JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 01-jén
du. 1400 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében –
megtartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:

mellékelt jelenléti ív szerint

Meghívottak:

mellékelt jelenléti ív szerint

Szilágyi Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott
vendégeket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 6 fő
képviselő jelen van. Dr. Gadóczi István később érkezik.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Zsólyominé Gyenes Anikóra, valamint a
jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Bagdi Sándor képviselőre és a napirendi pont
tárgyalására.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető,
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét – 6 fő igen szavazattal elfogadta.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a napirendi pont tárgyalását – 6
fő igen szavazattal elfogadta.
Napirendi pontok:
1./

Szándéknyilatkozat az UNG-TISZA-TÚR-SAJÓ Korlátolt Felelősségű Európai
Területi Együttműködési Csoportosulásba tagként történő belépésre
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

2./

OTP-vel kapcsolatos egyeztetésről tájékoztató
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

3./

Különfélék.
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1.

Napirendi pont
Szándéknyilatkozat az UNG-TISZA-TÚR-SAJÓ Korlátolt Felelősségű Európai Területi
Együttműködési Csoportosulásba tagként történő belépésre
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Ez a Társulás, ahová beszeretnénk lépni, egyenlőre a szándékunkat kellene jelezni. A
határokon átnyúló uniós pénzekből elég komoly támogatást nyerhetnénk. Jelen
pillanatban olyan stádiumban van, hogy három héten belül mennek ki az Unióba és
tárgyalásokat folytatnak. Ahová mi jeleztük, hogy be szeretnénk lépni, Tiszacsege
vonatkozásában munkahelyteremtést jelentene, illetve egyéb támogatási lehetőséget
jelent. Sokkal többet nem akarok róla beszélni, míg ténylegesen nem tudjuk meg, hogy
nyert-e a pályázat. Ez a csoportosulás nekünk hátrányt nem jelent, de amit ezt a
társulási forma megnyeri ezt a pályázatot, attól kedve ha bennünket is komolyan érint,
akkor fogjuk újra tárgyalni. Ez nekünk egy lehetőség.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az UTTS UngTisza-Túr-Sajó (Hernád-Bódva-Szinva) Korlátolt Felelősségű Európai Területi
Együttműködési Csoportosulás tagja kíván lenni, felhatalmazza Szilágyi Sándor
polgármestert az alábbi szándéknyilatkozat megtételére:
„Tiszacsege Város Önkormányzata nevében Szilágyi Sándor polgármestert kijelentem,
hogy az UTTS EGTC igazgatója által hitelesített UTTS EGTC hatályos Egyezményét és
hatályos Alapszabályát átvettem.
Nyilatkozom, hogy az Egyezményt és Alapszabályt önkormányzatunk képviselőtestülete elé terjesztem elfogadásra. Önkormányzatunk tagi belépési határozata
esetén jóváhagyó kérelmet terjesztünk elő nemzeti jogalkotásunk szerinti jóváhagyás
megszerzése érdekében az arra illetékes joghatóság részére, hogy engedélyezze
részünkre az UTTS EGTC-ben történő tagi jogviszonyunkat. A nemzeti joghatóság
jóváhagyását követően tájékoztatjuk az UTTS EGTC-t.
Nyilatkozom, hogy a jóváhagyást követően az UTTS EGTC taggyűlésén megjelenek és a
szükséges engedélyeket három eredeti példányban becsatolom és a szükséges
jognyilatkozatokat megteszem. Kijelentem, hogy jelen szándéknyilatkozatom a nemzeti
jóváhagyás és önkormányzatunk határozata nélkül kötelezettséget nem jelent az UTTS
EGTC-vel kapcsolatos jogviszonyban.”
A határon átnyúló lehetőségekre az Unió milliárdos nagyságrendű összegeket szán.
Alapvetően nem tiszacsegei lehetőséggel indultak ezek, hanem Baktakék és annak a
környéke, de Tiszacsegére vonatkozóan is van benne lehetőség. Az ügyvezető
megkereste a Balmazújvárosi Kistérségi Társulást, illetve Egyek Önkormányzatát, a
Kistérségi Társulás és Egyek Önkormányzatának Képviselő-testülete is kiadta a
szándéknyilatkozatot. Valamilyen szinten, mint a Balmazújvárosi Kistérségi Társulás
tagja is érintettek vagyunk, de kérték Tiszacsege Önkormányzatát is, hogy
szándéknyilatkozatot adjunk ki. Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze.
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az UNG-TISZA-TÚR-SAJÓ
Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulásba tagként
történő belépés szándéknyilatkozatát – 5 fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi István nem
volt jelen a szavazásnál) 1 fő tartózkodása mellett elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
23/2012.(II. 01.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az UTTS UngTisza-Túr-Sajó (Hernád-Bódva-Szinva) Korlátolt Felelősségű Európai Területi
Együttműködési Csoportosulás tagja kíván lenni, felhatalmazza Szilágyi Sándor
polgármestert az alábbi szándéknyilatkozat megtételére:
„Tiszacsege Város Önkormányzata nevében Szilágyi Sándor polgármestert kijelentem,
hogy az UTTS EGTC igazgatója által hitelesített UTTS EGTC hatályos Egyezményét és
hatályos Alapszabályát átvettem.
Nyilatkozom, hogy az Egyezményt és Alapszabályt önkormányzatunk képviselőtestülete elé terjesztem elfogadásra. Önkormányzatunk tagi belépési határozata
esetén jóváhagyó kérelmet terjesztünk elő nemzeti jogalkotásunk szerinti jóváhagyás
megszerzése érdekében az arra illetékes joghatóság részére, hogy engedélyezze
részünkre az UTTS EGTC-ben történő tagi jogviszonyunkat. A nemzeti joghatóság
jóváhagyását követően tájékoztatjuk az UTTS EGTC-t.
Nyilatkozom, hogy a jóváhagyást követően az UTTS EGTC taggyűlésén megjelenek és a
szükséges engedélyeket három eredeti példányban becsatolom és a szükséges
jognyilatkozatokat megteszem. Kijelentem, hogy jelen szándéknyilatkozatom a nemzeti
jóváhagyás és önkormányzatunk határozata nélkül kötelezettséget nem jelent az UTTS
EGTC-vel kapcsolatos jogviszonyban.”
Határidő: folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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2.

Napirendi pont
OTP.-vel kapcsolatos egyeztetésről tájékoztató
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Szilágyi Sándor polgármester:
Az OTP-vel egyeztető fórum vettünk részt Füzesiné Nagy Zita jegyző Asszonnyal.
Tájékoztatott a fiókvezető, hogy a rövidlejáratú hiteleinket, illetve a munkabérhitelt
meghosszabbítja. Tájékoztatott továbbá arról is, hogy 23 millió Ft-ot fizessünk vissza,
mert elég sok állami támogatást kaptunk. Ez tény és való, de kértem, hogy március 30ig gondolkozzanak már rajta, mert olyan nagy volt a kifizetetlen számlánk, hogy mi azt
arra tartalékoltuk, ez a pénz még nincs elköltve. Látok rá lehetőséget, hogy ne legyünk
ennyire kiszolgáltatva, illetve megpróbálunk az OTP Fiókvezetőjével beszélni, hogy erre
a 23 millió Ft-ra még adjon lehetőséget. Kérte, hogy küldjük el, hogy idáig mit fizettünk
ki és mennyi pénzt költöttünk el, abból megfogja tudni állapítani, hogy felelős
gazdálkodást folytatunk.
3.

Napirendi pont
Különfélék
a.) PÉTEGISZ Zrt.-vel kapcsolatos tájékoztató
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Szilágyi Sándor polgármester:
A PÉTEGISZ Zrt.-től kaptam egy levelet, melyben szerepel, hogy Tiszacsege 4.674 ezer
Ft működési költséget fizessünk ki. Erről szó sem volt. Akkor is elmondtam, hogy ez
amit aláírunk fedezet nélküli, mert nincs fedezetünk, tehát ne erőltessék ránk, most
meg itt a levél. Aki a Kistérségen belül van, tehát Tiszacsegét és Tiszadobot kivéve,
Polgár fedezetet biztosított. Újszentmargitának, Újtikosnak, Gyulaházának,
Görbeházának nem kell fizetni csak Tiszacsegének és Tiszadobnak. Holnap kellett volna
aláírni a közjegyző előtt a szerződést, de nem írom alá. Döntsön benne a testület, mert
becsapva érzem magam. 4.674 ezer Ft-ot fizessünk be, ezt megkifogásolom. Arra
kérem a testületet, hogy a mostani kezességvállaláshoz ne járuljunk hozzá, mivel új
dolgok jutottak a tudomásunkra, ezért a Takarékszövetkezetnél is kérem semmissé
nyilvánítani a kezességvállalásunkat. Az a kérdésem, hogy jó-e így vagy addig állítsam
meg, míg erre nem kapok megfelelő ígéretet, hogy nekünk sem kell megfizetni. Aki
azzal egyetért, hogy Tiszacsege a működési költséghez az előirányzottak alapján, míg a
4.674 ezer Ft-nak a sorsa megnyugtatóan nem rendeződik, vagyis mint a Kistérség
többi tagjának vállalja fel Polgár, mint üzemeltető. Hatalmazzon fel a Képviselő4

testület, hogy járjak el abban, hogy addig a kézfizető kezességet is állítsuk meg, míg
ebben kellő megnyugtató választ nem kap a testület. Tehát az előző testületi
határozatunkat változtassuk meg annyival, hogy addig állítsam meg az ügyletet. Aki
egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – PÉTEGISZ Zrt.-vel kapcsolatos
javaslatot – 6 fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
24/2012.(II. 01.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelembe véve a
248/2011.(XII. 14.) KT. számú határozatával elfogadott PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. TIOP
2.1.2-08/1-2009-0002 kódszámú Kistérségi járóbeteg szakellátó központ fejlesztése
beruházás saját forrásának biztosítására 27.217.989 Ft összegű hitel felvételére
vonatkozó kölcsönszerződés tervezetét és a készfizető kezességi szerződés tervezetét –
úgy határoz, felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a kölcsönszerződés és a
készfizető kezességi szerződés közjegyző által hitelesített példányát addig ne írja alá,
míg a Képviselő-testület fenti ügyletre vonatkozóan megnyugtató választ nem kap.
Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy döntéséről a PÉTEGISZ
Nonprofit Zrt-t tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
Mivel több napirend pont és hozzászólás nem volt, Szilágyi Sándor polgármester
megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a meghívott vendégek megjelenését és
az ülést bezárta.
K. m. f.
Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
Bagdi Sándor
jegyzőkönyvhitelesítő
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