tettem egy javaslatot, most nevet nem mondok és mondták a
tisztelt Képviselőtársaim, hogy várjuk meg a következő ülést, Sándor-Hajdu Mária
beiktatását. Ez ma megtörtént és én őt javaslom a Bizottság elnökének.
Fekete Gergő polgármester:
Én is egyetértek Alpolgármester asszony javaslatával. Van más Képviselőtársam,
akinek egyéb javaslata van a Bizottság elnökének személyét illetően? Amennyiben
nincs, megkérdezem a tisztelt Testületet, hogy egyetértenek-e Sándor-Hajdu Mária
személyével, aki a Bizottság elnöki posztját töltené be? Kérem, kézfelnyújtással
jelezzék. De előtte megkérdezem Sándor-Hajdu Máriát, hogy vállalná-e a Bizottsági
elnöki tisztséget?
Sándor-Hajdu Mária képviselő:
Igen. Köszönöm a megtisztelő feladatot. Vállalom.
Fekete Gergő polgármester:
Még egyszer szavaznánk erről, ha van rá lehetőség. Megkérdezem a tisztelt Testültet,
hogy amennyiben támogatják Sándor-Hajdu Máriát a Bizottsági elnöki tisztség
betöltésére, kérem, kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm. Megállapítom, hogy a Testület
egyhangúlag elfogadta Sándor-Hajdu Mária személyét Bizottság elnöknek.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság elnökének megválasztására vonatkozó javaslatot - egyhangúlag elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
41/2020. (VII. 16.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság elnökének megválasztására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság elnökének Sándor-Hajdu Mária önkormányzati képviselőt választja.
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Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Gergő polgármester

2. Napirendi pont:
Javaslat Tiszacsege
kimondására

Város

Önkormányzata

Képviselő-testülete

feloszlásának

Előterjesztő: Sándor-Hajdu Mária képviselő
(Előterjesztés szóban előadva.)
Fekete Gergő polgármester:
Rátérnénk a 2. napirendi pontra, - amit Képviselőtársaim kértek napirendre tűzni – a
Képviselő-testület feloszlatására. Felkérem a tisztelt Képviselő-társaimat, hogy fejtsék
ki az ehhez kapcsolódó észrevételeiket.
Tóth Imre képviselő:
A három Képviselőtársam nevében szeretnék hozzászólni és szeretném, ha a
hozzászólásom szó szerint kerülne rögzítésre a jegyzőkönyvben. Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 55. § (1) bekezdése
értelmében a képviselő-testület a megbízatásának a lejárta előtt név szerinti
szavazással, minősített többségű döntéssel kimondhatja a feloszlását. Javaslom, hogy a
Képviselő-testület a mai ülésen döntsön a Képviselő-testület feloszlásáról.
Véleményünk szerint a Polgármester elvesztette az Önkormányzat Képviselőtestületével szembeni bizalmát. Megromlott a Polgármester és a Képviselő-testület
közötti viszony. A Polgármester nem együttműködő a Testületi többséggel és mind ez
hátráltatja a települést annak fejlődésében. Jelen önkormányzati ciklusban, noha még
egy esztendő sem telt el, a Polgármester tevékenységének, de leginkább
alkalmatlanságának köszönhetően megindult a település hanyatlása.
Lenne egy határozati javaslatunk is, amit felolvasnék: Tiszacsege Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 55. § (1) bekezdésében határozottak szerint
minősített többséggel, név szerinti szavazással megbízatásának lejárta előtt 2020.
július 16. napjával kimondta feloszlatását.
A Képviselő-testület vállalja, hogy az új képviselő-testület alakuló üléséig, a
polgármester az új polgármester megválasztásáig ellátja feladatát, gyakorolja
hatásköreit. A Képviselő-testület, figyelembe véve a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény 303. §-ban foglaltakat, utasítja a Polgármestert, hogy 15 napon
belül tartandó rendkívüli testületi ülésre nyújtsa be a Jegyző által elkészített 2020. évi
költségvetési rendelet módosítására vonatkozó tervezetet, melyben az Önkormányzat
saját bevételei terhére biztosítja az időközi önkormányzati választás költségeit. A
Képviselő-testület utasítja a Jegyzőt, hogy a határozat egy példányát küldje meg a
Helyi Választási Bizottságnak, valamint tájékoztatásul a Hajdú-Bihar Megyei
Kormányhivatalnak. Az időközi választás kitűzésének tényét haladéktalanul rögzítse a
választási informatikai rendszerben. A Képviselő-testület felkéri a Helyi Választási
Bizottságot, hogy a Képviselő-testület feloszlásának kimondása miatt tartandó időközi
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választás kitűzése és naptár szerinti dátuma megállapítása érdekében szükséges
döntését hozza meg. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt a helyi önkormányzati
képviselők és polgármester időközi választásának előkészítésére, megszervezésére.
Javaslom az elhangzottakra tekintettel a Képviselő-testület feloszlására vonatkozó
döntés meghozatala során név szerinti szavazást tartsunk. Kérem a Polgármester urat,
hogy a név szerinti szavazásra vonatkozó javaslatot bocsássa szavazásra.
Dr. Bobkó Péter jegyző:
Tisztelt Képviselő úr! Ahogy Ön is említette, több javaslat is elhangzott, melyekről
döntés kell, hogy szülessen. Ahogy Képviselő úr is mondta a jogszabály kimondja,
hogy minősített többség kell a Testület feloszlásához, illetőleg névszerinti szavazás.
Úgy gondolom, hogy az első döntés ebben születne meg. A név szerinti szavazás úgy
történne, hogy névsor szerint minden egyes képviselő nyilatkozna igennel, nemmel
vagy tartózkodással a Képviselő-testület feloszlását illetően. Több javaslat is
elhangzott, melyekben kérném majd a segítségét, hogy melyek voltak azok. Volt több
olyan javaslat is, amelyet jogszabály ír elő. Az időközi választás lebonyolításának
költségei az önkormányzat által kerül finanszírozásra. Tehát ezt a törvény írja elő.
Illetőleg a szükséges lépések, ha a feloszlás eredményes, akkor pedig annak a
folyamatát a jogszabály leírja világosan, törvényesen. Tehát visszatérünk utána azokra
a pontokra, amelyekről döntés szükséges, melyeket a jogszabály nem rendez.
Köszönöm szépen.
Fekete Gergő polgármester:
Egyéb észrevétel, javaslat?
Jászai László képviselő:
Személy szerint egyáltalán nem értek egyet ezzel a javaslattal. Nem tudom, hogy a
javaslatot benyújtó képviselők átgondolták-e ennek a súlyát meg jelentőségét. Ez nem
egy kalandozás, hogy most új választást tartunk. Ez egy kemény összegbe fog kerülni
az Önkormányzatnak. Az Önkormányzat most is nehéz helyzetben van. Én kérem
mindegyik Képviselőtársamat, hogy fontolják meg, hogy fognak szavazni. Köszönöm
szépen.
Bartha Jánosné alpolgármester:
Én is teljesen egyetértek Jászai képviselőtársammal. Ez az egyik. Most Ti azt
mondjátok, hogy a Polgármester alkalmatlan erre. De miért is alkalmatlan? Ti sem
akartok vele és nem is akartatok vele első perctől kezdve dolgozni és Ti nem a
Polgármester mellé tették le az esküt, hanem Tiszacsege Város fejlődéséért és az
emberek támogatásáért. Én is azt gondolom, hogy fontoljátok meg ezt. Én eddig is ezt
tettem, ezután is ezt teszem, és azt szeretném, hogy Ti is ezt tennétek. Tehát én nem
értek egyet a Testület feloszlatásával és nem érzem felelősnek Fekete Gergő
polgármestert, hogy valamit hibázott volna. Ezt még mérlegeljük tovább, mert még itt
van a választás. Az időközi választás nem kis összegbe kerül. Pontos összeget nem
tudok. Az megint kinek a terhére? Az Önkormányzat terhére. Miből? Az adófizetők
pénzéből. Tehát innentől kezdve úgy gondolom, hogy gondoljuk át. Tehát én nem
értek egyet vele és nemmel fogok szavazni.
Fekete Gergő polgármester:
Felkérem Langó Józsefné pénzügyi irodavezetőt, hogy ismertesse Tiszacsege Város
pénzügyi helyzetét a szavazás előtt.
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Langó Józsefné pénzügyi irodavezető:
Köszönöm a felkérést. Tisztelt Képviselő Urak, tisztelt Képviselő Asszony. Tisztelt
Polgármester úr, Jegyző úr, jelenlévők! A mai napi helyzete az Önkormányzatnak
jelen pillanatban úgy áll, hogy az összes bankszámláján lévő pénzeszköz 78.372.753, Ft. Ezzel szemben a mai napon a szállítói számlák, amik beérkeztek, illetve különböző
kötelezettségvállalások, intézményfenntartással kapcsolatos kifizetések 189.340.559, Ft. Ebből a fizetetlen szállítóiból működési célú szállítói számlák, amik az
intézmények működésével kapcsolatosak 52.704.842, - Ft. Ebbe példaként említhetem
a közüzemi számlákat. Ilyenekre kell gondolni. Felhalmozási célú beruházási szállítói
számla 131.635.717, - Ft. Ebből a KEHOP-os szennyvíz beruházásos számla
131.635.717, - Ft. Ez egy olyan beruházás, ami kint a temető mellett működik. Látni
nem látszik, de még is a település fejlődését szolgálja. A bankszámlánkon
rendelkezésre álló 78.372.753, - Ft-ból kötött felhasználású, tehát ez alatt azt kell
érteni, hogy célhoz kötött, nem lehet másra elkölteni, a START munkaprogramhoz
37.073.388, - Ft, a Zöldváros még le nem zárult projekthez kapcsolódóan 7.846.502, Ft, valamint az EFOP-os humán szolgáltatások fejlesztése elnevezésű projekthez,
amely megvalósítás alatt van, 21.484.122, - Ft van lekötve. A mai napon kapott az
Önkormányzat a Kormánytól kiegészítő bértámogatásra pénzt 8.629.853, - Ft
összegben. Ez bértámogatás. Tehát ebbe benne van a pedagógusoknak visszamenőleg
a 10 %-os illetménykiegészítése, valamint a bölcsődei kiegészítő pótlék, valamint a
minimálbéremelésből adódó kiegészítő támogatás. A szabadon felhasználható
pénzeszköz jelen pillanatban a mai napon 3.338.888, - Ft. Mindennapos
telefonhívásokkal küszködünk, amikor is a szállítóknak kell ígéreteket tennünk, hogy
mikor fogjuk kifizetni a számlákat. Ehhez csak ennyi hozzáfűzni valóm van.
Fekete Gergő polgármester:
Nyilvánvalóan most a Képviselőtársaim, illetve a jelenlevők megismerték, hogy a
feloszlatást kezdeményező Képviselőtársaim nem csak Tiszacsege Város jövőjével,
hanem Tiszacsege Város Önkormányzatánál dolgozók megélhetésével, gyerekes
családok megélhetésével hazárdíroznak. Amit el tudunk mondani, a tavalyi választás
során, amikor az állam utalta a kiadásokat, hogy refinanszírozzuk, nagyjából 2,5 millió
Ft-ra tehető az az összeg, amit személyi juttatásokra illetve melyekre is még?
Langó Józsefné pénzügyi irodavezető:
Személyi juttatásokra, dologi kiadásokra olyan 1,9 millió Ft-ot kapott az
Önkormányzat a tavalyi évben. A személyi juttatások a HVI, HVB tagoknak a
tiszteletdíja, illetve az SZSZB tagoknak, valamint az SZSZB mellett működő
jegyzőkönyvvezetőknek a díja. A dologi kiadásokban a szavazóköröknek a
kialakítására, a HVI, HVB és SZSZB tagoknak az étkeztetési juttatásaira fordított az
Önkormányzat 1,9 millió Ft összeget körülbelül.
Fekete Gergő polgármester:
Tehát jól látható, hogy a szabadon felhasználható pénzeszközök ismeretében egy
időközi választás saját erőből történő megfinanszírozása teljes egészében megakasztja
az Önkormányzat és az intézmények működését. Arra nem lesz pénzünk, hogy WC
papírt vegyünk a Polgármesteri Hivatalba. Ezt kockáztatják a Képviselőtársaim. Nem
beszélve arról, hogy az itt dolgozók fizetése kerüljön veszélybe egy ilyen döntés miatt.
Elhangzott az a vád, hogy velem nem lehet együtt dolgozni. Sándor-Hajdu Mária
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hétfőn került a Testületbe. Ez az első közös testületi ülésünk. Ez az első közös
munkánk. Így ez az állítás maximum a három feloszlatást kérő Képviselő személyére
lehet igaz. Nem gondolnám, hogy velem nem lehet együtt dolgozni. Erre pont Bartha
Jánosné, illetve a korábban lemondott képviselők a tanúk, hogy együttműködésnek
soha nem voltam gátja, soha nem volt akadálya ennek a Hivatalban. Nincs titok ebben
a Hivatalban, nincs információ visszatartás. Hiszen, ha bármikor, bármely
Képviselőtársam beérkezett a Polgármesteri Hivatalba, azonnal minden kolléga
rendelkezésre állt és szolgáltatta a kívánt információkat. Ezt Jegyző úr is meg tudja
erősíteni. Így volt?
Dr. Bobkó Péter jegyző:
Így volt.
Fekete Gergő polgármester:
Másrészről ebben a szűkös anyagi helyzetben, amikor Tiszacsege Város túlélése a cél
és ilyen problémákkal nézünk szembe, mint amivel most szembenézünk, erre nem
válasz a feloszlatás tisztelt Képviselőtársaim. Hanem ha úgy érzik, hogy nem tudnak
velem együtt dolgozni bármilyen objektív, személyes okok miatt, akkor kérem
tisztelettel, adják be a lemondásukat és engedjenek oda a székhez olyat, aki akar és tud
is dolgozni velem. Esetleg van-e még valakinek hozzászólása?
Tóth Imre képviselő:
Elnézést, szeretnék még egyszer hozzászólni ehhez. Azért ez nem úgy van, ahogy
Polgármester úr elmondta. Lassan és érthetően fogom elmondani. 2020. április 28-án
egy 7 kérdésből álló beadványt adtunk a Polgármester úrnak és a Jegyző úrnak együtt.
Április 28-án. Ez a hét kérdés abból állt, ami a lakosságot érdekelte, de nem tudunk rá
választ adni. Ezért adtuk be ezt a beadványunkat. A mai napig egyetlen egy kérdésre
sem kaptunk választ. Holott, 30 napon belül írásban kellett volna Polgármester úrnak
válaszolni. Ennyit az együttműködésről. A következő. Volt a lakossági fórumnak
nevezett nem tudom mi, ahol Polgármester úrtól megkaptuk a felszólítást, hogy álljunk
fel. Holott, a lakossági fórum nem arról szólna. Neki az volt a napirendi pontja, hogy
beszámol a vészhelyzetben előállt intézkedésekről. Ez egy kicsit így furcsa volt, hogy
nekitámad a képviselő-testületnek. Annak pedig, amit Andi nagyon szépen elmondott,
kérdezném tőle, hogy mi az oka?
Langó Józsefné pénzügyi irodavezető:
Én még most is azt tudom mondani, hogy ennek több oka is van. A tavalyi évben a
költségvetés elfogadásakor döntött a Képviselő-testület egy 40 millió Ft összértékű
fejlesztési hitel felvételéről az adósságot keletkeztető ügyletek elfogadásával azonos
időben, aminek az lett volna a célja, hogy a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Minisztériumtól kapott, külterületi mezőgazdasági utak önerejét biztosítsa belőle az
Önkormányzat. Ezt a költségvetés elfogadásakor az adósságot keletkeztető ügyletek
keretében elfogadta a Képviselő-testület. Június, július vagy augusztus környékén, bár
pontosan nem tudnám megmondani, döntött a Képviselő-testület 6 darab 9,5 millió Ft
összegű fejlesztési beruházási hitel felvételéről. Ennek a 6 db fejlesztési hitel
felvételének egyetlen egy darabnak volt tárgya ez a külterületi utak finanszírozása. A
külterületi utak finanszírozása kapcsán, mint a Képviselő-testület is tudja körülbelül
40 millió Ft önerőre volt szükség. Tehát ehhez képest egy 9,5 millió Ft összegű hitel
felvétele valósult meg. A többi 5 db 9,5 millió Ft-os hitel teljesen más beruházási
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célokat szolgált. A REÁL parkoló előtti terület lebitumenezése, az Óvoda utca teljes
elkészítése, az iskola-konyha fejlesztési beruházás finanszírozása. Egyetlen egy
működési célú hitel került felvételre, melyet a Kormányhivatal kérésének megfelelően
tavaly novemberben vissza is vont a Képviselő-testület, mert működési célra nem lehet
felvenni hitelt, csak éven belüli lejáratú hitelt. Hosszú lejáratú hitelt nem. Jelen
pillanatban 5 db 9,5 millió Ft-ot hitele van az Önkormányzatnak, ami hosszú lejáratú.
2027. decemberéig kell visszafizetni. Én nem voltam tavaly pénzügyi vezető.
Megmondom őszintén, hogy tavaly választás után lettem kinevezve. Előtte 2016.
augusztus 1-jével szűnt meg a megbízatásom. Tehát ezt a folyamatot nem én kísértem
végig. Nálunk úgy működik a pénzügy, hogy megbeszélünk mindent. Mindenki tud a
pénzügyön mindenről. Ott beszéltük egymás között, hogy ez így történt. Ez volt az
egyik része. Tehát abból a beruházásból, amely meg is valósult és ki is lett fizetve a
szállító, onnan hiányzott az a 31 millió Ft durván, amit a saját költségvetésünkből
kellett fedezni. Plusz megérkezett a Magyar Falu Program keretében az orvosi rendelő
felújítására a pénz, amely másra lett fordítva. A másra azt úgy kell érteni, hogy a
mindennapi kiadásokra és tavaly úgy vette át ez a Képviselő-testület az előzőnek a
munkáját, hogy több olyan pályázati pénz is elköltésre került, amit ebben az évben,
azaz 2020-ban kellene megvalósítani. Mivel 2020-ban kell megvalósítani, ezért nem
tudja másból megvalósítani az Önkormányzat, csak a saját erejéből, a saját
bevételeiből. A saját bevételek azok az adóbevételek. Viszont fenn kell tartania az
Önkormányzatnak egyetlen egy olyan intézményt, amelyre nem kap állami támogatást
és ez a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet. Ott 34 fő dolgozik, ebből a 34
főből 8 fő konyhai dolgozónak a bérét támogatja az állam. Egyébként az összes többi
dolgozónak a bérét, aki dolgozik a településért, az Önkormányzatnak saját bevételéből
kell fedezni. Ezt tetézi még az is, hogy erre a veszélyhelyzetre tekintettel
Magyarország Kormánya a gépjárműadót elvonta az önkormányzatoktól. Ez, erre az
évre vonatkozóan előirányzott 8,7 millió Ft, ami úgy szintén kiesik a költségvetésből.
Jelen pillanatban, ami beruházások még tavaly megérkeztek az Önkormányzat
számlájára, részben el lett költve, részben ott maradt az Önkormányzat számláján év
végén, de már ebben a költségvetési évben, ezen beruházásokhoz nem kap támogatást
az Önkormányzat. Ez jelen pillanatban a komp beruházás, a belterületi utak fejlesztése
(Lehel utca), valamint a Magyar Falu Program keretében az óvodakerítés építése és
ugyan ilyen volt még a Magyar Falu Program keretében az orvosi rendelő felújítása,
mely kapcsán tegnapelőtt került kifizetésre a kivitelezői számla. Ezeket mind a saját
bevételeiből kell finanszíroznia az Önkormányzatnak. Ilyen saját bevételek az
adóbevételek. Amit még ezzel kapcsolatosan szeretnék mondani, hogy az iparűzési
adót is május 31-ig kellett volna a vállalkozónak - az egyéni vállalkozók és
őstermelőkön kívül -, nagyvállalkozóknak bevallani és befizetni az önkormányzatok
számlájára és május 31-ig igényelhetik is a visszatérítést is. A Kormány tett a
nagyvállalatoknak egy olyan kedvezményt, hogy szeptember 30-ig kell bevallani és
megfizetni ezt az adót. Ez is azt mutatja, hogy ami a korábbi években bejött az
Önkormányzat számlájára május 31-ig, mint saját bevétel, de jelen pillanatban nem áll
rendelkezésre, de már például van visszaigénylése gazdasági társaságnak, melyet az
Önkormányzat nem tud addig teljesíteni, amíg nincsenek meg a bevételei, tehát nem
folyik be az iparűzési adóbevétel. Most úgy nézünk neki az adóbevételek
befizetésének, hogy ebből bizony meg kell valósítani, illetve el kell különíteni pénzt a
komp beruházásra, a belterületi utakra, illetve az óvodakerítés építésére. A Magyar
Falu Program keretében megvalósuló óvodakerítés építést októberig, a többit
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december 31-ig ki kell kifizetni, különben visszafizetési kötelezettsége keletkezik az
Önkormányzatnak az Állam felé.
Tóth Imre képviselő:
Köszönöm.
Fekete Gergő polgármester:
Láthatóan ez az összeg, amit a pénzügyi irodavezető asszony elmondott, nagyjából 26
millió Ft-ot tesz ki, ami már le van fogva. Tehát a szeptemberben befolyó esedékes
adóbevételekből összességében 26 millió Ft már most el van költve. A maradékból
kell, ami ezen felül marad december 31-ig valahogy boldogulnunk. Ez egy nagyon
nehéz kihívás, természetesten megértjük a gépjárműadó elvonást, hiszen a koronavírus
miatt előállt rendkívüli veszélyhelyzet kapcsán Tiszacsegének is hozzá kellett járulni
ahhoz, hogy világszinten az elsők között legyen az ország a koronavírus ellen
védekezők sorában. Ezt az áldozatot fájóan, de meg kellett hoznunk, hogy
elmondhassuk azt, hogy Tiszacsegén nincs és nem is volt eddig sem koronavírussal
fertőzött személy.
Viszont visszatérve a tájékoztatásra! Az összehívott falugyűlésen minden információ
elhangzott, amit beadtak írásban és kíváncsiak voltak rá. Nyilván egy információ nem
hangozhatott el, az pedig a 100.000, - Ft alatti és feletti kiadásoknak a bevételeinek
ismertetése, mert mivel a felhatalmazásom az 1 millió Ft-ig szól, 1 millió Ft felett meg
nyilvánvalóan Testületi döntés szükséges. A koronavírus helyzet alatt ekkora összegű
bevétel keletkezett, ezt tettem az Önkormányzat tulajdonában álló kishajóval, amit
sokan a Rév-ház mellett láttak, hogy ott van, azt értékesítettem bruttó 2 millió Ft-ért.
Ekkora nagyságú kiadás, milliót meghaladó kiadást nem eszközöltem, amire ne lett
volna felhatalmazásom.
Bartha Jánosné alpolgármester:
Én csak annyit szerettem volna mondani Tóth Imre Képviselőtársamnak, hogy
beszéltünk már erről korábbi Testületi üléseken, tehát ami nektek kérdésetek volt, azt
Testületi ülésen mindig elhangzott. Tehát mindig elhangzott. Nem tudom akkor hova
figyeltetek, minden kérdésetekre elhangzott a válasz. Az, hogy ma ennyi, annyi a
tartozásunk, ezt nem tudom. Nem tudom, hogy hova gondoljátok, fogalmam sincs.
Komóczi Imre képviselő:
Piroska, megértelek én téged. Jegyző! Köteles válaszolni a Polgármester vagy nem
köteles, amit beadunk írásban kérdéseket?
Dr. Bobkó Péter jegyző:
30 napon belül.
Komóczi Imre képviselő:
Akkor köteles válaszolni. Meg történt, nem történt?
Bartha Jánosné alpolgármester:
De bármikor, bárkihez bejöttetek, megkaptátok a választ.
Komóczi Imre képviselő:
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Piroska! Nem kell mellébeszélni Piroska!
Bartha Jánosné alpolgármester:
Nem beszélek mellé, csak ezt muszáj elmondanom.
Komóczi Imre képviselő:
Beadtuk a kérdéseket?
Bartha Jánosné alpolgármester:
Beadtátok.
Komóczi Imre képviselő:
Megadták a választ rá? Nem adták.
Bartha Jánosné alpolgármester:
Írásban nem, de szóban megkaptátok, ez biztos. Még többet is, mint ami azon volt.
Komóczi Imre képviselő:
Piroska! Köteles válaszolni a polgármester. Nem, ha akar, köteles.
Bartha Jánosné alpolgármester:
Köteles. Hallottam.
Komóczi Imre képviselő:
Így van, köszönöm.
Komóczi Imre képviselő:
Maradjatok csendben!
Fekete Gergő polgármester:
Ők a választók, hagy kapjanak már szót Képviselő Úr. Van-e egyéb hozzáfűzni való a
Képviselőtársaim részéről? Nincs.
Laczka Jánosné hozzászóló:
Szeretném megkérdezni, hogy a tisztelt Képviselő Urak, miből szándékozzák a mi
munkabérünket fedezni?
Komóczi Imre képviselő:
Jegyző úr! Nem közmeghallgatásos, ez Testületi ülés.
Dr. Bobkó Péter jegyző:
Nem, de hozzászólás lehet. Ülésvezető meg a Polgármester.
Komóczi Imre képviselő:
Hát jó.
Német József hozzászóló:
Majd utána kötözködhetsz.
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Fekete Gergő polgármester:
Erzsike néni, mi volt a kérdés?
Laczka Jánosné hozzászóló:
Én azt szeretném megkérdezni, szerintem többünket is érdekel, hogy itt dolgozunk a
hivatalba, én például hatodik éve. Szeretném tudni, hogy mennyire látják
biztosítottnak a munkabérünket, mennyire látják biztosítottnak a közmunkások
munkabérét? És esetleg van-e ötletük ehhez, hogy miből fogjuk megkapni a
fizetésünket?
Sándor-Hajdu Mária képviselő:
Közmunkásoké az jó, megkapja mindig a pénzt.
Komóczi Imre képviselő:
Önmagáról beszél.
Fekete Gergő polgármester:
Már ismertettem korábban, hogy ezzel a döntéssel a Tiszacsegei Önkormányzat
kötelékében dolgozók egzisztenciájával hazárdírozunk, én erre nem érzem magam
feljogosítva, én Tiszacsege város fejlődéséért, Tiszacsege város boldogulásáért tettem
le az eskümet. Én, mielőtt ide jöttem, ezt az esküt átolvastam, most a képviselői esküt
Sándor-Hajdu Máriával letettük újra a Testület előtt, így a többi Képviselőtársam is
kaphatott emlékeztetőt abból, hogy mire is esküdött föl. És bízom benne, csak remélni
tudom, hogy Tiszacsege város jövője, Tiszacsege városnak a zátonyra futása nem 3
képviselőn fog múlni, akit annyira elöntött a személyem elleni ellenszenv, hogy ezért
mindent is képesek beáldozni.
Szűcs Lajos hozzászóló:
Jó napot kívánok! Én azt szeretném megkérdezni, hogy Polgármester Úr most miért
teszi ezt a súlyt a Képviselőkre? Megtett azért mindent Polgármester Úr, hogy ezt a
helyzetet, amit Andika itt nekünk felsorolt, mert lehet sokan még nem értik, de itt
óriási baj van, igaz Andika? Nem volt ez véletlen, ez az elérzékenyülés. Polgármester
úr, nem a Képviselőkre kell rárakni ezt a súlyt, amit eddig nem végzett el feladatot.
Nyilván karöltve kell ezt a dolgot közösen megcsinálni. Nem szabad önnek a
Képviselőket hibáztatni. Még annyit szeretnék, hogy ez a mostani helyzet Andika,
szerinted meddig tartható még? Ha ezeket a dolgokat el fogjuk hagyni, én olvastam a
polgármesteri átadás-átvételi jegyzőkönyvet. Az október 22-ei átadás-átvételi
jegyzőkönyvről beszélek. Ezek a pályázati pénzek átadásra kerültek.
Langó Józsefné pénzügyi irodavezető:
Nem mindegyik.
Szűcs Lajos hozzászóló:
Jelenlegi Polgármester Úr én látom, hogy mi lesz. Látom.
Langó Józsefné pénzügyi irodavezető:
Én meg készítettem.
Szűcs Lajos hozzászóló:
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Akkor szeretném megkérdezni Alpolgármester Asszonyt, hogy átadásra kerültek? A
komppénz, az orvosi ügyelet felújítása.
Bartha Jánosné alpolgármester:
Figyelj, én csak úgy tudom, hogy olyan alszámlák voltak, amibe én kellően nem
láttam bele.
Szűcs Lajos hozzászóló:
Nem az alszámlák.
Bartha Jánosné alpolgármester:
Ezeket alszámlákon kellett vezetni, én így tudom.
Szűcs Lajos hozzászóló:
Akkor Polgármester Urat kérdezem. Átadásra került például az orvosi ügyelet
felújításának a pénze? A 29 millió Ft?
Bartha Jánosné alpolgármester:
Nem hallgatsz meg. Akkor miért intézted hozzám a kérdésed?
Fekete Gergő polgármester:
2014 és 2019 közötti ciklus Pénzügyi Bizottság elnöke Illés János volt. Ha valaki,
akkor ő ezzel tisztában lehetett.
Lakos3 (Szűcs Lajos):
2019. október 22-ei polgármester átadás-átvételi jegyzőkönyv szerint átvette
Polgármester Úr az orvosi ügyeletnek a felújítására szánt támogatást vagy nem? Igen
vagy nemmel lehet erre válaszolni Polgármester Úr!
Bartha Jánosné alpolgármester:
Ez nem így működik.
Szűcs Lajos hozzászóló:
Nem tudja?
Fekete Gergő polgármester:
Eldöntöm, hogy fogok-e válaszolni erre.
Szűcs Lajos hozzászóló:
Ja, hogy eldönti. Polgármester Úr, az igazságon mit kell eldönteni? Ez vagy igaz, vagy
nem igaz.
Langó Józsefné pénzügyi irodavezető:
Ezt az ominózus átadás-átvételi jegyzőkönyvnek a pénzügyi részét én készítettem,
amibe is a bankszámlák egyenlege került átadásra. Külön, az elkülönített számláknak
az átadáskor lévő összegek mai napig is ott vannak. Egyedül akkor változtak, amikor
kifizetések történtek arról a számláról. Ezt, amit az előbb említettél, Magyar Falu
Programos orvosi rendelő, ez megérkezett még tavaly augusztusban. Tavaly
augusztusban megkapott az önkormányzat 29 milliót, és hogy ha emlékezetem nem
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csal, október 24-vel, 22 millió Ft összeg szerepelt a költségvetési számlán. Ha nézzük,
akkor el lett abból költve addig.
Szűcs Lajos hozzászóló:
És akkor miért szerepel abban, ha te állítottad ki az okiratot, Andika? Én láttam azt az
okiratot. Akkor miért szerepel rajta, hogy 29 millió?
Langó Józsefné pénzügyi irodavezető:
Az alszámlákon, amik elkülönített alszámlák voltak, azokon ott van az az összeg most
is. Amiről esetleg te beszélsz az, hogy a megérkezett támogatások, de mivel nem
külön alszámlára érkezett a Magyar Falu Programos pénz, meg a kerítésépítés és az
orvosi rendelős, ott nem kellett kirészletezni, hogy annak ott kell lennie a számlán.
Tehát, hogy olyan támogatást biztosan szerepeltettem benne, hogy megkaptuk azt a
támogatást, de az nem elkülönített számlára érkezett, hanem a főszámlára. Az
elkülönített számlára érkezett pénzek ott voltak 24-én is, mint előtte. Meg azóta is ott
vannak, csak akkor nem, hogy ha költöttünk belőle.
Szűcs Lajos hozzászóló:
20 perce azt mondtad, hogy ezek el lettek költve, vissza kell pótolni, mert tegnapelőtt
ki lett fizetve. 20 perccel ezelőtt mondtad.
Langó Józsefné pénzügyi irodavezető:
De ez a Magyar Falu Programos nem elkülönített számlára érkezett, hanem a
főszámlára, amiről különböző intézmények működésével összefüggésű kiadások
teljesítésére került sor. Onnantól kezdve, hogy megkapta az önkormányzat 2019.
augusztusától.
Szűcs Lajos hozzászóló:
De ez a Magyar Falu Program pályázata kimondottan arról szól, hogy ezt alszámlán
kellett volna.
Langó Józsefné pénzügyi irodavezető:
Nem! Nem jól tudod.
Szűcs Lajos hozzászóló:
Andi, én megnéztem.
Langó Józsefné pénzügyi irodavezető:
De nem jól tudod.
Szűcs Lajos hozzászóló:
Félre vezettek, félre vezetitek az embereket, köszönöm szépen.
Nagy Jánosné hozzászóló:
Köszönjük, hogy ilyen tájékozott vagy Lajos.
Fekete Petra hozzászóló:
Nekem még kérdésem lenne. Azt mondják ezek, nem tudom, hogy van-e olyan
Képviselő a Testületben, hogy Szűcs Lajos. Ő honnan ilyen tájékozott arról a dologról,
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hogy jobban tudod a pénzügyi helyzetét Tiszacsegének, mint a hivatali pénzügyes
dolgozó? De válaszolt is neked. Te honnan tudod, mikor itt se dolgozol, bele se látsz?
Nagy Jánosné hozzászóló:
Válaszoljál. Várjuk a választ, hogy honnan tudod?
Szűcs Lajos hozzászóló:
Honnan tudom? Utána járok, Valika. Megkérdezem, ha nem azt, akkor, aki a
pályázatot kiírja.
Komóczi Imre képviselő:
Én úgy gondolom, hogy ez közpénz és közérdekű adat. Ennek bárki utána nézhet, és
bárki tudhatja.
Bartha Jánosné alpolgármester:
Így van.
Langó Józsefné pénzügyi irodavezető:
Persze, ez igaz.
Komóczi Imre képviselő:
Akkor meg?
Szűcs Lajos hozzászóló:
És akkor bocsánat, hogy megint átszaladok azon a kérdésen, hogy akkor meddig
tartható ez a helyzet fenn? A rendelkezésre álló szabad pénzeszköz 3.300.000, - Ft?
Langó Józsefné pénzügyi irodavezető:
Igen.
Szűcs Lajos hozzászóló:
Akkor jól hallom, 3.300.000, - Ft.
Langó Józsefné pénzügyi irodavezető:
Igen, jól hallottad.
Szűcs Lajos hozzászóló:
Akkor most, nyilván ezt is tudja mindenki, hogy az Önkormányzatnál dolgozó
közalkalmazotti bérek körül kapnak munkáltatói kiegészítést.
Langó Józsefné pénzügyi irodavezető:
Igen.
Szűcs Lajos hozzászóló:
Azt ebből a 3.300.000, - Ft -ból kellene hónapról hónapra bepótolni, igaz?
Langó Józsefné pénzügyi irodavezető:
Nem. Az Önkormányzat minden hónap végén megkapja az állami támogatást és jelen
pillanatban még az állami támogatás fedezi a béreknek a kifizetését.
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Szűcs Lajos hozzászóló:
Azt a részét is fedezi, ami a munkáltatói döntés?
Langó Józsefné pénzügyi irodavezető:
Azt a részét is, igen.
Tóth Imre képviselő:
Azt nem.
Szűcs Lajos hozzászóló:
Akkor még 1-2 hónapig, hogy ha ebbe a mederbe folyik a víz, tartható?
Tóth Imre képviselő:
A munkáltatói döntést, azt nem.
Langó Józsefné pénzügyi irodavezető:
De abból tudja fedezni az önkormányzat.
Tóth Imre képviselő:
Akkor azt mondjad, hogy nem tudtál róla.
Szűcs Lajos hozzászóló:
A munkáltatói kiegészítést, azt nem az állam küldi.
Langó Józsefné pénzügyi irodavezető:
Nem.
Szűcs Lajos hozzászóló:
Azt saját költségvetésből van.
Langó Józsefné pénzügyi irodavezető:
Igen, de ami megérkezik nettó finanszírozás, az pont elég arra, hogy a munkáltatói
döntéses bérek is beleférnek ebbe.
Szűcs Lajos hozzászóló:
De ez úgy elég, hogy akkor már a működési költségekre beérkező pénzeszközből
pótolod ki? Mert akkor meg arra nem lesz pénz.
Langó Józsefné pénzügyi irodavezető:
Működésre meg bérre együtt kapja az Önkormányzat a támogatást. Igen,
természetesen akkor meg arra nincsen pénz. De egyébként csak úgy mellékesen
szeretném megjegyezni, hogy köztisztviselőknél…
Tehát arra a kérdésre, hogy meddig tartható. Akkor is pénzügyes voltam már mikor
2011-ben Jónás Sándort lemondatta a Képviselő-testület arra hivatkozással, hogy az
Önkormányzatnak milyen az anyagi helyzete. Az százszor rosszabb volt, én átéltem.
Azt is átéltem, mikor csak az 50%-át kapták meg a dolgozók a fizetésüknek, és
egyesével kellett utalnom 400 embernek a fizetését 2 héttel később, mint ahogy
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rendesen kapták volna. Nehéz volt, sokat kellett magyarázkodni, beadjuk minden
létező helyre a pályázatunkat. Most is beadásra került a rendkívüli önkormányzati
támogatás, ebben bízunk, egy kis segítségben. Ha a Kormány támogatja az
Önkormányzatunkat, akkor egy kicsi levegőhöz tud jutni, tudja fizetni a számláit. De
nehéz helyzet, megmondom őszintén, az augusztust kell majd az Önkormányzatnak
valahogy átvészelnie, mert, ahogy érkeznek az adóbevételek, egy kicsit tud az
Önkormányzat ebből a működési tartozásokból fizetgetni.
Szűcs Lajos hozzászóló:
Értem. Polgármester Úrhoz lehet egy kérdésem? Tud-e nekem olyan előterjesztést
említeni, amit a Képviselő-testület meggátolt? Tud nekem olyat mondani? Amit
leszavaztak a Képviselők? Az ön előterjesztését, ami a város érdekét szolgálja?
Fekete Gergő polgármester:
Bizottsági ülésen voltak egyeztetéseink és Testülettel már csak az elfogadásra kerülő
javaslatok mentek.
Szűcs Lajos hozzászóló:
És úgy gondolja Polgármester Úr, hogy azon a Bizottsági ülésen nem elfogadott
előterjesztések, azok gátolják a város fejlődését?
Fekete Gergő polgármester:
Nem. Nem elfogadottak voltak, csak megbeszéltük, hogy az most nem. Tehát nem
elutasításra kerültek, hanem közös konszenzusos megegyezés alapján, azt inkább nem
tettük be a Testületbe.
Szűcs Lajos hozzászóló:
Közös konszenzus. Ez nagyon fontos dolog egyébként, mert most a súlyt a
Képviselőkre teszted azzal, hogy ők veszélyeztetik az Önkormányzat működését.
Fekete Gergő polgármester:
Megadom a szót, Hédi.
Triznyáné Vadász Hedvig hozzászóló:
Köszönöm. Szeretettel köszöntök mindenkit. Biztos új dolognak tűnik, hogy itt a
Testületin megjelentem és hozzá szeretnék szólni. Én a véleményemet szeretném most
elmondani, mégpedig azzal kapcsolatban, ami itt az elmúlt választások óta folyik itt a
településen.
Az, hogy itt mennek a körömaggatások, piszkálódások meg ne a Testületen legyen a
hangsúly, vállalták ezt a közfeladatot. A másik, amit én látok hónapok óta, itt nem szól
másról az egész, csak a személyeskedésről. Amellett, hogy Tiszacsege érdekét az itt
élők érdekét képviselnék egy az egyben így ez az egész, finoman szeretném mondani,
Testülettől semmi ilyet nem tapasztaltunk. És azt gondolom, hogy ez nem csak az én
véleményem, napi szinten kapcsolatban vagyok rengeteg emberrel és mindenhonnan
ezt hallom.
Ha már ennyire beleálltunk abba, vagy beleálltak ennyien abba, hogy mit tett a
Polgármester Úr az elmúlt időszakban, akkor hagy kérdezzem már meg, ha annyira
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összeférhetetlen és nem lehet vele együtt dolgozni, mit tett a Testület? A Képviselőtestület annak érdekében, hogy Tiszacsege élete élhetőbb legyen, a lakosok képviselve
legyenek, illetve a helyzetük javuljon? Konkrétan! Elnézést, konkrétan szeretném
megkérdezni akkor, bármelyik Testületi Képviselő válaszolhat. Az előző időszakban is
többségük ott ült. Tehát akkor hagy kérdezzem már meg, hogy Önök mit tettek annak
érdekében, hogy itt jobban működjön minden?
Bartha Jánosné alpolgármester:
Egyet értek a kérdéseddel. Én úgy gondolom, én a magam részéről, amit tudtam,
mindent megtettem. Emberek járnak hozzám, ide bejövök, segítek bárkinek bármikor
szívesen. Elmentem több intézménybe, bárhová, ahol szívesen fogadnak, ott is mindig
megnézem, ki milyen munkálatokat csinál. Én ezt tettem ezelőtt is és ezután is ezt
fogom tenni, úgy gondolom. Nem tudom, nektek válaszotok esetleg?
Illés János képviselő:
Én csak annyit szeretnék ehhez az egészhez hozzászólni, hogy el kéne gondolkodnunk
azon, hogy egy 6 tagú Testület lett megválasztva Tiszacsegén és a Képviselő-testület
hierarchiája úgy áll fel, hogy: polgármester, alpolgármester, pénzügyi bizottság vezető,
a jegyző a törvényért felel. Ebből a 6 Képviselőből 2 már visszaadta a mandátumát.
Lakosok:
De miért?
Illés János képviselő:
Az egyik az Alpolgármester volt, a másik a Pénzügyi Bizottság vezetője. Azt
szeretném még továbbá mondani, hogy egyikőjük sem indokolta a lemondását. A
Polgármester vette a bátorságot és azon a kampány-gyűlési lakossági fórumon
elmondta, hogy szerinte miért mondott le az a 2 képviselő. Én mindegyikkel
beszéltem, egyik sem hatalmazta fel a Polgármestert, hogy elmondja, illetve meg is
indokolja. Ha valakit érdekel, az köszönőviszonyban sincs azzal, amiről a
Polgármester tájékoztatta a lakosságot. Köszönöm szépen.
Nagy Jánosné hozzászóló:
Állandóan piszkáltátok, János. Azt mondta, hogy nem hagytátok békén, a házához
járkáltatok.
Fekete Gergő polgármester:
Most annyit válaszolnék, hogy aki a Kommunális Szolgáltatónak tartozik 1.400.000, Ft-tal és végrehajtás van ellene, és még ezen a széken ül, annak ilyet mondani az erős.
Illés János képviselő:
Azt szeretném mondani, hogy Képviselő az lehet, akinek köztartozása nincs. Nekem
egy fillér köztartozásom nincs, aki volt vállalkozó, vagy vállalkozó, az tudja, hogy
néha egy vállalkozó belecsúszik ilyesmibe. Sajnos benne van a pakliban. Ez rögzítve
van, én ezt ki fogom fizetni, meg is van rá a fedezet, tehát nem tudom, hogy miről
beszél a Polgármester és remélem majd, hogy ennek következménye lesz. Köszönöm
szépen.
Német József hozzászóló:
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Tisztelt Jelenlévők! Én elvileg úgy jöttem ide, hogy nem szólok hozzá. Igaz, van
véleményem számtalan dologról és talán joggal. Én korábban ennek a városnak 20
évig polgármestere voltam. Sok olyan mindent csináltam, amit nem kellett, de olyat is,
amit kellett. És ennek kapcsán talán minden csínja-bínját ismerem törvényességileg, az
önkormányzatnak, a tisztségviselők bérezésének, az intézmények fenntartásának, és
ennek kapcsán hát 20 év alatt megismerte az ember az önkormányzatiság
törvényességét, huncutságát, mert vele jár mindig. Ezek kapcsán, aki ezt nem úgy
látta, az elbukott. Ennek kapcsán 5-ször csak újraválasztottak és feltételezem azt, hogy
nem csak a személyességem miatt, hanem az önkormányzat, illetve Tiszacsege város
lakosságának szimpátiáját élveztem. De nekem borzasztó rossz érzés ide eljönni, egy
félév múltán a választások után és ilyen témáról beszélni, hogy ki hibázott, miért
hibázott, miért nem hibázott, hogy nem tartanak össze. Bocsásson meg a világ!
Tisztelt Képviselő Urak! Akik az Önkormányzatot képviselik, velem is sokan egy
lócán ültetek. Érdekes módon volt véleményeltérés, volt javaslat, volt észrevétel, de
azért ilyen élessé nem fajult a helyzet. Főképp akkor nem és azért nem, mert itt a
település jövőjéről, jelenjéről és történelmi múltjáról van szó. Higgyék el, ez a
település többet érdemelne attól, mintsem, hogy leüljünk itt 6-an képviselők, 6
véleménnyel és megpróbálják megváltani a világot. Abban a helyzetben, amikor
számtalan külső esemény sújt bennünket, nem a koronavírus, az is egy valami, a
pénztelenség, a pénzvisszavonás, az önkormányzatok működőképességének
nehézségei, pályázati lehetőségek, amik hát nem minden esetben tiszták és világosak.
Én megmondom őszintén, én a 20 év alatt, amíg polgármester voltam 176 pályázatot
nyújtottam be pályázatíró nélkül. És ebből a 176-ból 100 nyert. Most én nem azt
mondom, hogy Polgármester Úr ugyanazt csinálja, mint én, mert feltételezhetően az ő
képessége más volt, én műszaki ember vagyok, építész. Amit meg lehetett csinálni
pályázatból, leírtam, utána jártam, követtem a pályázat útját, és addig vertem az
asztalt, amíg nem lett abból pénz. Most én nem ezt kívánom a jelenlegi
Polgármestertől. Én azt kívánom, hogy legyenek toleránsak vele, mert hisz, végső
soron az Önök szándékából jutott a székbe. Ha nem akarunk neki adni bizalmat, ha
bármilyen formában gáncsoljuk és bizalmatlanságot éreztetünk vele, akkor mi mit
várunk? Nem egy emberről van szó és nem is a Képviselő-testületről, hanem a
hivatalról, a hivatalhoz tartozó intézményekről, annak minden egyes személye ott áll,
ahol tud.
Érezzük már ennek a felelősségét! Nem lehet itt most se türelmet, se bizalmat, se
határidőt adni, amikor ilyen helyzetben van az önkormányzat. Kifizetetlen számlái
vannak, nem sikerült pályázati bevételei vannak, és akkor elásunk valakit, elásunk
valakiket. Mert azért nem csak az ő felelőssége, én nem mutatok a jegyzőkre, meg
nem mutatok a képviselőkre sem, de higgyék el, az ő felelősségük is, mindenkié. Ha
egyáltalán nem tudunk beszélni és nem próbálunk kompromisszumot kötni, akkor kár
ilyen fórumot összehívni. Ide bolondítani 50 embert, hogy meghallgassák azt, hogy
hogy nem lehet. Mindent lehet, higgyenek nekem, én tudom, hogy sokkal rosszabb
anyagi helyzetben lévő települések is vannak. Ki tudnak mászni ebből, de csak akkor,
ha mindenki úgy gondolja. Én nem vagyok barátja Gergőnek, nem is találkoztam vele,
a 30 év alatt talán még egyszer sem. Legfeljebb az én feleségem, mint bölcsődei
vezető, aki pelenkázta annak idején. De annak idejében nem volt ez a jellemző, hogy
számonkérjük egymás munkáját. Most valami furcsaság van ebben az egész
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helyzetben, tehát a település értelmetlenségeit én is érzem. El kívánok költözni
Tiszacsegéről, nem érzem jól magam itt. Itt nincs élettér, nincs megfelelő levegő a
légzéshez, és mit tudok csinálni? Elmegyek a fiaimhoz, akik nem örömmel költöztek
innen el, befogadnak, mert itt én már nem érzem jól magam.
A szavam nem sokat jelent, de egy dolog biztos, hogy azért, akik itt maradtak
véletlenül vagy szimpátiából, vagy nevezzük rákényszerültségből, azok itt szeretnék
még hátralévő életüket leélni. Itt szeretnék gyermekeiket, unokáikat felnevelni, de
ilyen megosztottság mellett rohadt nehéz. Én nem kívánom se Tóth Imrétől, se Illés
Jancsitól, se Komóczi Imrétől, azt, hogy próbáljanak már meg toleránsak lenni, és
próbáljanak már együtt leülni beszélni. És amiben nem látnak tisztán, én, mint 20 éves
múlttal rendelkező polgármester, nem sértődök meg, ha néha megkérdeznének, hogy
„Tessék már mondani légy szíves, Jóska bátyám, vagy Jóskám vagy Öcsém.
Hogy csináltam én annak idején, hogy sikeres voltam? A községből nagyközség, a
nagyközségből város. Hogy tudtam volna ezt végig csinálni? Mert végig csináltam.
Annak kapcsán az ember letolt gatyával járkál a városba, mert mindenki csak azt látja,
hogy ez is le van pusztulva, arra sincs pénz, arra se figyelnek, azt se látják meg. Nem a
polgármester feladata feltétlen ezt meglátni mindenkinek, akik itt ültök, meg akik ott
ülnek, azoknak is észre kell venni és szólni kell. Valahogy ez valamikor másképp
ment. Most a legkönnyebb az, hogy felállítunk egy embert, teszünk helyette mást, aki
még majd annyit se fog tudni, vagy ugyanígy egy félév múlva megint csinálunk egy
fórumot, mert kell az érdekesség. Aztán a sajtónak is kell valami kuriózum. Hát kérem
tisztelettel, ez nem biztos, hogy Tiszacsege város, ha már város lett, ki tudna lábalni
ebből a helyzetből. Arra kell törekedni, hogy aki tud, segítsen benne. Én magam is. Én
ebben az évben egy civil szervezetnek vagyok az elnöke, 4 pályázatot nyújtottam be,
mind a 4 nyert. Engem itt meg nem kérdezett senki, hogy „Józsi bácsi, nem tudna
segíteni?”. Mérnök ember vagyok, pályázatot tudok írni, engem meg nem kérdeztek
azon kívül, hogy ott bukdácsolok a járdán, mikor megyek be a Tourinform irodába,
hogy nem-e lehetne valamit megoldani, esetleg nincsenek régebbi kapcsolatai, amit
elő lehetne keríteni? Én azt mondom most is, hogy a legkín-keservesebb dolog az,
hogy nem akarom megsérteni a tisztelt Képviselőket, mert ezek közül én mindegyikkel
együtt dolgoztam. Becsülettel, tisztességgel, békésen, hatékonyan dolgoztunk. Nem
tudom, hogy dongó csípte-e meg őket, vagy mi?
Nem teljesen egyértelmű, hogy miért kell most ezt így mindenféleképpen olyan helyre
vinni, ami a településnek nem az érdeke. Mert az ők érdekeik nem ilyenek, ők segíteni
akarnának csak a módszer nem biztos, hogy jó. Én azt kívánom, hogy próbáljunk még
leülni egy kicsit, próbáljuk meg összeszedni a gondolatainkat, magunkban az
elképzeléseinket és próbáljuk meg Tiszacsegét élhetőbb várossá tenni, mert azért
higgyék el, számonkérik rajtunk. Az elmaradottságot, a múlt hibáit, a fürdő jelenlegi
állapotát, a természeti- és környezeti adottságaink jellemzőiből fakadó sikereinket.
Nem tudom, hogy ez meddig megy így, de erre kéne több energiát és időt fordítani. A
pénz, az nagyon meghatározó. Még most is azt mondom, hogy a pénzt nem azok a
települések kapják, akik sírnak meg panaszkodnak, hanem akik bizonyítanak. És hogy
ha mi nem tudunk bizonyítani, akkor ne várjunk támogatást, semmit. Járok olyan
körökben néha, hogy szégyellem magam, hogy csegei vagyok.
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Sándor-Hajdu Mária képviselő:
Mondja még?
Német József hozzászóló:
Mikor számonkért a Megyei Kormányhivatal Elnöke, hogy „Józsikám, mi van veled?
Sándor-Hajdu Mária képviselő:
Akkor most miért beszélünk erről?
Német József hozzászóló:
Mit mondjak rá? Ez az igazság. Tessenek azon lenni, hogy ne marasztaljunk mindent,
ne csináljunk a bolhából elefántot, adjunk lehetőséget a jelenlegi Önkormányzatnak,
én nem Gergőre mondom, a jelenlegi önkormányzat akaratának, szándékának,
tevőlegességének, ha hajlandó rá. És ha ez sem megy, akkor mondjuk azt, hogy kérem,
álljon fel, válasszunk. Tudják, milyen költséggel jár ez? Tehát azt, hogy egy új
választást kiírjunk, történelmi esemény, ami megjelenik a krónikában.
Komóczi Imre képviselő:
Meddig hallgatjuk?
Német József hozzászóló:
Én magam fogom megírni az újságba, hogy jogos vagy jogtalanság. A csegei újságba,
bár annak sincs semmi jelentősége, és azon kívül én nagyon bízok a régi
Képviselőkben, Tóth Imrével, Illéssel, Komóczival és Barthánéval próbáljuk már
összeszedni, nem igaz, hogy mi rosszabbak vagyunk, mint mások. Valamikor
csámcsogtunk és nevettünk olyan településeken, amik ezt nem tudták megoldani. Nem
igaz, hogy nem megoldható. Van jó jegyzőnk, van aljegyzőnk, van nagyon jó
pénzügyi vezetőnk. Én bizalommal vagyok az összes helyi képviselő iránt, biztos
vagyon benne, hogy mindenki azt akarja, amit Önök, akik itt ülnek, hogy lépjünk ki
ebből a kátyúból, és ha ők nem tudnak ebbe segíteni, akkor ne a Polgármestert küldjük
el, hanem álljanak fel. Bennem forgott ez a pár gondolat.
Fekete Gergő polgármester:
Köszönjük Józsi bácsi. Szerintem mindent elmondtunk, mindent kiveséztünk a témát
illetően. Átadom a szót Dr. Bobkó Péter jegyző úrnak.
Dr. Bobkó Péter jegyző:
Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő Urak!
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 55. § (1) bekezdése alapján a
képviselő-testület feloszlásnak kimondása napirendi pont tárgyában a határozati
javaslat elfogadásáról név szerinti szavazással, minősített többséggel dönt. Szavazni
egyértelmű igennel, nemmel vagy tartózkodással lehet. Hatályos Szervezeti és
Működési Szabályzatunk szerint a névszerinti szavazás esetén a jegyzőkönyvvezető
ABC sorrendben felolvassa a képviselők névsorát és itt, ahogy az előbb is mondtam, a
képviselők igen, nem vagy tartózkodom nyilatkozattal szavaznak. Úgyhogy átadnám a
szót Dr. Lajter Zoltán aljegyző úrnak.
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Bartha Jánosné alpolgármester:
Nekem előtte még lenne egy kérdésem, ha lehetne. Tehát most döntünk a szavazással,
hogy feloszlunk, vagy nem oszlunk fel. Mi lesz a többi napirendi ponttal? Mi lesz a
költségvetés módosításával? Mi lesz a másikkal és mondjuk, itt van az óvoda, amiben
döntenünk kell, itt van a REKI, amiről döntenünk kell. Akkor mi lesz utána, ha bármi
történik?
Komóczi Imre képviselő:
Tárgyaljuk tovább.
Dr. Bobkó Péter jegyző:
Végig lehet tárgyalni, mint Testület. Átadnám a szót Dr. Lajter Zoltán aljegyző úrnak,
aki név szerint felolvassa a névsort.
Dr. Lajter Zoltán aljegyző:
Bartha Jánosné.
Bartha Jánosné alpolgármester:
Én nem értek egyet a feloszlatással.
Dr. Lajter Zoltán aljegyző:
Fekete Gergő.
Fekete Gergő polgármester:
Nem értek egyet.
Dr. Lajter Zoltán aljegyző:
Illés János.
Illés János képviselő:
Igen, egyetértek.
Dr. Lajter Zoltán aljegyző:
Jászai László.
Jászai László képviselő:
Nem értek egyet.
Dr. Lajter Zoltán aljegyző:
Komóczi Imre.
Komóczi Imre képviselő:
Igen, egyetértek.
Dr. Lajter Zoltán aljegyző:
Sándor-Hajdu Mária.
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Sándor-Hajdu Mária képviselő:
Igen, egyetértek.
Dr. Lajter Zoltán aljegyző:
Tóth Imre.
Tóth Imre képviselő:
Igen, egyetértek.
Dr. Bobkó Péter jegyző:
A javaslatról döntött a Testület, és megállapítjuk, hogy 4 igen szavazattal és 3 nem
szavazattal elfogadásra került a javaslat Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselőtestületének feloszlása tárgyában.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete - Tiszacsege Város
Önkormányzata Képviselő-testülete feloszlásának kimondására vonatkozó javaslatot
– 4 igen és 3 nem szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
42/2020. (VII. 16.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Képviselő-testület
feloszlásának kimondására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 55. § (1) bekezdése alapján
megbízatásának lejárta előtt név szerinti szavazással, minősített többségű döntéssel
2020. év július hó 16. napjával kimondta feloszlását.
Felelős: Dr. Bobkó Péter jegyző
Határidő: értelemszerűen
Jelen jegyzőkönyv 1. számú mellékletét képezi a „Név szerinti szavazás jegyzőkönyve”
elnevezésű dokumentum.
Német József hozzászóló:
Van egy törvényi észrevételem. Ha most ezt a napirendi pontot elfogadja az
Önkormányzat, akkor a többi napirendi pontról ki dönt? A jó Isten fogja majd
elbírálni?
Dr. Bobkó Péter jegyző:
A képviselők jogai és a polgármester jogai és kötelezettségei ugyanúgy megmaradnak
az új polgármester és testület megválasztásáig. Nincsen akadálya annak, hogy tovább
működjön.
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Német József hozzászóló:
Bonyolultnak tartom, én előrébb hoznám azokat a napirendeket. Semmi közöm nincs
hozzá.
Komóczi Imre képviselő:
A törvényt elmondta, Józsi.
Dr. Bobkó Péter jegyző:
Erről már döntöttek, de volt ilyen javaslat. De más lett a napirend.
Fekete Gergő polgármester:
A Képviselő-testület 4 igen szavazat, 3 nem szavazat arányában feloszlatta önmagát, a
tisztelt Képviselőtársak elárulták Önöket, elárulták a várost, elárulták az egész
települést. Nem tudom garantálni, hogy a következő hónapokban a város működése a
rendkívüli választás kiadásai miatt hogyan fog alakulni, de majd lehet náluk
kopogtatni, hogy dobják össze az árát. Ezennel ezt az ülést bezárom.

K. m. f.

Fekete Gergő s.k.
polgármester

Dr. Bobkó Péter s.k.
jegyző
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