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dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Köszöntök mindenkit 2020 első képviselő-testületi ülésén, ami
egyben rendkívüli ülés is. Megállapítom, hogy a képviselő-testület minden tagja megjelent, így az
ülés határozatképes. Az ülést megnyitom, az ülés napirendi pontja – egyetlen egy napirendi pontja
lenne – az amit a decemberi ülésen már egyszer tárgyaltunk, a focipálya világítása. Ami miatt újra
itt vagyunk, az az, hogy idő közben olyan új tények, pályázati lehetőségek, a falu számára kedvező
dolgok merültek fel, amelyről úgy gondoltuk, hogy szükséges újra együtt gondolkodni. Amennyiben
a testület egyetért ezzel a napirenddel kérem kézfelnyújtással jelezze.
dr. Jaksa Tibor jegyző: Bocsánat, tehát akkor ez a szennyvizes történet az munkamegbeszélésen
lesz tárgyalva?
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Igen, az majd munkamegbeszélésen lesz, mert az kicsit több
előkészítést igényel.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
7 igen szavazattal
0 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
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1/2020.(I.16.)Kt. határozat
Tárgy: Napirendi pont elfogadása
HATÁROZAT
Csengele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az alábbi napirendi pontok
megtárgyalását:
1.) Futballpályával kapcsolatos beruházások (világítás, öltöző)
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Tóth Tibor polgármester
A határozatot kapja:
1.) dr. Tóth Tibor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző
3.) Irattár

1. napirendi pont: Futballpályával kapcsolatos beruházások (világítás, öltöző)
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Én nem is rabolnám tovább a szót, hanem nagy tisztelettel
átadnám Nógrádi Tibor úrnak, aki a Csongrád megyei Labdarúgó Szövetség elnöke és megkérném,
hogy ismertesse azokat a pályázati lehetőségeket, amelyeket tudnunk érdemes.
Nógrádi Tibor elnök: Tisztelettel köszöntöm a polgármester urat és a képviselő-testület tagjait,
nagyon örülök, hogy itt lehetek és elmondhatom azt a törvényi változást, amely segítségükkel
esetleg mind a két beruházást Csengelén meg tudjuk valósítani. 2020. január elsejével változott a
társasági adó infrastruktúrát szabályozó lehetősége, mégpedig olyan módon, hogy a támogatási
intenzitás vagy 70% vagy 100%. Nincs köztes állapot, nem lehet 82 vagy 65%. Ez visszamenőleges
hatályú, tehát a már megnyert pályázatoknál is alkalmazható a teljes támogatási intenzitás, tehát
amikor már a társasági adóból a teljes beruházást lehet finanszírozni és nem kell hozzá önerő, hogy
magyarra lefordítsam ezt a lehetőséget. Csak azok a régebbi időkben már realizálódott pályázatok
vehetnek részt ebben a lehetőségben, akik már össze tudták gyűjteni a társasági adót, mégpedig
úgy, hogy a számlájukon van a pénz. Tehát a jogalkotó nem szerette volna azt, hogy olyanok meg
tudják valósítani a beruházást, akik nem tudják összegyűjteni a társasági adót. A másik az, hogy a
megyei társadalmi előségek egy nem túl nagy keretet oszthatnak szét a nyertes pályázók között és
neki egy sorrendet kellett felállítani, hogy milyen beruházásokra és kiknek ad ilyen lehetőséget.
Technikailag ez úgy néz ki, hogy aki bekerül ebbe a körbe, annak be kell adni egy határozott módosító
indítványt, amelyben határozatban megnyert összeg marad, minden marad, egyetlen egy paraméter
változik, hogy a támogatási intenzitás 70%-ról akár 100%-ra emelkedik. Túl bonyolultan mondtam,
de nyilván, hogyha vannak kérdések nyugodtan válaszolok. A lényeg az, hogy tegnap társadalmi
elnökségi ülésünk volt Szegeden és az a döntés született, hogyha Csengele élni akar azzal a
lehetőséggel, hogy az öltöző megvalósításában élni akar a 100%-os támogatás lehetőségével, akkor
ezt a Csengelei Sportegyesületnek fogjuk adni. Tehát a következő 2 hónapban, ha a bizonyos
feltételek teljesülnek ez pontosításra fog kerülni. A társadalmi elnökségnél már tudtuk az
információkat és azzal a prioritással raktuk bele a döntésünkbe a Csengelei Sportegyesületet, hogy
2 pályázata él. Az egyik a megvilágítás, szeretném kérni azt, - és ezt püspök úr külön kérte – hogy
maximalizáljuk a megvalósított pályázatokat Csongrád megyében, hogy az öltözőnél igénybe nem
vett, illetve leírni nem szükséges önerőt, azt a világítás megvalósítására fordítaná az önkormányzat,
ebben az esetben gyakorlatilag nem kellene plusz forrást beletenni az öltöző megvalósításába. Hát
körülbelül ezt szerettem volna elmondani, egyszerűbben szerettem volna elmondani, de így sikerült.
Tehát ha van kérdése a képviselő uraknak, akkor nagy örömmel válaszolnám meg.
Varga Árpád képviselő: Tehát akkor, hogy értsük pontosan a világítást 70%-osan kellene
megfinanszírozni?
Nógrádi Tibor elnök: Nem, a világítás a 10%-os önrész környékén van.
Csókási Zoltán képviselő: Akkor én másik oldalról kérdezem, hogyha az öltöző megépülésének
függvénye az, hogy a világítás is megépüljön.
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Tóth Tibor alpolgármester: Igen.
Nógrádi Tibor elnök: Nyilván azért ment ki, mert szeretnénk, hogy az öltöző 100%-osan épüljön
meg. Amennyiben a világítás megépül, akkor 100%, hogy az öltöző az önrész nélkül fog megépülni.
Csókási Zoltán képviselő: Akkor függvénye?
Nógrádi Tibor elnök: Ebben az esetben igen.
Lantos István képviselő: Nem lehet szétválasztani a kettőt?
Csókási Zoltán képviselő: De, szét lehet.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Szét lehet, csak nincs értelme. Mert ugye püspök úrnak is volt
az a kifejezett kérése, hogy mint látjátok a csengelei futballt ő támogatja. Nyilván ugye ők is azt
szeretnék, ha a focihoz így viszonyulnánk és nyilván ugye a kisebb értékű pályázatot, ami jelen
esetben a világítás, azt is megvalósítanánk. Amennyiben a világítás megvalósul, abban az esetben
az öltöző is meg fog valósulni, anélkül, hogy az önkormányzatnak abba egy petákot is bele kellene
tolni. Bocsánat Kun-Szabó Tibor nem köszöntöttem az elején, a Csengele Községi Sport Egyesület
elnöke. Szerettél volna mondani valamit, parancsolj.
Kun-Szabó Tibor elnök: Én csak annyit szerettem volna, hogy igazából szükségünk van-e ezekre
a beruházásokra. Mert ha igen -az öltöző az mindenképp nagyon nagy szükség volna – az alap
felállásban az öltöző önrésze három évvel ezelőtt 11,5 millió forint lett volna, most ez az összeg
körülbelül 16 millió. Most mind a két beruházás megvalósulhatna úgy, hogy 7,5 max 8 millióból.
Igazából ezt a döntést kell mérlegelni, hogy kell vagy nem kell.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Bocsánat, csak összefoglalom itt a dolgokat. Ugye
megvalósulna egyszer egy öltöző beruházás 55 millió forintból és megvalósulna egy világítás
beruházás aminek az összes bekerülési értéke durván 29 millió valahány százezer.
Kun-Szabó Tibor elnök: Nem, tehát 30 valahány millió a világítás összköltsége, ebből 29 milliót áll
az MLSZ, ehhez kell az 5 millió valamennyi, amit már láttatok plusz a hálózatfejlesztés ami 1,3 plusz
áfa, plusz a terveztetési költség. Így durván ami az önkormányzattól kellene önerő az olyan kb. 7 és
fél millió forint. Amit számoltam még, hogy az ilyen évi 180 ezer forinttal növelné a költségeinket a
világítás terén.
Nógrádi Tibor elnök: Én egy picit még szeretnék egy más hátteret is adni a történetnek, hátha az
segít a döntésben. Ez a pályázat, hogy most itt lehet, az úgy alakult, hogy a társasági adó törvény
változás ezt 2 hónappal ezelőtt úgy került a kormány elé, hogy csak a 300 millió forint feletti
beruházásokra lesz érvényes a 100%-os támogatás. Nagyon erős lobbit kellett kifejteni, hogy
értékhatár nélküli legyen a 100%-os támogatás, hogy a kicsik ne essenek ki. Utána január elején
azért kellett lobbizni, hogy ki kapja és az MLSZ-nek sokáig volt egy ilyen álláspontja, hogy az 5000
lakos feletti települések kapjanak, mert ott van olyan gyereklétszám, és ott van olyan potenciál a
labdarúgásba, ami ezt indokolja. Egy pár megye, beleértve Csongrád megyét is, azért lobbizott, mert
meggyőződésük az, hogy a labdarúgás ezen a szinten ami tömegsport és szórakozás ezért a kis
települések legalább olyan fontosak, mint a nagyok. Én látom azokat a számokat, hogy milyen forrást
tudunk a következő 1-2 hónapban elosztani, az első egyébként Csengele, ahol ez a tárgyalás folyik
most és nem sok olyan lesz, ahol a 100% rendelkezésre fog állni, nagyon sokan a 70%-ot fogják
kapni. Olyanokkal versenyeztünk egyébként, mint a Hódmezővásárhelyi lelátó fedés, Mórahalomnak
a parkoló építése, Makón a marosmenti öltöző építés, tehát Csengele egészen jó helyzetbe került, az
már a testület dolga lesz, hogy mit kezd vele.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Bocsánat én csak forintositani szerettem volna az előbb, hogy
durván 8 millió forintos önkormányzati önrésszel közel 90 millió forintos beruházás valósul meg. Ezt
ugye a számok miatt tartom fontosnak elmondani, mert eddig mindig elmondtuk azt, hogy mekkora
az az önrész, amit az önkormányzat visel és mekkora az ehhez csapódó támogatás.
Tóth Tibor alpolgármester: Én csináltam egy közvélemény kutatást a faluban, hogy mit szólnának
ehhez a falusiak. Mindenki támogatta. Az arányokat is elmondtam a pénzben. Ez nincs 10% önerő,
ha így nézzük. Természetesen feltétele, de igazából nem is feltétele, mert ezt a világítást mi álljuk
tulajdonképpen. Ez egy logikus elvárás valahol. Én azt is ki szoktam emelni, hogy 120 sportoló van.
Kun-Szabó Tibor elnök: Sajnos csak 90 körül.
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Tóth Tibor alpolgármester: Oké, de ezek az emberek, nem kábítószereznek és szeretik a sportot.
Az sem kis dolog, hogy ezeket az embereket egybefogni, szombat-vasárnap vinni őket. Nekem ez az
egész dolog szimpatikus. Beszéltünk arról is, hogy egy konditermet is megvalósítanánk az öltözőn
belül és így a falu is tudja majd élvezni ezt a beruházást. Másik pedig, hogy az üzemeltetési költségre
is választ kaptunk Tibortól. Akkor fogyaszt a világítás amikor be van kapcsolva. Mikor van
bekapcsolva? Őszi időszakban, éjszakai edzésnél esetleg és még így is nagyon energiatakarékos. Ez
a beruházás így komplett, ahogy van. Nekem ez nagyon szimpatikus. Köszönöm.
Rényi László képviselő: Szeretnék én is egy pár gondolatot elmondani. Először is mindenkitől előre
is elnézést is kérek, mert én nem jót szeretnék mondani, problémát szeretnék felvetni. Egyrészt azt,
hogy ugye ez a pályázat tavaly úgy került elénk, hogy el kell döntenünk még az év vége előtt, mert
eddig él, tovább nem működik. Most mégis újra előkerült és azért valószínű mert csak meg kell
csinálni. De nekünk azt mondták, hogy ha ott nemmel döntünk, akkor ez elúszott, na most volt már
egy másik képviselő-testület a másik polgármester alatt, aki nemmel szavazott. Mi most megint
nemmel szavaztunk. Én úgy gondolom, hogy egy képviselő-testület nem arról szól, hogy addig
szavazunk, amíg igen nem lesz belőle. De ez az én saját véleményem, de ettől még mindenki úgy
szavaz, ahogy akar. A másik az, hogy szerintem, ettől még ez a 90 ember ugyanúgy tud sportolni,
ha ez nem valósul meg. Nem hiszem, hogy befolyásolja a sportolását és valahogy én nem tudom
összekapcsolni a két pályázatot. Tehát ha az öltözőre van pénz, anélkül, hogy azt segítsük, akkor
annak semmi köze ahhoz, hogy mi most itt nemmel vagy igennel szavazunk. És ne haragudjál Tibor,
de a múltkor még te is azt mondtad, hogy bizonytalan hogy ez mibe fog kerülni, nem tudjuk, hogy
mi volt a végkimenetele, ahhoz képest most.
Tóth Tibor alpolgármester: Nem egészen.
Rényi László képviselő: De igen, ez a múltkor így volt. Azt mondtad, hogy nem lehet látni, hogy
mibe fog kerülni.
Tóth Tibor alpolgármester: Bocsánat, ha már megszólítottál. Itt azt is figyelembe kell venni, hogy
mekkora változás van. A múltkor nem kaptunk ebből a támogatásból, most egy 100%-os támogatás
van.
Rényi László képviselő: Igen, csak én ezt nem tudom összekapcsolni.
Tóth Tibor alpolgármester: Csak épp megváltoztak a körülmények, de szerintem ezt a Nógrádi Úr
el fogja mondani, sőt már el is mondta.
Rényi László képviselő: Én ezt megértem, csak én nem tudom akkor sem összekapcsolni a kettőt.
Nógrádi Tibor elnök: Nem is kell. De egy dolgot meg szeretnék válaszolni, de persze nem szeretnék
a testületi vitába belefolyni. Szóval amint több kérdés nem lesz én el is mennék. De az teljesen reális
volt, amikor azt mondták decemberben, hogyha ott nemmel szavaz a képviselő-testület akkor ez
elúszott. Ennek voltak határidejei. 1 milliárd forintot osztottak szét a hátrányos helyzetű települések
között, sporttelep felújítási címszóval kormányzati forrásból. Ebben az utolsó település Csengele volt.
Én húztam és halasztottam a dolgot, hogy hátha akkor itt is megvalósul. De amennyiben itt nemleges
döntés születik, akkor én ezt holnap el fogom e-mail-ezni az illetékeseknek és biztosan fognak tudni
találni olyan települést, aki szívesen él a lehetőséggel, tehát semmiféle probléma nem lesz ebből az
ügyből. Tehát akkor az az információ, hogy szavazni kell, mert máskülönben elúszik, akkor az
teljesen jó volt.
Rényi László képviselő: Akkor az az információ úgy volt, hogy amennyiben mi nemmel szavazunk,
akkor megkapja más. De akkor ezek szerint nem kapja meg más.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Igazából most a körülmények változtak. Én is azzal kezdtem,
hogy azért vagyunk most ebben a helyzetben itt újra, mert változtak a körülmények. Akkor azt
mondtátok decemberben, hogy a világításnak nem igazán van értelme, de az öltözőnek volna, inkább
azt valósítjuk meg. Erre most jött egy olyan lehetőség, hogy az öltözőt meg tudnánk valósítani sokkal
kevesebből, mert ugye az eredeti tervek szerint, amit akkor láttunk, 11,5-be került volna az
öltözőnek az önereje. Most 8-ba került, az más kérdés, hogy most úgyszólván bónuszba a világítás
is megvalósul. Én azt láttam rajtatok, hogy az öltözőre szinte egyöntetűen azt mondtátok, hogy
szükség van a konditerem miatt. Most itt a lehetőség, hogy az MLSZ azt mondja, hogy egy fillérbe
nem kerülne az öltöző. 8 millió forintot kell odatalicskázni a focipályára, azért, hogy a beruházásokat
ők is maximalizálni tudják. Most meg fel vagyunk rajta akadva hogy miért is vagyunk itt. Azért
vagyunk itt, mert most egy sokkal kedvezőbb lehetőség került elő és a másik, hogy most tudjuk,
hogy mennyi az annyi, hiszen elnök úr elmondta.
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Csókási Zoltán képviselő: Csak Tibor nekem az a bajom ezzel, hogy ez az öltöző ez csali. Most itt
elmondják, hogy így van persze, de majd jön egy új törvény és az egészet lesöprik. Ez most olyan
etetésnek tűnik, hogy válasszátok meg a világítást és majd utána kaptok egy 100%-os öltözőt, ha
kaptok. Szóval… Miért nem lehet ezt ketté választani? Miért függvénye egyik a másiknak?
Kun-Szabó Tibor elnök: Nem függvénye.
Csókási Zoltán képviselő: Akkor meg pláne. Én is közvélemény kutatást tartottam, mondjuk én
nem a Facebookon, mert nekem olyan nincs. Én az emberekkel beszéltem, és mindenki azt mondja,
akivel én beszéltem, hogy igenis a világításra nincs szükségünk. Igaz, hogy 90 igazolás van, de az
mögött nem áll annyi játékos és zöme nem csengelei.
Kun-Szabó Tibor elnök: Olyat ne mondj, amit nem tudsz, mert ebből már volt problémád.
Csókási Zoltán képviselő: Jó, de akkor az biztosan igaz, hogy nem mind csengelei?
Kun-Szabó Tibor elnök: Nem mind csengelei ez így van.
Csókási Zoltán képviselő: És akkor ez elvileg a csengeleieknek készülne.
Nógrádi Tibor elnök: Elnézést, ha nincs több kérdés, akkor én elmegyek a következő feladatomra.
Még azért annyi megjegyzést, hogy mi a garancia. Nagyon egyszerű a garancia. 2 hónap múlva
körülbelül, határozat lesz a 100%-ról, olyan márciusra a Csengelei Sportegyesület részére. A másik,
hogy én nagyon sok önkormányzattal tárgyaltam már. A szavahihetőségünket még Csengelén kívül
sehol nem kérdőjelezték meg és rengeteg beruházást is menedzseltünk, nagyon sok segítséget
adtunk már Csengelének. Csak addig ülök abban a székben, amiben ülök, amig minden ígéretemet
nem teljesítem, ha csak egyszer nem akkor abban a pillanatban fel fogok állni. És én úgy gondolom,
hogy ez volt a végszó, amit el szerettem volna mondani. Jó munkát és jó döntést kívánok.
(Nógrádi Tibor elhagyja a termet.)
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Köszönjük szépen. Mi a Csongrád megyei MLSZ-szel 2007-8
óta dolgozunk együtt és bennem sem merült még fel soha, hogy van ami nem úgy lesz amit a Tibor
mondott. Nyilván vannak olyan dolgok, ami nem az MLSZ-en múlik, de én itt a 12év alatt nem
találkoztam olyannal, hogy amit vállaltak azt ne tartották volna be.
Tóth Tibor alpolgármester: Egy részt ugye ez Zoli részéről ez a bizalmatlanság esetleg felmerült,
az egy kicsit jogos. És ugye hallottuk Nógrádi úrtól, hogy 2 hónap múlva ez teljes 100%, hogy a
kezünkben lesz ez a határozat. Mennyire sürgős ez helyzet most, hogy esetleg addig tudnánk e várni.
Kun-Szabó Tibor elnök: Nem. Elmondta, hogy tegnap határozat született erről, hogy a kettő együtt
működhet. Vagy működhet külön is, de akkor az öltözőnek az önereje 15-6 millió forint. Össze van
gyűjtve az MLSZ-nél elkülönítve 29 millió forint, az az egyesület pénze. Most lett január elsejével
egy olyan határozat, hogy lehet 100%-os TAHO támogatásból építeni, nem kell hozzá önerő. Erre
kapott a megyei beruházásra a Tibor egy X keretet. Ezt szét oszthatja a társadalmi elnökség a megyei
egyesületek között. Most a püspök úrék 28 millió forintot jóváhagyott az 55 milliós beruházáshoz,
hogy ez megvalósuljon. A kettő együtt így működik, ha nem működik, akkor az öltözőnél 16 milliót
kell hozzárakni, de ha nem kell egyik sem akkor passz. Akkor ez most ilyen, nem kell. Nem én
találtam ki, nem én döntöttem el, de a papírmunka van még. Ez azért hosszú folyamat, mire felkerül
Pestre, akkor ott a Vági Márton a főtitkár megcsinálja a határozatot, elkerül a NAV-hoz, a támogató
cégekhez, a cégek bevallják a társadalmi adójukat. Ha a szervezet és az egyesület is 0-s a NAV-nál,
akkor kiutalják az MLSZ-nek azt a pénzt.
Lantos István képviselő: Biztosan emlékeztek rá, hogy az előző ciklusban, amikor az öltöző építés
először feljött, akkor én voltam aki támogatta. Én támogattam ezt az öltözőt és én úgy gondolom,
hogy erre szükség van. Én hallottam azokat a problémákat, hogy amikor jön egy vendégcsapat akkor
együtt kell nekik öltözni, tusolni, meg ki kell vinni a felszerelést a buszba, mert nincs annyi hely.
Akkor is úgy gondoltam, hogy erre szükség van, akkor nem volt benne a világítás. Én nem tudom,
ahogy látom az iskolás gyerekeknek a létszám alakulását még kevesebb gyerek lesz. 15 átlagfővel
fogunk dolgozni, az össz. létszám meg fog állni 120 fő körül. Nem tudom mennyi most a települési
létszám?
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: 1941 a legutóbbi választáskor mért adat.
Lantos István képviselő: Ez sem azt mutatja, hogy emelkednénk, hiába lettek itt különböző
cégeknek a beruházásai.
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Csókási Zoltán képviselő: És még épül egy tornaterem. Arról nem is beszélve, hogy a
tornateremhez is kell az önkormányzatnak egy kevés pénzt hozzátenni.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Közmű, plusz az a sok lom amit ott tárolgattok, annak egy
tároló helyiséget kell kialakítani. Lehetne szelektálni ebből a rengeteg lomból, de hát én nem akarom
ezt megkérdőjelezni az intézményvezetői jogkört. De hát amiről nem került így szó, csak én
mondogatom, hogy konditermet akartatok a falunak, amire a fiataloknak szüksége volna. Úgy van
tervezve ez az öltöző, hogy lenne benne konditerem lehetőség. Ezt is akartátok. Remélem ezzel nem
mondok újat senkinek. Ennyi pénzből nem tudunk máshova konditermet csinálni.
Lantos István képviselő: Jó, én csak összeszedtem a gondolataimat, hogy ebből indultunk ki és
itt tartunk. Én voltam az aki a konditerem miatt és az öltöző miatt ezt az egészet már korábban is
támogattam, ez egy új dolog ami hozzájött.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Hála Istennek, hogy hozzájött egy ilyen változás.
Kun-Szabó Tibor elnök: István, az, hogy csökken a gyermeklétszám az rendben van, de hát most
azét itt vannak a gyerekek, azok lehet, hogy sportolnának még egy 15-20 évig.
Lantos István képviselő: Én úgy gondolom, hogy tudnak ott sportolni és az öltözőben át tudnak
öltözni. Ha jönnek a vendégcsapatok, akkor nekik is kell egy igényes környezet. Én a világítást nem
tartom annyira fontosnak, habár megmondtátok, vagy megmondtad, hogy ez a kettő nem
választható szét. Vagy akkor 16 milliót kell beletolni.
Kun-Szabó Tibor elnök: Az a probléma a világítással, hogy 8 korosztálynyi csapatunk van. Szabály
szerint délelőtt 10-nél nem lehet mérkőzést kezdeni és délután egykor kell kezdeni az utolsót. És
amikor jön egy csapat átöltözik, fogja magát megkérjük, hogy cuccoljon ki a buszba, mert amint jön
a következő csapat annak is át kell öltöznie. Ezzel annyira sok idő megy el és olyan kényelmetlen. A
világítással ki tudjuk tolni az őszi szezont, ez az jelenti, hogy nem kell 1 órakor lennie az utolsó
meccsnek, hanem tudunk kezdeni 3-kor is meg 5-kor is. Szerintem a logikus biztos az volna, hogy
8 millióért mind a kettőt, mint 16 millióért csak az öltözőt.
Csókási Zoltán képviselő: Nekem Tibor igazából azzal van bajom, hogy az önkormányzat beletesz
egy csomó pénzt, vagyis már tett is bele rengeteget és elveszitek tőlük a kulcsot. Itt van István,
ugye? Vagy beengednek benneteket a pályára?
Lantos István képviselő: Nem elvették a kulcsot, hanem fizetni kellene bérleti díjat.
Kun-Szabó Tibor elnök: Mikor beszéltél utoljára Mártika nénivel?
Lantos István képviselő: Mikor elmondtam neki ezt, hogy fizetni kell, azt mondta, hogy örülünk,
hogyha ki tudjuk fizetni az úszás oktatást. Én itt lezártam a témát.
Kun-Szabó Tibor elnök: Kérdezd meg tőle, mert utána két héttel rá megbeszéltük, ugyanúgy
jöhettek, mint eddig. Sőt most kaptok egy garnitúra felszerelést is. Egyszer volt erre példa, de most
már megbeszéltük. A másik az, hogy az Önkormányzaté a létesítmény, az iskolát pedig nem az
önkormányzat finanszírozza, hanem a KLIK, ebből jött az, hogyha az úszás oktatást tudja
finanszírozni, akkor miért ne tudná finanszírozni esetleg a műfüves pálya bérlését. De ezt két héten
belül el lett tusolva, sőt ennek tetejére, most kaptok egy univerzális felszerelést.
Lantos István képviselő: Szerintem Márti szólt volna nekem, hogyha változás van. De fel fogom
hívni.
dr. Jaksa Tibor jegyző: Tényleg egyfajta fogadatlan mediátorként próbálnám feloldani ezt a
dilemmát, ha ez segítség. Én is részese voltam a decemberi ülésnek, ott semmilyen konkrétumot
nem láttunk, hogy mennyibe kerülne ez a lámpa, vagy világítás kiépítés. Fölvetődött már akkor is az
öltözőnek kérdése. De akkor a bizonytalanság volt a nagyobb. Most az az olvasatom, hogy most
konkrét számok hangzottak el, konkrét ígéretek hangzottak el, sajtónyilvános testületi ülésen.
Püspök úrra hivatkozással is történtek komoly szóbeli vállalások. A mai világban már azt mondom,
hogy ennél komolyabb biztosítékot nem nagyon fog kapni az ember. Ha nekem kellene dönteni ebben
a kérdésben, én azt tenném mérlegre, hogy tényleg 8 millió forintért kapunk világítást és öltözőt,
vagy ki tudja mennyi pénzért nem kapunk világítást és az sem biztos, hogy kapunk öltözőt.
Tóth Tibor alpolgármester: Én pont ezt mondtam, köszönöm szépen.
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Varga Árpád képviselő: Én is akartam egy szót. Még mielőtt itt bármilyen vitába belekezdünk
először is tudjuk már meg, hogy van-e a kasszában 8 millió forint.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Igen, van.
Csókási Zoltán képviselő: Ez azért reméljük nincs így, mert ha 3-4 hónap után nincs már a
kasszában pénz akkor baj van.
Varga Árpád képviselő: Hát azért voltak rá utaló gondolatok. Szóval akkor ez volt az első kérdés,
de akkor megtudtuk, hogy van rá pénz. Akkor én őszintén megmondva először nemmel szavaztam
a világításra, azért mert azokkal az összegekkel nem értettem egyet. De az öltözőnek a bővítésében
mindenképpen szeretnék támogatást nyújtani az egyesületnek. De ha most ezt összekapcsolják és
lesz egy világítás, amit, hogyha Tibi sosem fog bekapcsolni, akkor is jó lesz. Ezért én úgy érzem,
hogy mindent tudok és szavaznék.
Kun-Szabó Tibor elnök: Igen több mint 140 m2 az egész és így jön ki az ötven akárhány millió
forint. És ha külön van akkor kell a 30% önerőt fizetni.
Rényi László képviselő: Én szeretnék valamit mondani, és megint csak okoskodok. De úgy érzem,
hogy a nagy része a társaságnak a gyakorlati dolgokról beszél és ez így reális is volna és egyet is
értenék vele, de én az elviekkel nem értek egyet még mindig. Azért sem többek között, mert ha
januárban hoztak egy olyan döntést, hogy meg tudjuk kapni a 100%-os támogatást, de decemberben
én azon a napon azt hallottam, hogyha megszavazzuk, akkor a másikba nem kell belelépnünk és
ennek semmi köze nem volt akkor a januárhoz, mert december volt. Én ezt egyszerűen nem tudom
elfogadni.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Rendben Laci.
Rényi László képviselő: De nincs rendben, azért nincs rendben, mert akkor miért hivatkozunk itt
össze-vissza.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Jó, de itt ebben volt már előtte is egy döntés. Én úgy tudom,
hogy az előző képviselő testületnek ez nem volt napirendje. Most ti 4-en vagytok akik akkor is
voltatok. Emlékeztek rá esetleg, hogy volt erről napirend?
Csókási Zoltán képviselő: Azt nem tudom, hogy napirend volt e mert annak nem néztem utána,
de hogy munkamegbeszélés volt az tuti.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Tehát szóban beszéltetek csak róla, de határozni nem
határoztatok.
Csókási Zoltán képviselő: Nem szóba került, beszéltünk róla, határozottan, azt tudom. És utána
Tibi ti is beszéltetek a polgármesterrel ezt tudom.
Kun-Szabó Tibor elnök: 5-ször ígérté meg, hogyha ez meg az nem valósul meg, akkor majd az
öltöző megfog.
Tóth Tibor alpolgármester: Valóban volt erről határozati javaslat is egyébként, de olyan magas
volt az összeg, hogy akkor ezt eltoltuk.
Kun-Szabó Tibor elnök: Arról nem beszélve, hogy annak idején az önkormányzat csináltatta meg
a terveit a Sári Zsolttal ötszázezer forintért. Aztán, hogy miért nem csináltatta meg azt már
mindenkinek a fantáziájára bízom.
Tóth Tibor alpolgármester: Akkor mások voltak a viszonyok. Nagyon sok pénzt bele kellett volna
tolni.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Az akkor egy más lehetőség volt, most sokkal jobbak a
feltételek. Meg szeretném kérdezni, nyilván azért, mert az idő az mindenkinek idő, hogy van e
valakinek még ehhez hozzáfűzni valója esetleg. Amennyiben nincs több, parancsolj.
Kun-Szabó Tibor elnök: Én szívesen megmutatnám ezeket a terveket annak, aki nem látta, hogy
hogy néz ki, hogy hol van az önálló konditerem bejárat. Teljesen külön volna a konditerem része a
focistáktól, annyi lenne, hogy közös tusoló volna, ha akarnák a kondisok is használni a tusolót.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: A konditerem egy függetlenül önállóan működő dolog lenne.
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Kun-Szabó Tibor elnök: A két épület úgy lenne összekötve, hogy lenne egy ún. szárazláb átjáró,
hogy csak az egyik öltözőből át lehessen menni a másikba.
dr. Jaksa Tibor jegyző: És akkor ennek a döntése pontosan mikorra várható? Mert informálisan
elhangzott, hogy már megvan a döntés, de ezt ugye nem tudjuk pontosan.
Kun-Szabó Tibor elnök: Ez el van döntve. Tehát tegnap szét osztották a pénzeket. Megvan, hogy
kik élveznek prioritást. Csengele közte van. Ez bürokrácia, hogy felküldik most az MLSZ-nek, ott a
főtitkár megírja a határozatot, leküldik. Megkapom én, megkapja az a cég, akinek társasági adó
befizetése van. A cégek befizetik, ha mind a kettő cég 0-s. De megvannak már a cégek is, nem titok,
hogy ez az OTP aki ezt finanszírozza, Csányi úr.
dr. Jaksa Tibor jegyző: De akkor mennyire megalapozott ez az aggodalom, hogy ezek után 2
hónap múlva esetleg nem lesz belőle semmi.
Kun-Szabó Tibor elnök: Ez már most biztos, hogy meglesz csak hosszú a bürokrácia. A döntés
már megszületett.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Nekem püspök úr szava eddig még mindig elég volt.
Kun-Szabó Tibor elnök: Püspök úr többet volt már nálunk a focipályán, mint itt a templomban. Én
örülök neki, hogy szereti a focit, nekem ebből eddig még csak előnyöm származott.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Tervet szeretné megnézni valaki esetleg? Én már ugye láttam.
Varga Árpád képviselő: Igen, én szeretném.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Igazából a határozati javaslat akkor én úgy fogom
előterjeszteni, hogy aki azzal egyetért, hogy az a komplexum, amibe beletartozik a világítás
megvalósítása meg az öltöző. Mivel láttuk, ugye ezek összefüggenek. Az más dolog, hogy nekünk
anyagilag csak a világításba kell beleszállnunk. Tehát 4 féle lehetőségünk van. Az egyik, hogy 8
millióért minden a világítással, az öltözővel a konditeremmel együtt. A másik az, hogy világítás nem,
csak öltöző. A harmadik, hogy semmit nem költünk. A negyedik lehetőség, hogy mit mondunk a
kondizni vágyóknak, az durván olyan 24 millió forint lenne. Az ötödik lehetőség, hogy senkinek nem
adunk semmit.
dr. Jaksa Tibor jegyző: Egy gondolatom van még, hogy akkor konkrétan mi lenne a fizetési
határideje?
Lantos István képviselő: Most azonnal kellene fizetnünk, vagy meg tudjuk azt a két hónapot várni.
Kun-Szabó Tibor elnök: Nem tudjuk megvárni.
Lantos István képviselő: És ha hozunk egy olyan döntést, hogy igen, és amikor majd kiderül, hogy
esetleg nem akkor majd szépen visszalépünk, hogy nem bukjuk el a pénzt?
Kun-Szabó Tibor elnök: Nem fogjátok elbukni. Nem hisztek a Tibornak se, meg a püspök úrnak
se, meg senkinek se? Tibor azért ment el, mert megsértődött Zolira, hogy meggyanúsítja.
Csókási Zoltán képviselő: Én nem gyanúsítottam, én csak mondtam. Szerintem most azért
vagyunk itt, hogy ezt normálisan megbeszéljük, vagy nem?
Kun-Szabó Tibor elnök: Rendben van, én nem sértődtem meg.
Csókási Zoltán képviselő: Én nagyon sajnálom, ha megsértődött, de ígérni én is tudok és majd
utána nem tartom be. Most itt vagy mutat egy papírt és akkor azt mondjuk, hogy oké rendben van
vagy akkor hagyjuk egymást. Ez nem így megy, ez egy önkormányzat. Mi a választók pénzét
őrizgetjük itt, meg akkor ezek szerint próbáljuk elkölteni is. Ez nem egészen így működik, hogy
besértődik és akkor mi gyorsan igennel szavazunk. Ez a mai világban nem így megy, hogy kitalál
valaki valamit és mi meg kifizetjük. Szerinted ebbe fittnessbe hányan járnának?
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: 38
Csókási Zoltán képviselő: Na 38 és még van 1900 lakos, aki azt nem használja. Na akkor
kérdezem én 8 millióért 38-nak csinálunk egy fittness-t?? Polgármester úr mondta, hogy 38. Nekem
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az öltözővel nincs problémám, a lámpával viszont igenis van. Miért kell ezt a kettőt összekötni? Ez
egy zsarolásnak tűnik és én nagyon tisztelem a püspök urat de ne hivatkozzatok rá.
Kun-Szabó Tibor elnök: Nem értetted a szabályt. Nem hivatkozunk, csak a szabályra hivatkozunk.
5 év múlva ezt az épületet másra is tudjuk használni. Én megértem, hogy velem van problémátok,
de én ezt nem fogom használni.
Csókási Zoltán képviselő: Nincs veletek problémám.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Rendben akkor Szünetet rendelek el.
SZÜNET
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Akkor folytatnám is a tárgyalási szünet után az első napirendi
pontunkat. Gondolom, hogy több hozzászólás ehhez a témához már nem érkezik. Amennyiben mégis
valakinek van, akkor kérem most jelezze. Amennyiben nincs, akkor szavazásra tenném fel a kérdést.
A határozati javaslat, ugye úgy szól, hogy aki egyetért azzal, hogy támogassa a Csengele Községi
Sportegyesületnél megvalósuló világítás pályázatot az Önkormányzati képviselő testület összesen
bruttó 8 millió forint erejéig az kérem, kézfeltartással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
3 igen szavazattal
4 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
2/2020.(I.16.)Kt. határozat
Tárgy: Futballpályával kapcsolatos beruházások (világítás, öltöző)
HATÁROZAT
Csengele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Csengelei Községi Sport
Egyesület használatában lévő 102/15 hrsz. alatti futballpálya, 350 lux fényerővel történő
megvilágításának pályázatához önerőt nem biztosít a 2020. évi költségvetés beruházási tartalék
előirányzat terhére.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Tóth Tibor polgármester
A határozatot kapja:
1.) dr. Tóth Tibor polgármester
2.) dr. Jaksa Tibor jegyző
3.) Csengelei Községi Sport Egyesület
4.) Irattár
Varga Árpád képviselő: Ez most egyben van a kettő?
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Persze.
Varga Árpád képviselő: Ahogy megbeszéltük.
Kun-Szabó Tibor elnök: Nem csak az öltözőről volt szó?
Lantos István képviselő: Az előbb úgy beszéltük, hogy arról is szavazunk, hogy a lámpa igen vagy
a lámpa nem, vagy az öltöző igen vagy az öltöző nem.
Varga Árpád képviselő: Most ugye úgy szavaztunk, hogy mind a kettőt.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Ugye én úgy tettem fel a kérdést, hogy ugye az önkormányzat
anyagi lehetőségeit figyelembe véve a legkedvezőbb lehetőség az önkormányzatnak az, hogy 8 millió
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forintot adunk ki és a 8 millió forintból megvalósuló mind az öltöző, mind a konditerem, mind a
világítás. Ez a legkedvezőbb lehetőség. Erre most ugye 4-en nemmel, 3 igennel szavaztunk. A másik
lehetőség, ami volt, az az, hogy csak az öltöző valósul meg, viszont az ugye nyilván nem 8 millióból
tud megvalósulni, hanem 15 millió forintos önrésszel tud megvalósulni.
dr. Jaksa Tibor jegyző: Tehát a jegyzőkönyv kedvéért született egy 2/2020.(I.16.) testületi
határozat arról, hogy a képviselő testület nem támogatja azt, hogy 8 millió forintot ad a Csengelei
Sportegyesületnek közvilágítás megvalósítására. Erről döntött a tisztelt képviselő-testület most 3
igennel és 4 nem szavazattal.
Kun-Szabó Tibor elnök: Azt szeretném kérni, hogy ennek a döntésnek az a problémája, hogy nincs
konkrétan papír, fedezet arra, hogy ez az öltöző biztosan megépül vagy egyéb oka van ennek?
Csókási Zoltán képviselő: Az én részemről igen, de csak az én részemről.
Kun-Szabó Tibor elnök: Mert hogyha ezen múlik, akkor nagyon szívesen vállalom.
dr. Varga Szabolcs képviselő: Ha pénzt osztunk, akkor kellene írásos alátámasztásnak, ami
garancia gyakorlatilag.
Kun-szabó Tibor elnök: Jó, akkor van egy olyan vállalásom, ha elfogadjátok, hogy írjunk
szerződést, én a 8 millió forintot, akár mi is legyen, én rendezem. Vagy garanciát vállalok arra, hogy
ha az öltöző nem épül meg, akkor én kifizetem a 8 millió forintot. Akár bankgaranciát is hozok rá
vagy bármit, hogy ha az a probléma, hogy azért szavaztok nemmel, mert nem látjátok az öltözőnek
a megvalósítását.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Tehát bocsánat, igen. Értem a felvetését, Tibor ugye arra
gondol, hogy ha az a probléma négyőtökben, hogy most itt megszavazzátok a 8 milliót, megvalósul
a világítás az öltözőből meg nem lesz semmi. Ő arra vállal garanciát, hogy ebben az esetben akkor
Ő a 8 millió forintot visszafizeti az önkormányzatnak. Így van garancia arra, hogy vagy ingyenben
volt akkor a világítás, Tibi megcsináltatta, és akkor nekünk nem került semmibe, vagy ugye
magvalósult az öltöző és akkor hurrá van.
Varga Árpád képviselő: Ilyen garanciát mi is tudunk adni, mert abban a pillanatban, hogy
megvonjuk tőle az évi 3 milliós támogatást és utána kuka.
Kun-Szabó Tibor elnök: Csak azért kérdeztem, hogy ha ez a probléma, mert ha más akkor nincs
miről beszélni. Ha csak ez a probléma, hogy nem hiszitek el, hogy meg fog valósulni.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Magyarán úgy érezted, hogy ha nincs róla írásos garancia,
akkor te akarod adni, az úgymond pénzügyi garanciát, ami erősebb.
Kun-Szabó Tibor elnök: Tehát ha írunk egy szerződést, hozok hozzá akár bankgaranciát is, hogyha
nem valósul meg az öltöző, akkor én kifizetem azt a 8 millió forintot vagy 7 millió 5-öt, amibe a
világítás kerül. Ha ez a probléma, hogy nincs garancia az öltözőre. Ami biztos megépül. Én tudom,
hogy meg fog épülni, mert a Püspök Úr azt mondta. De ha nem ez a probléma, akkor természetesen
nincs ezzel, illetve van gondom, de hát ez így alakult. Ezt ti tudjátok.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Tehát az kérdésem, hogy ennek függvényében, amit Tibor így
utólag elmondott, így a garancia vállaláshoz. Ez befolyásolja-e azt a véleményeteket, ami volt?
Akarjátok-e, hogy ez miatt, hogy újra szavazásra bocsássuk ezt a kérdést és így ennek
függvényében, hogy ő ugye vállalja, hogy garantálja azt, hogy a 8 millió forintunk nem veszik el csak
a világításban. Változik-e a döntésetek vagy nem?
Tóth Tibor alpolgármester: Szavazzunk!
Rényi László képviselő: Nekem más bajaim vannak.
Kun-Szabó Tibor elnök: Tanár úr, nem kell az iskolának?
Lantos István képviselő: De mindjárt az a következő, ha szavaztunk és akkor majd azt látod.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Mivel a választópolgárok engem azért választottak, hogy
egyrészt az ő érdekeiket képviseljem, másrészt az önkormányzat vagyonát, gazdálkodását lehetőleg
legjobb tudásom szerint előre mozdítani próbáljam és én még mindig úgy látom, hogy mint 5 vagy
16 perccel ezelőtt, hogy a 8 millió forint az kevesebb, mint a 15 vagy a 16 millió forint vagy akár a
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24 millió forint, én ezért újra feltenném szavazásra azt a kérdést, hogy aki az első variációval
egyetért, az kérem, kézfelnyújtással jelezze, most annak függvényében, hogy azt is tudjuk, hogy
Tibor saját vagyonával vállalt ezért felelősséget, hogy amennyiben nem valósul meg, amennyiben
ettől félnétek, akkor ugye ő a 8 millió forintot az önkormányzat felé visszafizeti.
Rényi László képviselő: Ne haragudj, de megint csak arról szól a dolog, hogy addig szavazzunk,
amíg csak igen nem lesz.
Csókási Zoltán képviselő: Meg a 8 milliót nem szabad szembe állítani a 16 millióval, mert még
nem tartunk ott, még nagyon messze vagyunk ehhez. Tibor, nem állíthatod szembe a 8 milliót.
Honnan tudod te, hogy mi erre az épületre megszavazunk 16 millió önrészt, lehet, hogy csak 10-et
szavazunk meg. Kérdezem én.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Én mást kérdezek, Zoli. Te alpolgármester voltál az előző
időszakban. Felelősséget vállaltál, felesküdtél alpolgármesternek.
Csókási Zoltán képviselő: Az nem jelent semmit, most ugyan olyan képviselő voltam, mint a
többiek
dr. Tóth Tibor Imre polgármester:
önkormányzatnak 500 ezer forintért?

Miért

terveztettétek

meg

ezeket

a

terveket

az

Csókási Zoltán képviselő: Azért terveztettük meg, mert akkor valószínűleg úgy alakult, vagy úgy
állt a dolog, hogy ez meg lesz építve.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: És mi változott azóta ebben a dologban?
Csókási Zoltán képvisel: Az, hogy most nem biztos, hogy bele szeretnénk szállni. Meg új
polgármesterünk van. Az változott.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: De ezt nem én terveztettem.
Csókási Zoltán képviselő: A mindegy, hogy ki terveztette. A lámpák is, már tavaly is beszéltünk
erről, akkor sem helyeseltük, nem szavaztuk meg. Igazam van? Tavaly kétszer nem szavaztuk meg.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Én tavaly is feltettem a kezem a lámpánál.
Csókási Zoltán képviselő: Csak te tetted fel.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Igen, mivel én akkor is azt néztem, hogy az ugye több, mint
30 milliós beruházás, aminek ugye az önrésze akkor nem volt egész 6,7 millió forint. Én arra feltettem
a kezem, viszont ugye a buszra például simán elengedtem volna, mert ott azt néztem, hogy 7,5
millió forintra kaptunk pályázatot és 9,8-at kellett hozzátenni, tehát nagyobb az önkormányzat
önrésze. És nyilván az önkormányzat pénzére próbálok vigyázni és azért próbálom ezt így csinálni.
A ti logikátokat akarom csak újra előhozni. Azt mondtátok a busznál, hogy jó üzlet, mert az a pénz,
amit beletolunk, 5 év múlva is ér még ennyit. Most akkor ez az ingatlan, ami 8 millióért kapnánk 55
millió forint értékű ingatlant, ez nem érne 5 év múlva annyit? Itt most ez nem jó üzlet? Itt ezt a
logikát nem lehet alkalmazni? Mi a baj? Hogyha ott ez a logika működött, akkor muszáj, hogy
megkérdezzem, hogy itt most miért nem működik ez a logika?
Csókási Zoltán képviselő: A logika az jó. Csak nincs rá garancia.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Most hangzott el.
Csókási Zoltán képviselő: Magánemberrel kössünk garanciát, egy önkormányzat, hogy ő ad erre
garanciát 8 millió forintot.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Ő az egyesület elnöke, ő mint magánember vállalja azt, hogy
a saját vagyonával felel azért, hogy a 8 millió forintot vissza fogja nekünk adni, ha nem valósul meg.
Szíve joga megtenni. Nincs semmi jogi akadálya, hogy ilyen garanciát vállaljon.
Kun-Szabó Tibor elnök: Ha akarod, behozom.
Csókási Zoltán képviselő: Nem kell Tibor, ez nem. Ez ilyen Magony Imrés megjelenés. Kifizetem
a villanyszámlát, ha a csengeleiek nem bírják kifizetni.
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Kun-Szabó Tibor elnök: Nem, Zoli, itt az a baj, hogy…
Csókási Zoltán képviselő: Ez nem kell nekünk, van itt még nagyon sok embernek nagyon sok
pénze, aki ezeket le tudná tenni, meg ki tudná fizetni.
Kun-Szabó Tibor elnök: De nagyon jól tudjuk, hogy csak azért … Ja, persze az öltözőhöz sem
biztos, hogy adtok 16 milliót.
Csókási Zoltán képviselő: Ezt csak azért mondtam példának, hogy Tibornak, érted? Hogy ez miért
tuti?
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Bocsánat, ez rossz példa volt, mert ha 8-at nem adtok meg,
akkor ugye 10-et adtok vagy 16-ot. Érted?
Kun-Szabó Tibor elnök: Szabi, nem mondasz semmit, csak hallgatsz. Legalább tudjuk, hogy a te
véleményedet is?
dr. Varga Szabolcs: Csak elgondolkodtam…
Csókási Zoltán képviselő: Igazán az én problémám az az, és szerintem a „Kormányos”
embereinek, mert ugye minket így hívnak, pedig minket képviselőnek választottak, a problémánk
ezzel az egésszel, hogy nagyon sok mindenben már csalódtunk és nem hisszük el ezeket a dolgokat.
Vagyis nem bízunk benne, hogy ezek meg fognak valósulni így, ahogy itt most megbeszéljük. És
nem vagyunk a Kormányos emberei, tévedés, már rég nem vagyunk, nagyon sok ember ezt mondta,
Tibor, hogy igenis azt mondták, hogy nem szabad megszavaznunk a világítást, mert erre a
csengeleieknek nincs szükségük, ez a véleményük. És ezt kamerába is mondom, hogy ez tény,
nagyon sokan ezt mondják. És minket azért választottak, hogy őket képviseljük. Az öltözőt én
megválasztanám, simán, én értem a lényeget.
Kun-Szabó Tibor elnök: Rossz a koncepció, öltöző, mégha megépült volna 3 évvel ezelőtt, akkor
is 11 millió 450 volt. De tudod, hogy miről beszélek.
Csókási Zoltán képviselő: Értem.
Kun-Szabó Tibor elnök: Épp ezért mondom. Hogyha te azt mondod, hogy képviselőként felelsz az
önkormányzat vagyonáért, nem akarod elherdálni, mert van még másik 1900, 1800 ember, de akkor
nem értem, hogy miért a dupla pénzt adnád inkább, csak azért, hogy a világítás ne legyen. Én nem
akarok a világítás alatt szaladgálni, eddig sem szaladgáltam. Az öltözőbe sem akarok beköltözni.
Figyelj, ha ott marad ez a 27 millió forint, ami össze lett gyűjtve az öltözőre, át fogom konvertáltatni
másra, veszünk rajta egy Q7-t vagy egy Mercedest, és azzal járunk, lesz szolgálati autó, akkor az
biztos sokkal hasznosabb lesz a falunak, mintha öltöző lenne.
Csókási Zoltán képviselő: Azzal nincs semmi bajom, mert nekem is tetszik mind a két autó. Nem
is az a bajom igazán, Tibor, hanem én úgy érzem, hogy ez az öltöző akkor is meg fog épülni, ha mi
a világítást nem fogjuk megszavazni.
Kun-Szabó Tibor elnök: Igen, ha úgy döntötök, hogy inkább a 8 millió helyett 16 millióért épüljön
meg a részetekről.
Csókási Zoltán képviselő: Akkor is meg fog épülni.
Kun-Szabó Tibor elnök: De hidd el nekem, hogy nekem az öltöző sem kell.
Csókási Zoltán képviselő: Én most nem akarom csak a saját véleményemet, és nem is akarom a
többieket befolyásolni, úgy döntenek, ahogy akarnak, vagy ahogy szeretnének, mert ezen már túl
vagyunk. Én csak azt mondom, hogy nekem ez így nem jön össze ez a dolog.
Kun-Szabó Tibor elnök: Két különböző dolog, csak együtt lehet megvalósítani így, ebben a
formában. Mert a világítás nem TAO-s beruházás, hanem arra a hátrányos helyzetű településeknek
az MLSZ 1 milliárdot elkülönített. Voltak benne különböző lehetőségek, mi nem valósítottuk meg a 2
millió 900 ezerért, az lett volna a 10%, hanem mivel oda jutott a dolog, hogy esetleg szavazásra
kerül, addigra már üres volt a kassza, nem 2 millió 9 kellett hozzá, hanem 5 millió 3. Tehát én
megvagyok nélküle, csak a másik 90 embert is képviselek, akik szívesen járnak oda, meg azok járnak
még oda, olyanok is akik szívesen járnak oda, bár lehet, hogy mi nem szívesen látjuk őket, ebből
lett egy kis félreértés…
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Lantos István képviselő: De megoldódott az a probléma a Trollfocival?
Kun-Szabó Tibor elnök: Meg, megoldódott.
Lantos István képviselő: Tehát ők ott…
Kun-Szabó Tibor elnök: Minden további nélkül, amikor ők jönnek még labdát is kapnak, mi nyitunk,
mi zárunk, nincs kulcsuk. A játékosaink is játszhatnak nálunk. Minden megoldódik, csak ott volt egykét hét vita, amikor a Kálmán kérte vissza a Dávidtól a kulcsot, mert jöttek a pályát ellenőrizni, Nándi
nem hozta vissza a kulcsot és akkor jött ez a berágás, hogy mindenkitől kértük vissza a kulcsot. Mert
mi az, hogy nem tudjuk beengedni az MLSZ embereit, mert nincs visszahozva a kulcs…
Lantos István képviselő: Tehát a miénk is ebből az okból adódott, hogy ezért kérted vissza?
Kun-Szabó Tibor elnök: Így van. Egyszer sem volt olyan, hogy ne jöhessetek be, csak ebből
félreértés lett. De most az iskola fájdalom díjként kap egy teljesen új garnitúra felszerelést is. Szabi
még mindig nem hallottam a véleményedet.
dr. Varga Szabolcs képviselő: Hát én próbálom feldolgozni az eseményeket.
Lantos István képviselő: Én szeretnék mondani valamit még. A Tibor azt mondta, hogy garanciát
vállal arra, hogy az önkormányzatnak a pénze, amit ebbe a beruházásba befektet és ez így
megvalósul.
Kun-Szabó Tibor elnök: Ha nem
önkormányzatnak azt az összeget.
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Lantos István képviselő: Tehát akkor azt a körülbelül 8 millió forintot?
Kun-Szabó Tibor elnök: Nincs annyi. 7,6 millió körül van, de mehetnek az árak feljebb.
Lantos István képviselő: Akkor vessétek rám a keresztet és szavazzunk.
dr. Varga Szabolcs képviselő: Vagy napoljuk el a tárgyalást.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Nem tudjuk elnapolni.
Lantos István képviselő: Előre is bocsánatot kérek mindenkitől, de szavazzuk meg újra.
dr. Jaksa Tibor jegyző: Akkor úgy tegye fel polgármester úr a szavazást, kérem, hogy ezt a 2/2020
(I.16.) határozatot hatályon kívül kell helyezni.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Igen, tehát akkor aki egyetért azzal, hogy hatályon kívül
helyezzük 2/2020 (I. 16.) kt. határozatot hatályon kívül helyezzük és ezzel egyidejűleg a Csengele
Községi Sportegyesület részére a futball pálya világításhoz 8 millió forintos bruttó önrészt
biztosítsunk kérem kézfelnyújtással jelezze.
dr. Jaksa Tibor jegyző: Azt nem akarod belefogalmazni, amiről szó volt.
dr. Tóth Tibor Imre polgármester: Természtesen úgy, hogy Kun-Szabó Tibor az egyesület elnöke,
mint magánszemély anyagi felelősséget vállal, amennyiben nem valósul meg az öltöző, akkor ő azt
visszafizeti az önkormányzatnak, amibe a világítás korszerűsítés kerül. Aki így ezzel a határozattal
egyetért, kérem kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő
A döntésből kizárt önkormányzati képviselő neve: A kizárás indoka: A szavazás számszerű eredménye:
4 igen szavazattal
3 nem szavazattal
0 tartózkodással
a Képviselő-testület a következő döntést hozta:
3/2020.(I.16.)Kt. határozat
Tárgy: Futballpályával kapcsolatos beruházások (világítás, öltöző)
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