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M E G H Í V Ó  
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendkívüli ülését 2013. január 15-én 
(kedden) 1500 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozóteremben - tartja, melyre 
ezúton tisztelettel meghívom. 
 
 

NAPIRENDI PONTOK: 
 

 
1./ Javaslat közbeszerzési eljárás megindítására biomassza üzemelésű kazánok 

beszerzése érdekében 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
2./ Osztatlan közös tulajdonban lévő hajdúnánási ingatlanrész értékesítése 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
3./ Javaslat integrált településfejlesztési stratégia megalkotására és a településrendezési 

eszközök felülvizsgálatára 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
4./ Tiszteletdíj és költségátalány megállapítása Losonczi János alpolgármester számára 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
5./ Különfélék 
 

 
Tiszacsege, 2013. január 14.  
 
 

Tisztelettel: 
 

 Szilágyi Sándor 
   polgármester 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2013. január 15-én tartandó ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat közbeszerzési eljárás megindítására biomassza üzemelésű kazánok beszerzése 

érdekében 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata a "Bio- és megújuló energiafelhasználás startmunka mintaprogram 
támogatása" projekt keretében vissza nem térítendő támogatást nyert 4 db biomassza üzemelésű 
kazán beszerzéséhez. A kazánok együttes becsült értéke eléri a 8 millió Ft-os nemzeti közbeszerzési 
értékhatárt, így kötelező közbeszerzési eljárás lefolytatása. 
 
A közbeszerzési eljárás jogi szabályainak maradéktalan érvényesítése érdekében az eljárás 
lefolytatásában külső szakértő segítségét veszi igénybe az önkormányzat.  
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 29. pontja úgy rendelkezik, hogy a  
közbeszerzési eljárást megindító felhívást a Képviselő-testület fogadja el. A felhívás  módosítása és  
visszavonása is a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a mellékelt határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 
Tiszacsege, 2013. január 14. 

Szilágyi Sándor 
polgármester 

 
Határozati javaslat 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszacsege Város Önkormányzata Közbeszerzési 
Szabályzata 29. pontjában meghatározott jogkörében eljárva   4 db biomassza üzemelésű kazán  
beszerzése érdekében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7) bekezdése alapján 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytat le. 
A Képviselő-testület a az ajánlati felhívást az alábbi tartalommal hagyja jóvá: 

"ajánlati felhívás szövege" 
 

Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 15-én tartandó ülésére 

Tárgy: Osztatlan közös tulajdonban lévő hajdúnánási ingatlanrész  értékesítése 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A  Képviselő-testület 113/2012. (V.30.) KT. számú határozatában felhatalmazást kaptam arra, hogy a 
osztatlan közös tulajdonban lévő hajdúnánási 3700/2 hrsz-ú kivett ipartelep megjelölésű 2482 m2 
nagyságú ingatlan Tiszacsege Város Önkormányzat tulajdonát képező 413/10000-ed tulajdoni hányad 
(102,5 m2) ingatlanrész értékesítésével kapcsolatosan egyeztető tárgyalást folytassak a tulajdonos 
önkormányzatokkal. 

Az ingatlan többi résztulajdonosaival tájékozódtunk, hogy hajdúnánási viszonylatban, az ingatlanhoz 
közel eső, hasonló ingatlanok milyen áron kerültek értékesítésre. 

 A Hajdúnánás Városi Önkormányzat által felajánlott 700 Ft+ÁFA/m2, mindösszesen 91.123 Ft 
vételárat elfogadhatónak tartom. 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. (1) bekezdése alapján 

„Törvényben, valamint a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon 
tekintetében törvényben vagy a helyi önkormányzat rendeletében meghatározott 
értékhatár feletti nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni - ha törvény kivételt nem tesz - 
csak versenyeztetés útján, az összességében legelőnyösebb ajánlatot tevő részére, a 
szolgáltatás és ellenszolgáltatás értékarányosságával lehet.” 

A 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése értelmében 

„Helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén - a (3)-(4) bekezdésben 
foglalt kivétellel - az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. 
Ezen jogosultság az államot osztott tulajdon esetén az épület tulajdonosának a földre, 
illetve a föld tulajdonosának az épületre fennálló elővásárlási jogát megelőzően illeti meg.” 

 

(4)  A (2) bekezdés rendelkezését nem kell alkalmazni a 13. § (1) bekezdése szerint 
meghatározott értékhatár 20%-át el nem érő értékű ingatlan értékesítése esetén.” 
 

A 13.§ (1) bekezdésben meghatározott értékhatár az önkormányzati vagyontárgyak értékesítését 
célzó eljárások helyi szabályairól szóló 25/2004. (V.27.) rendelet szerint 500 eFt. 
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Az önkormányzat általértékesítésre kerülő  ingatlan értéke csak 91.123 Ft, így a Magyar Állam részére 
nem áll fent az elővásárlási jog, az ingatlanrész értékesíthető. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az általam elfogadott 91.123 Ft vételárat jóváhagyni 
szíveskedjen.  

Tiszacsege, 2013. január 14. 

Szilágyi Sándor 
polgármester 

 

Határozati javaslat: 

_________/2013. I. 15.)  KT. sz. határozat 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete - figyelembe véve a Magyarország  helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§ -át  – úgy határoz, hogy  a hajdúnánási 
3700/2 hrsz-ú 2482 m2 nagyságú osztatlan közös tulajdonában lévő kivett ipartelep megjelölésű 
ingatlan 413/10000-ed tulajdoni hányadát ( 102,5 m2 ) 700 Ft + ÁFA/m2, mindösszesen 91.123 Ft 
összegben értékesíti Hajdúnánás Városi Önkormányzat (4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. szám) 
részére. 

Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert az adás-vételi szerződés 
aláírására.  

       

Határidő: folyamatos  
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
 

Előkészítette: 
Vigh Sándorné főelőadó 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2013. január 15-én tartandó ülésére 

 
 
Tárgy: Tiszteletdíj és költségátalány megállapítása Losonczi János alpolgármester számára 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület a 233/2012.(XII.19.) KT. számú határozatával alpolgármesterré választotta 
Losonczi Jánost, azonban a tiszteletdíjának meghatározására még nem került sor. 
 
Az alpolgármesteri tiszteletdíj és költségtérítés szabályait a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény  alábbi 
rendelkezései tartalmazzák: 
 4. § (2)-(3) bekezdés: 

"(2) A képviselő-testület a társadalmi megbízatású alpolgármesternek 
a) a kettőezernél kevesebb lakosú településen tiszteletdíjat állapíthat meg, 
b) a kettőezer, illetve annál több lakosú településen tiszteletdíjat állapít meg 
úgy, hogy az ne érje el a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját. 
(3) A képviselő-testület a polgármester, illetve az alpolgármester írásban benyújtott kérésére 
mellőzheti az (1) és (2) bekezdésben meghatározott tiszteletdíj megállapítását, illetőleg az (1) és (2) 
bekezdésben foglaltaknál kisebb összegben is megállapíthatja." 
 
 18.§  bekezdés:  

"(1) A polgármesternek a polgármesteri tisztsége ellátásával összefüggő, a képviselőnek a képviselő-
testület képviseletében vagy megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, 
számlával igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni. A képviselői költségek kifizetését a 
polgármester engedélyezi. 
(2) A polgármestert, választása szerint - az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, költségátalány illeti 
meg. A költségátalány mértéke - a képviselő-testület döntése alapján - a polgármester illetménye, 
illetve tiszteletdíja 20-30%-ának megfelelő összeg. Az alpolgármester esetében a költségátalány 
mértéke az illetménye, illetve tiszteletdíja 10-20%-ának megfelelő összeg. 
(3) Ha a polgármester kéri a költségátalány megállapítását, annak mértékéről a képviselő-testület a 
következő ülésén köteles határozni. Ha a képviselő-testület bármely okból nem hoz határozatot, a 
polgármestert a képviselő-testület ülésének napjától a határozat meghozataláig a költségátalány (2) 
bekezdésben meghatározott minimális összege illeti meg" 

 
 
A fent idézett jogszabály alapján, ha az alpolgármester  nem kéri a minimum összegnél alacsonyabb 
tiszteletdíj megállapítását, úgy a  tiszteletdíját  173.925 Ft és  251.225 Ft között határozhatja meg a 
Képviselő-testület.  Amennyiben az alpolgármester írásban kéri a Képviselő-testületet, úgy 
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tiszteletdíját 173.925 Ft-nál alacsonyabb - egy általa konkrétan megjelölt összegben - köteles 
meghatározni. 
 
Losonczi János kéri a Képviselő-testületet, hogy számára költségátalányt állapítson meg. 
 
Bagdi Sándor alpolgármester   tiszteletdíja 173.925 Ft, költségátalánya a tiszteletdíja 20%-a /( 
217/2011.(X.26.) KT. számú határozat/. 
 
Javaslom, hogy azonos legyen az alpolgármesterek juttatása és ezért Losonczi János számára is a 
minimum összeget állapítsa meg tiszteletdíjként a Képviselő-testület, illetőleg a költségátalánya is  20 
%-os mértékben  legyen meghatározva. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a mellékelt határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
 
 
Tiszacsege, 2013. január 14. 
 

Szilágyi Sándor 
Polgármester 

 
 

 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes 
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. Törvény 4. § (2) 
bekezdése és a 18. § (2) bekezdése  alapján  Losonczi János  alpolgármester 
a.)  tiszteletdíját  2012. december 20. napjától havi 173.925 Ft  Ft-ban állapítja meg és 
b.) részére 2013. január 15. napi hatállyal illetménye 20 %-ának megfelelő összegű költségátalányt 
állapít meg. 
 
Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  Szilágyi Sándor alpolgármester 
                Füzesiné Nagy Zita jegyző 
 
 
 
 
 
 
Tiszacsege, 2012. december 17. 
 
          Szilágyi Sándor  
           polgármester 
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