TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2006. November 29.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 29.-én
du. 1300 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében –
megtartott üléséről.

Jelen vannak:

mellékelt jelenléti ív szerint

Meghívottak:

mellékelt jelenléti ív szerint

Jónás Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott
vendégeket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 14
fő képviselő jelen van.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére Zsólyominé Gyenes Anikóra,
valamint a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére Szeli Zoltán – mint állandó
jegyzőkönyv-hitelesítő -, valamint Kobza Miklósné képviselőkre és a kiküldött
meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására.
Képviselő-testület – a jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv-hitelesítők személyét,
valamint a napirendi pontok tárgyalását – 14 fő igen szavazattal elfogadta.
NAPIRENDI PONTOK:
1./

A Balmazújváros Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának
módosításáról és a központi orvosi ügyelet társuláson belüli ellátásának
módjáról való döntés
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző

2./

A Balmazújváros Kistérség Többcélú Társulása Alapító Okiratának
módosítása
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző

3./

Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és a hozzá részben
önálló gazdálkodási jogkörrel tartozó intézmények együttműködési
megállapodásainak felülvizsgálata
Ea.: Langó Józsefné pü.-i ügyintéző

4./

Tiszacsege Város Önkormányzat és Tiszacsege Város Cigány Kisebbségi
Önkormányzat együttműködési megállapodása, valamint a vagyontárgyak
használatba adásáról szóló megállapodás
Ea.: Langó Józsefné pü.-i ügyintéző

5./

Tiszacsege Város Önkormányzat óvodabővítés támogatási maradvány
lemondása
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Ea.: Langó Józsefné pü.-i ügyintéző
6./

Tiszacsege Város Önkormányzatának és Intézményeinek 2007. évi belső
ellenőrzési munkaterve
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző

7./

A 2007-2013 időszakra szóló fejlesztési terv jóváhagyása
Ea.: Jónás Sándor polgármester

8./

A polgármester helyettesítése a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanácsában
Ea.: Jónás Sándor polgármester

9./

A vízforgató lefedése
Ea.: Jónás Sándor polgármester

10./ Bérleti díjak felülvizsgálata
Ea.: Répási Lajos PTKIB. elnök
11./ Polgármesteri jelentés
Ea.: Jónás Sándor polgármester
12./ Különfélék.
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1.

Napirendi pont
A Balmazújváros Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának
módosításáról és a központi orvosi ügyelet társuláson belüli ellátásának módjáról való
döntés
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző
A Balmazújváros Kistérség Többcélú Társulása Alapító Okiratának módosítása
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)

Jónás Sándor polgármester:
Felkérem Füzesiné Nagy Zita Jegyző Asszonyt, hogy szóbeli kiegészítését megtenni
szíveskedjék.
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Tisztelt Képviselő-testület! Röviden a nézők kedvéért elmondanám, hogy mi az
előterjesztés témája. Három részből áll az előterjesztés, három kérdést vet fel,
mindegyik a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásával kapcsolatos.
Az első kérdés a múlt héten megtartott tanácsülésen elfogadott a társulási megállapodás
módosítására vonatkozó javaslatról szól. A társulási megállapodás, mint a társulások
alapdokumentuma, csak a tagönkormányzatok képviselő-testületének jóváhagyása után
lép életbe. Ezek a működés szempontjából lényegesek, inkább technikai jellegűek.
A második kérdésben arról van szó, hogy a társulási megállapodásokat a tagok (itt a
képviselő-testületeket kell tag alatt érteni), a társulási megállapodást az önkormányzati
választásokat követő 6 hónapon belül felül kell vizsgálni, március végén telik le ez a
határidő. Én arra kérem a Képviselőket, hogy gondolkodjanak el azon, hogy milyen
változtatásokat szeretnének, vessék össze a társulás adta előnyökkel-hátrányokkal.
Terveink szerint januárban lenne erről egy külön napirend és az ott született határozatot
a kistérségi tanács elé terjesztenénk.
A harmadik kérdés a központi orvosi ügyelettel kapcsolatos, ez az ami inkább több szót
érdemel. Az előterjesztés nem igazán tükrözi a mi véleményünket, mert erre vonatkozó
része Balmazújváros Kistérségi Tanácsának Elnöke által a Polgármesterekhez és a
jegyzőkhöz címzett levélből áll, amit pontosított, illetve kiegészített a tanács elnöke, a
kiegészítését tegnap juttatta el faxon hivatalunkba, 16 óra előtt néhány perccel érkezett
ide, még nekünk is alig volt időnk áttekinteni. Ezt felolvasnám szó szerint és ebből
pontosan megértené a lakosság és a képviselők is bővebb információt kapnának arról,
hogy miért kezdeményezte a kistérségi tanács, illetve annak elnöke, hogy kerüljön a
központi ügyelet kérdése a testületek elé, mit kér ő a testületektől.
Füzesiné Nagy Zita jegyző felolvasás útján ismerteti a Képviselő-testülettel a
Balmazújvárosi Kistérségi Tanács Elnöke által megküldött kiegészítést a napirendi
ponttal kapcsolatosan.
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Jónás Sándor polgármester:
Hozzátartozik az ügyhöz még, hiszen a levélből is kitűnt mindenki számára, hogy ami
eddig működött, úgy gondoljuk, hogy törvényes és szabályos, a levél után úgy
gondoljuk, hogy lehet, hogy mégsem az. Felelőtlen döntést nem szeretnék hozni és
magyarázatot sem adni a Képviselő-testületnek, ezért továbbléptünk, ma reggel az
ÁNTSZ-nél voltunk Debrecenben, ahol egyeztettük, nem jutottunk teljes eredményre.
Felvettem ma a minisztériummal is a kapcsolatot, a minisztérium véleményét is ki
fogom ebben az ügyben kérni, pontosan abból az ügyből kifolyólag, hogy még
tisztábban tudjam a képviselők és a lakosok elé terjeszteni ezt az ügyet. Ebből
kifolyólag kérném azt, hogy mind a két napirendi pontot halasszuk el és tegyük át a
legközelebbi soron következő testületi ülésünkre. Bízom benne, hogy addig tisztább
képet fogunk kapni. Eddig úgy dolgoztunk, hogy ez szabályos és jogszerű, most
felvetődött egy másik, ebben nem tudunk most állást foglalni.
Kérném azt, hogy ezt a két napirendi pontot halasszuk el és a legközelebbi ülésen
visszatérünk erre az ügyre.
Akinek véleménye, javaslata van, megtenni szíveskedjék.
Szilágyi Sándor:
Tisztelt Testület! Tisztelt Lakosság! Pontosítsuk, hogy a levelet miért tegnap küldték el.
Én a testületi anyagot, amit megkaptam, abból felelősen dönteni nem lehetett volna,
ezért felhívtam Tiba Urat, mint a társulás vezetőjét. Jegyző Asszony és Polgármester Úr
ott voltak a gyűléseken, miért nem tájékoztattak, miért nincs itt a jegyzőkönyv kivonata?
Akkor többet tudtunk volna meg, mint képviselők. A Jegyző Asszony egy mondatot
nem olvasott fel, szeretném ismertetni, mert így teljes: „Ennek eszköze lenne, hogy a
Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása kérné meg az ÁNTSZ működési
engedélyt, minden tagtelepülés, illetve Újszentmargita vonatkozásában, mind az öt
település tekintetében. A törvényes működés helyreállításának részletes tervét a korábbi
tárgykörben írt leveleim tartalmazzák.” Ez a mondat maradt ki.
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Egy másik mondat maradt ki.
Szilágyi Sándor:
Gondolta Tiba Úr, hogy nem biztos, hogy mind fel lesz olvasva. Én nem akarom
felolvasni, de akit érdekel, a levelezések is elő vannak készítve. Alapvetően itt az a
probléma, hogy van a Balmazújvárosi Kistérség, és van az Újszentmargita-TiszacsegeEgyek és a Balmazújváros-Hortobágy mikrotérség. Bennünket Tiszacsege érint,
Tiszacsege mint mikrotérség a finanszírozásnál le van konkrétan írva, hogy mennyi
pénzt kapott, meg a kistérségnél is a kettő együtt, tehát ezeknek a finanszírozására
gondolt, mert le van benne írva, hogy törvényesen járjunk el. Ezeket idáig is tudtuk.
Ezért nem értem pontosan Sándor, aki elég jó barátságba vagy Iványi Doktorral, aki
meg is támadta az 5.300 ezer Ft-ot, ami rá van téve, ezt kaptuk a Balmazújvárosi
Kistérségtől.
Jónás Sándor polgármester:
Maradjunk a témánál. Megkérném a Képviselőt, hogy ne személyeskedjünk.
Megkérdezem azt is, hogy Tiszacsegét képviseli Szilágyi Képviselő Úr vagy a
Kistérséget vagy Tiba Istvánt? Ez egy önkormányzat, itt kérném azt, hogy ezt vegyük
szem elé, és amikor 100%-osan tudjuk és biztosan látjuk azt, hogy mi van itt a háttérben
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és miért volt eddig törvénytelen és majd ha helyére tesszük, majd akkor vizsgáljuk
ezeket a dolgokat. Addig, míg én teljes 100%-os felelősséggel erre nem tudok választ
adni a képviselőknek, addig nem vagyok hajlandó kételyekbe a továbbiakban
belebonyolódni. Kérném, hogy szavazzunk, ha nincs más hozzászólás.
Szilágyi Sándor:
Befejezném, mert belevágtál.
Jónás Sándor polgármester:
Bele bizony.
Szilágyi Sándor:
Az a lényeg ezzel kapcsolatban, hogy ez a levél ide sem került volna hozzátok, mert fel
van sorolva, hogy kik kapják: Jónás Sándor, Szincsák Ferenc, Bódi Istvánné, Füzesiné
és Szilágyi Sándor önk-i képviselő részére.
Jónás Sándor polgármester:
Szándékosan nem olvastuk ezt Képviselő Társam, mert ez sértő a többi képviselőre,
hogy Tiba Úr csak Szilágyi Sándort nevezi meg képviselőnek.
Szilágyi Sándor:
Én kértem, ne haragudj, a többiek nem kérték Sándor.
Jónás Sándor polgármester:
Tessék befejezni nem óhajtok vitázni Szilágyi képviselővel. Kérem a képviselőtestületet, hogy szavazzunk az első két pontra.
Szilágyi Sándor:
Én teljes egészében a törvényességet képviselem és Tiba Úr is azt képviseli, akár
kistérség, akár önkormányzat.
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Mi meg Tiszacsege lakosságát képviseljük.
Jónás Sándor polgármester:
Aki úgy gondolja, hogy halasszuk el az első két napirendi pontot a legközelebbi testületi
ülésre, amire december 13-án kerül sor, kérem kézfelnyújtással jelezni szíveskedjék.

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Balmazújváros Kistérség
Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosítását, a központi orvosi
ügyelet társuláson belüli ellátásának módjáról való döntést, valamint a Balmazújváros
Kistérség Többcélú Társulása Alapító Okiratának módosítását szóló napirendi pontot
– 13 fő igen szavazattal, Szilágyi Sándor tartózkodásával e l n a p o l j a.
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Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Ugyan ez a kérdés érinti Egyek Képviselő-testületét is és nem viszik testület elé a
kérdést novemberben.
Hajduné dr. Vámosi Margit aljegyző:
A Tiszacsege-Egyek-Újszentmargita Társulás a központi ügyeletre hamarabb alakult
meg, mint maga a Kistérségi Társulás. Rendelkezik az ÁNTSZ működési engedélyével
és mindenféle feltételekkel, tehát törvényes ilyen szempontból. Itt nem ez a kérdés, itt a
minisztériumnak is abban kell állást foglalni, hogy lehet-e így is társulni.
Jónás Sándor polgármester:
Mi nem akarunk szembe fordulni sem a Kistérséggel, sem Tiba Úrral, mi a
törvényességet szeretnénk, de még nem látjuk teljesen tisztán. Elmondtam, hogy a
minisztérium álláspontját is ki fogom ebben az ügyben kérni és utána fogunk erről
beszélni.
Kérném Szilágyi Urat, hogy a telefont kapcsolja ki, testületi ülés van, vagy menjen ki!
Itt nem telefonálunk, az SZMSZ tiltja!
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
Tisztelt Képviselő Társak! A finanszírozáson túl, ha az érintettek elmondanák egy pár
mondatban, hogy a szakmai részét mennyiben befolyásolná.
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Elhalasztottuk.
Jónás Sándor polgármester:
Mi tettünk lépést. Összehívtuk az orvosokat, itt beszélgettünk el velük, tájékozattuk őket
erről a dologról. Szakmailag ez jó és tökéletesnek ítélték ők is és elfogadhatónak találták
mindenféle szempontból. Privát véleményem, hogy ennyire jó csapatot régen láttam,
hogy ennyire egyforma vélemény alakul ki az orvosok között. Ezt szeretnénk megőrizni
a későbbiekben is, azért akarunk egy pontos vizsgálatot folytatni ebben az ügyben.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Tisztelt Képviselő-testület! A Bizottságunk tárgyalta ezt az előterjesztést és ugyanerre
az elhatározásra jutottunk, hogy olyan kevés információ van a kiküldött anyagban, hogy
ebben érdemben nem lehet dönteni. Ezért nagyon örülök, hogy elhalasszuk. A bizottság
egyértelműen megállapította, hogy az ügyelet jól működik, a lakosság elfogadta, a
három település tud együtt dolgozni, ezt kár lenne szétverni. Ezért járjuk körül a
dolgokat, úgy ahogy a Polgármester Úr mondta a törvényesség betartásával a
működőképességét meg kell hagyni.
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2.

Napirendi pont
Bérleti díjak felülvizsgálatával kapcsolatos rendeletek módosítása
Ea.: Hajduné dr. Vámosi Margit aljegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)

Jónás Sándor polgármester:
Nem soron következő napirendi pontra térnénk rá. Felkérném Hajduné dr. Vámosi
Margit Aljegyző Asszonyt, hogy a bérleti díjak felülvizsgálatával kapcsolatban a
rendelet-módosításra vonatkozó javaslatot a Képviselő-testülettel ismertetni
szíveskedjen.
Hajduné dr. Vámosi Margit aljegyző:
Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület döntése az volt, hogy minden évben
vizsgáljuk felül a bérleti díjakat és az inflációt követően lehetőleg módosítsuk annak
mértékét. Ennek az előterjesztésnek a melléklete egyrészt a bérlakásokra, helyiségekre
vonatkozó rendeletnek a módosítása, másrészt a közterület-használatról szóló rendelet
módosítása. A tegnapi Pénzügyi Bizottsági ülésen dőlt el, hogy mennyi lesz a bérleti
díjnak a mértéke, illetőleg az emelés, ezért ma délelőtt folyamán készítettük el az
anyagot, ezért került most a Képviselő-testület elé. A Bizottság azt az álláspontot
fogadta el minden esetben, hogy egy általános 10%-os emelést javasol. Tehát
önkormányzati lakások esetében az eddig 200 Ft helyett 220 Ft/m2/hó legyen a bérleti
díj mértéke. A költségalapon meghatározott lakbérű bérlakások esetén 350 Ft/m2/hó. A
közterület-használatoknál pedig egységesen 10%, illetve a temető területén a
virágárusítás esetén állapított meg 600 Ft/m2/hó összeget. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy ennek megfelelően tárgyalja meg az előterjesztéseket és majd a
Pénzügyi Bizottság ismertetni fogja, hogy a bérleti díjak hogyan alakulnak személyi,
illetőleg helyiség bontásban.
Szeli Zoltán, Szilágyi Sándor és Tóth Imre kiment az ülésről.

Jelen van:

11 fő

Jónás Sándor polgármester:
Aki az önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló
10/2006.(III. 30) rendelet módosítását elfogadja, kérem kézfelnyújtással jelezni
szíveskedjék.
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az önkormányzati lakások és
helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 10/2006.(III. 30) rendelet módosítását –
11 fő igen szavazattal (Szeli Zoltán, Szilágyi Sándor és Tóth Imre nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
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TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
24/2006.(XI. 30.) RENDELETE
Az önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló
10/2006.(III. 30.) rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzati lakások és nem lakás
céljára szolgáló helyiségek bérleti díjáról szóló 10/2006.(III. 30.) rendeletét (a továbbiakban:
Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

1. §.
A Rendelet 12. §. (1), (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Önkormányzati lakás bérleti díja a 3. § alapján bérbeadott lakás esetén 220.- Ft/m2/hó.

(2) A költségalapon meghatározott lakbérű bérlakások bérleti díja 350.- Ft/m2/hó.”

2. §.
E rendelet 2007. január 01. napján lép hatályba.
Tiszacsege, 2006. november 30.

Jónás Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző

8
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2006. November 29.

Jónás Sándor polgármester:
Aki a közterületek használatáról szóló 6/2003.(I. 30.) rendelet módosítását elfogadja,
kérem kézfelnyújtással jelezni szíveskedjék.
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a közterületek használatáról
szóló 6/2003.(I. 30.) rendelet módosítását – 11 fő igen szavazattal (Szeli Zoltán,
Szilágyi Sándor és Tóth Imre nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotja:
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
25/2006.(XI. 30.) RENDELETE
a közterületek használatáról szóló 6/2003.(I. 30.) rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közterületek használatáról szóló
6/2003.(I. 30.) rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. §.
A Rendelet 2. számú melléklete helyébe az e rendelet melléklete lép.
2. §.
E rendelet 2007. január 01-jén lép hatályba.
Tiszacsege, 2006. november 30.

Jónás Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
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melléklet
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének 25/2006.(XI. 30.) rendeletéhez

AA KKÖÖZZTTEERRÜÜLLEETT--HHAASSZZNNÁÁLLAATTII DDÍÍJJAAKK M
MÉÉRRTTÉÉKKEE
Betűjel

Közterület-használat
célja

I.
II.
III.
IV.

A/1. Árubemutató tárgy, falon elhelyezhető
árubemutatóval vitrin

A/2. Gépkocsik reklám célú bemutatása

I.-IV.

B. 1 Árusító pavilon:
- kereskedelem
- virágárusítás a temető területén
- vendéglátás
- alkalmi jellegű

taxik

C.

Géperejű
bérkocsik,
gépkocsinként

D.

Egyes létesítményekhez szükséges gépjármű
várakozóhely gépkocsinként

állomáshelye

E/1. Önálló hírdetőberendezés
E/2. Átfüggesztő transzparens

F.

Díjövezeti
kategória

Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag és
törmelék tárolása

Díj
1.250.790.470.150.-

Ft/m2/hó
Ft/m2/hó
Ft/m2/hó
Ft/m2/hó

1.570.- Ft/m2/nap

I.
II.
IV.
III.
IV.

2.000.1.210.600.240.120.-

Ft/m2/hó
Ft/m2/hó
Ft/m2/hó
Ft/m2/hó
Ft/m2/hó

I.
II.
III.
IV.

11.800.7.870.6.290.3.930.-

Ft/gk/év
Ft/gk/év
Ft/gk/év
Ft/gk/év

I.
II.
III.
IV.

6.290.- Ft/gk/év
4.720.- Ft/gk/év
1.570.- Ft/gk/év

I.-II.
III.-IV.

3.150.- Ft/m2/hó
1.570.- Ft/m2/hó

I.
II.
III.
IV.

120.100.50.60.-

Ft/m2/nap
Ft/m2/nap
Ft/m2/nap
Ft/m2/nap

I.
II.
III.
IV.

1.250.950.320.150.-

Ft/m2/hó
Ft/m2/hó
Ft/m2/hó
Ft/m2/hó

Az a. és e. kategóriában a díjfizetés alapja a bemutatott, illetve hirdető berendezés (transzparens)
tényleges felülete m2-ben.
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Betűjel
G.

Közterület-használat
célja
Időszakos jellegű árusítás (pavilon, árusító pult)
-

kereskedelem
vendéglátás

Díjövezeti
kategória
I.
II.
III.
IV.

Díj
4.720.3.150.1.570.790.-

Ft/m2/hó
Ft/m2/hó
Ft/m2/hó
Ft/m2/hó

Alkalmi és mozgóárus
- kereskedelem
- vendéglátás

I.
II.
III.-IV.

1.570.- Ft/m2/nap
790.- Ft/m2/nap
470.- Ft/m2/nap

I.

Vendéglátóipari előkert

I.-II.
III.-IV.

1.570.- Ft/m2/hó
630.- Ft/m2/hó

J.

Üzleti szállítás vagy rakodás alkalmával
Hordók, ládák, göngyölegek elhelyezése,
áru kirakodás, konténertárolás

H.

I.
II.
III.
IV.

1.250.790.320.150.-

Ft/m2/nap
Ft/m2/nap
Ft/m2/nap
Ft/m2/nap

K.

Kiállítás, vásár

I.-II.
III.-IV.

L.

Mutatványos tevékenység

II.-IV.

80.- Ft/m2/nap

M.

Cirkusz

II.-IV.

80.- Ft/m2/nap

N.

Ideiglenes felvonulási telephely

O.

P.

Szerencsejátékkal kapcsolatos
árusító tevékenység

Személygépkocsi tárolással elfoglalt
önkormányzati terület

50.- Ft/m2/nap
30.- Ft/m2/nap

I.
II.
III.
IV.

150.80.40.30.-

Ft/m2/hó
Ft/m2/hó
Ft/m2/hó
Ft/m2/hó

I.
II.
III.
IV.

7.870.6.290.4.720.1.570.-

Ft/m2/hó
Ft/m2/hó
Ft/m2/hó
Ft/m2/hó

I.-II.
III.-IV.

50.- Ft/m2/év
40.- Ft/m2/év
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Betűjel
Q.

Közterület-használat
célja
Közúti közlekedésre alkalmatlan jármű
engedéllyel történő tárolása

Díjövezeti
kategória
I.
II.
III.
IV.

R.

Film- és televíziófelvétel

I.-II.
III.-IV.

S.

Iparvágány

III.-IV.

T.

Járműről végzett hangos reklám

U.

Önkormányzati parkolóhelyek
(táblával ellátott)

I.
II.
III.
IV.
I.
II.
III.-IV.

Díj
950.790.150.120.-

Ft/gk/nap
Ft/gk/nap
Ft/gk/nap
Ft/gk/nap

80.- Ft/m2/nap
50.- Ft/m2/nap
40.- Ft/fm/hó
7.870.4.720.3.150.1.570.-

Ft/nap
Ft/nap
Ft/nap
Ft/nap

70.50.40.-

Ft/óra
Ft/óra
Ft/óra
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3.

Napirendi pont
Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és a hozzá részben önálló
gazdálkodási jogkörrel tartozó intézmények együttműködési megállapodásainak
felülvizsgálata
Ea.: Langó Józsefné pü.-i ügyintéző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)

Jónás Sándor polgármester:
Felkérem Langó Józsefnét, hogy szóbeli kiegészítését megtenni szíveskedjék.
Szeli Zoltán és Tóth Imre visszaérkezett az ülésre.

Jelen van: 13 fő

Langó Józsefné pénzügyi előadó:
Az előterjesztés szövegét én írtam, de a Polgármesteri Hivatal és a részben önállóan
gazdálkodó intézmények közötti együttműködési megállapodást Szilágyi Sándor
pénzügyi tanácsadó egy megbízási szerződés keretében készítette el. Ebben a megbízási
szerződésben felülvizsgálta az együttműködési megállapodást és egy bővített
együttműködési megállapodás került most a Képviselő-testület elé, amely ugyanazt
tartalmazza, csak a jogszabályi háttér részletesebb ismertetésével, így a pénzügyi
gazdálkodást teljes mértékben lefedi.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Tisztelt Testület! Bizottságunk tárgyalta az előterjesztést, megállapítottuk, hogy egy
nagyon jól előkészített, alaposan részletesen kidolgozott napirendről van szó, amely a
részben önállóan gazdálkodó intézményeknek a pénzügyi gazdasági feladatainak az
ellátását teljes egészében lefedi, illetve a munkamegosztás, valamint a felelősségvállalás
rendjének a szabályairól részletesen szól. Bizottsági ülésünkön felvetődött annak a
lehetősége, hogy még az előző testület döntött a Kommunális Szolgáltató önállóan
gazdálkodóként való működtetéséről, de igazából átértékeltük ezt a dolgot, mert nem
biztos, hogy hatékonyabb lenne a gazdálkodása, illetve a tevékenysége, mert ott is fel
kellene állítani egy apparátust, ami a gazdálkodást, a pénzügyi feladatokat végezné,
igazából a felelősség megosztás kapcsán került ez előtérbe, de lényegi változás nem
várható benne, úgyhogy átértékeltük és javasoljuk ennek a napirendnek az íly módon
történő elfogadását.
Jónás Sándor polgármester:
Van-e valakinek még észrevétele. Amennyiben nincs, kérem aki egyetért az
előterjesztésben foglaltakkal, kézfelnyújtással jelezni szíveskedjék.
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – Tiszacsege Város
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala és a hozzá részben önálló gazdálkodási
jogkörrel tartozó intézmények együttműködési megállapodásának felülvizsgálatát – 13
fő igen szavazattal (Szilágyi Sándor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

13
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2006. November 29.

164/2006.(XI. 29.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal és a hozzá
tartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények - Tiszacsege Kommunális Szolgáltató
Szervezet és Egyesített Szociális Intézmény - közötti gazdálkodással kapcsolatos
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló együttműködési megállapodásban
foglaltakkal egyetért és 2006. december 01-jei hatállyal jóváhagyja.
Az együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a megállapodást a
képviselő-testület nevében aláírja és a jegyzővel együtt gondoskodjanak az abban
foglaltak betartásáról.
Határidő. folyamatos
Felelős: Jónás Sándor polgármester
Füzesiné Nagy Zita jegyző
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Tiszacsege Város
Polgármesteri Hivatala

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó részben
önállóan gazdálkodó intézmények pénzügyi-gazdasági feladat ellátását
érintő munkamegosztás és felelősségvállalás rendjének szabályozása
céljából

Érvényes: 2006. december 1-től.

Jóváhagyta: az Önkormányzat Képviselő-testülete
a záró rendelkezések 3. pontja szerinti
határozatával

Jónás Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött a Tiszacsege Város Polgármesteri Hivatala, mint az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szerve, valamint a hozzá tartozó
részben önállóan gazdálkodó Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató Szervezet
és az Egyesített Szociális Intézmény pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátását érintő munkamegosztás és felelősségvállalás rendjének szabályozása céljából, az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1998./XII.30./ Korm. rendelet 14.§ (3)-(4)-(5)
és (7) bekezdései, valamint a 17.§ (1) és (3) bekezdései, továbbá az intézmények
alapító okiratáról szóló képviselő-testületi határozatok alapján.
Általános előírások
A.

Az önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek meghatározásai és a velük kapcsolatos egyéb
rendelkezések

B.

Az együttműködés általános szempontjai
Részletes előírások

I.
II.

Az éves költségvetés tervezése
Az éves költségvetési előirányzatok és azok módosításainak
nyilvántartása, felhasználása

III.

A kötelezettségvállalások és azok ellenjegyzéseinek, valamint a szakmai teljesítések igazolásainak és az érvényesítések, továbbá az utalványozások és azok ellenjegyzési rendjének meghatározása
A számviteli, könyvvezetési feladatok ellátása
Az egyéb nyilvántartások vezetése
A pénzkezelés rendje
Az üzemeltetési-fenntartási, valamint a felújítási-beruházási
tevékenységek tervezése és lebonyolítása
Az önkormányzati vagyon kezelése és hasznosítása
A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés
(FEUVE), valamint a belső ellenőrzési feladatok ellátása

IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
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X.
XI.
XII.

A beszámolási kötelezettségek teljesítése
Az információ szolgáltatások miatti felelősség
meghatározása
Záró rendelkezések
ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

A. Az önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek
meghatározásai és a velük kapcsolatos egyéb rendelkezések
1.

A hivatkozott Korm. rendelet 14.§ (3) bekezdése szerint a felügyeleti
szerv azt a költségvetési szervet sorolhatja be önállóan gazdálkodó költségvetési szervnek, amelyet szakmai tevékenységének önállóságára, illetőleg jelentős költségvetési és vagyonhasználati igényének nagyságára, a
gazdálkodási feladatok összetettségére figyelemmel célszerű gazdaságilag
önállóan működtetni, továbbá amelynél a gazdálkodás önálló, gazdaságos
és szakszerű viteléhez szükséges személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, a pénzügyi-gazdasági tevékenység ellátására a szervezeten
belül elkülönített egység (gazdasági szervezet) működik.

2.

A Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése szerint részben önállóan gazdálkodó
költségvetési szervnek azt a jogi személyiséggel rendelkező költségvetési
szervet kell besorolni, amelynél a (3) bekezdésben rögzített feltételek nem
vagy csak részben állnak fenn, saját gazdasági szervezettel nem rendelkezik. Ez a besorolás a költségvetési szerv szakmai önállóságát nem
érinti.

3.

A Korm. rendelet 14.§ (5) bekezdése szerint a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv besorolásával egyidejűleg a felügyeleti
szerv
a.) kijelöli azt az önállóan gazdálkodó költségvetési szervet, amely a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv 17.§ (1) bekezdés alapján meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatait ellátja;
b.) jóváhagyja az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv közötti megállapodást, vagy az azt helyettesítő okiratot,
amely a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét rögzíti;
c.) dönt az előirányzatok feletti jogosultság szerinti besorolásról, és jóváhagyja a jogosultság gyakorlásának rendjét.

4.

A Korm. rendelet 14.§ (7) bekezdése szerint a 14.§ (5) bekezdés b)
pontjában megjelölt megállapodásnak tartalmaznia kell
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a.) a tervezés, a pénzkezelés, az előirányzat-felhasználás, (a kincstári
körön kívüliek esetén a pénzellátás), a kötelezettségvállalás, az utalványozás, az analitikus nyilvántartás, az információáramlás, szolgáltatás, a FEUVE, valamint
b.) a működtetés, a tárgyi eszköz felújítás, a beruházás, a vagyonkezelés tekintetében melyek azok a feladatok, amelyeket az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv összevontan, illetve melyek azok a feladatok, amelyeket a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv elkülönítetten, önállóan lát el.
5.

A Korm. rendelet 17.§ (1) bekezdése szerint az önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv egyetlen gazdasági szervezettel rendelkezik. E
szervezetnek kell megoldania a tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénzkezeléssel, a könyvvezetéssel és a beszámolási, valamint a FEUVEI kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos összefoglaló és a saját
szervezetére kiterjedő feladatokat, amelyek – a FEUVE kivételével –
részben történhetnek vásárolt, a felügyeleti szerv által engedélyezett
szolgáltatással, a felelősség átruházása nélkül.

6.

A Korm. rendelet 17.§ (3) bekezdése szerint a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője az (1) bekezdésben meghatározott a feladatok együttműködési megállapodásban rögzített része ellátására pénzügyi-gazdasági feladatok ellátásáért felelős személy(eke)t
jelöl ki.
B. Az együttműködés általános szempontjai

1.

Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek együttműködésének célja az, hogy a hatékony, szakszerű és ésszerűen takarékos
gazdálkodás feltételeit megteremtse.

2.

Az együttműködés nem csorbíthatja a részben önállóan gazdálkodó gazdálkodási, szakmai döntésjogi rendszerét, önálló jogi személyiségét és felelősségét.

3.

Mindazokat a gazdálkodási feladatokat, amelyeknek szervezeti és személyi feltételei a részben önállóan gazdálkodónál nincsenek meg, köteles az
önállóan gazdálkodó ellátni.
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4.

Az önállóan gazdálkodó saját gazdasági szervezete útján biztosítja a szabályszerű, törvényes és ésszerű gazdálkodás feltételeit.

5.

A 4. pontban foglaltakat az önállóan gazdálkodó elsősorban az ellenjegyzési és érvényesítési jogkörének gyakorlásán keresztül és más, a gazdasági folyamatokba beépített belső ellenőrzési feladatainak ellátása útján
tudja biztosítani.

6.

A kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört az intézményvezetők és
helyetteseik a megállapodás melléklete szerint saját hatáskörükben gyakorolják, a mellékletben nem szereplő esetekben pedig ez a jogkör az önállóan gazdálkodó szerv vezetőjét illeti meg. Intézményi szinten kell ellátni a szakmai teljesítések igazolásait is az előbbi munkavállalóknak.

7.

A kötelezettségvállalások és utalványozások ellenjegyzési jogkörei az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, illetve az ezzel a jogkörrel általa felhatalmazott hivatali dolgozót illetik meg. A jegyző által
meghatalmazott, jogszabályi előírásoknak megfelelő szakképzettséggel
rendelkező hivatali dolgozó látja el az érvényesítői feladatokat.

8.

Az önállóan gazdálkodó köteles a kiemelt előirányzatokról intézményenkénti – azon belül szakfeladatonkénti – előirányzat-nyilvántartást naprakészen vezetni főkönyvi számlák és költség számlák szerinti mélységben. A
kiemelt előirányzatok a részben önállóan gazdálkodó intézményeknél is
vezetésre, ezt követően pedig a bekövetkező módosítások utáni egyeztetésekre kerülnek.

9.

A kötelezettségvállalás nyilvántartása mind az önállóan gazdálkodónál,
mind a részben önállóan gazdálkodónál azonos tartalommal, párhuzamosan történik. A nyilvántartás naprakészen mutatja a folyamatban lévő kötelezettség vállalásokat, illetve ezek hó végi állományát, amit az önállóan
gazdálkodó a részben önállóan gazdálkodóval a havi zárást követően minden hónapban egyeztet.

10.

A számviteli /főkönyvi/ könyvelést az önállóan gazdálkodó vezeti, és gondoskodik arról, hogy a számvitelben kellően elkülönüljenek az intézmények gazdasági eseményei egymástól.

11.

A tárgyi eszközökre, készletekre, a személyi juttatásokra vonatkozó (létszám-, bér stb. adatokat) az önállóan gazdálkodó által meghatározott formában a részben önállóan gazdálkodó vezeti, és arról havi adatszolgáltatást teljesít az önálló gazdálkodó számára.
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12.

A részben önállóan gazdálkodó az önállóan gazdálkodó vezetője által
meghatározottak alapján éves leltárt készít és annak előtte javaslatot tesz a
felesleges vagyontárgyak hasznosítására, illetve selejtezésére az erre vonatkozó belső szabályozás előírásai szerint.

13.

A leltár adatainak értékelése az önállóan gazdálkodó feladata, ennek során
a nyilvántartások és tényleges készletek közötti eltérésekről kimutatást készít a részben önállóan gazdálkodóval közösen végrehajtandó rendezések
érdekében.

14.

A részben önállóan gazdálkodó által teljesített adatszolgáltatások valódiságáért saját nyilvántartási rendszerénél a részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetője, az egyéb pénzügyi információ-szolgáltatások tekintetében pedig az önállóan gazdálkodó szerv vezetője a felelős.

15.

Az önállóan gazdálkodó gondoskodik arról, hogy a gazdálkodással kapcsolatos állami és önkormányzati szabályozások eljussanak a részben önállóan gazdálkodóhoz, és ezen kívül is segíti a gyakorlati végrehajtást.

16.

A gazdasági eseményekhez kapcsolódó, azok során keletkezett bizonylatokat a részben önállóan gazdálkodó és az önállóan gazdálkodó között
úgynevezett számla átadás-átvételi könyvvel kell kézbesíteni, amelyből
megállapítható, hogy a keletkezett iratot (bizonylatot) melyik szerv mikor
és kinek adta át ügyintézés céljából a másik szerv számára.

17.

A kisebb összegű intézményi kifizetések teljesítésére a részben önállóan
gazdálkodók egy része készpénzellátmányt kap, a másik része pedig beszerzési előleget vesz fel a hivatal pénztárából, amelyet a készpénzkezelési szabályzat alapján és az ott szabályozott bizonylatolásokkal használhatnak fel. Az intézmények által beszedett bevételeket nem használhatják
fel saját céljaikra, azokat kötelesek 24 órán belül az önállóan gazdálkodó
részére befizetni.
RÉSZLETES ELŐÍRÁSOK
I. Az éves költségvetés tervezése

1.

A Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodájának vezetője a részben önállóan
gazdálkodó intézmények vezetőivel együttműködve figyelemmel kíséri a
tárgyévi költségvetés teljesítését és a következő évi feladatok figyelembe
vételével minden év november 5.-ig számításokat végez a következő évi
költségvetés intézményi szintű koncepciós kiemelt előirányzataira a
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személyi juttatások, munkaadói járulékok és dologi kiadások
vonatkozásá-ban. Ezeket az adatokat a pénzügyi irodavezető beépíti a
Polgármesteri Hivatal költségvetési koncepciójának tervezetébe.
2.

A képviselő-testület által jóváhagyott költségvetési koncepció alapján a
pénzügyi iroda és az intézmény vezetője minden január 25-éig elkészíti a
költségvetés tervezetéhez tartozó adatok kimunkálását a jegyző és az önállóan, valamint a részben önállóan gazdálkodó intézmények vezetői közötti
költségvetési egyeztető tárgyalásra.

3.

Az egyeztetéseket követően szükség szerint módosítják az intézményi
szintű kiemelt költségvetési előirányzatok adatait, és ezeket a pénzügyi
iroda beépíti a Polgármesteri Hivatal költségvetési rendelet tervezetébe.
II. Az éves költségvetési előirányzatok és azok módosításainak
nyilvántartása, felhasználása

1.

A költségvetési rendelet képviselő-testület általi megalkotása után a
pénzügyi iroda intézményenként felfekteti az előirányzat-nyilvántásokat
szakfeladatonkénti, és kiadás nemenkénti bontásban, ennek egy példányát
átadja a részben önállóan gazdálkodó intézmény részére.

2.

A költségvetési év folyamán bekövetkező gazdálkodási események hatására a részben önállóan gazdálkodó intézmények vezetői írásban kezdeményezhetik a részükre jóváhagyott előirányzatok módosításait. A kezdeményezéseknek tartalmazniuk kell az előirányzat módosítási igények indoklását is. Az előirányzat módosítási igényeket a jegyző részére, de előzetes felülvizsgálat céljából a pénzügyi irodához kell megküldeni.

3.

A pénzügyi iroda:
− felülvizsgálja az intézményvezetői hatáskörben végrehajtható módosítások szabályszerűségét, és a jegyző jóváhagyását követően beépíti a
költségvetési rendelet módosításokba.
− a testületi hatáskörben végrehajtott intézményi szintű előirányzat
módosításokról hozott döntéseket 10 napon belül továbbítja az intézmények részére,
− az előbbi előirányzat módosításokat átvezeti a részben önállóan gazdálkodó előirányzat-nyilvántartásán és havonta egyezteti a változásokat az
intézményekkel.
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III. A kötelezettségvállalások és azok ellenjegyzéseinek, valamint a szakmai
teljesítések igazolásainak és az érvényesítések, továbbá az utalványozások és azok ellenjegyzési rendjének meghatározása
1.

A kötelezettségvállalások rendje:

a)

A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vezetői és általuk
írásbelileg meghatalmazott helyetteseik a kötelezettségvállalás tekintetében az alábbi előirányzatok felett rendelkeznek saját hatáskörükben:
- személyi juttatások előirányzata és
- munkaadót terhelő járulékok előirányzata vonatkozásában teljes mértékben,
- a dologi kiadásokat érintően esetenként 10 ezer Ft összeghatárig vállalhatnak kötelezettséget intézményi előirányzataikon belül.

b)

A 10 ezer Ft feletti dologi kiadásokra a Polgármesteri Hivatal kötelezettségvállalási jogkörrel rendelkező tisztségviselője: a polgármester, illetve
annak távollétében az általa írásbelileg meghatalmazott személy vállalhat
kötelezettséget.

2.

A kötelezettségvállalások ellenjegyzése:

a)

Az intézmények által a pénzügyi irodához átadó könyvvel megküldött
kötelezettségvállalási bizonylatokat az ezzel megbízott irodai dolgozó
szabályszerűség és a pénzügyi fedezet megléte szempontjából felülvizsgálja és ha a kötelezettségvállalásnak van fedezete, akkor a jegyzővel, annak távollétében az aljegyzővel ellenjegyezteti, és felvezeti a kötelezettségvállalási nyilvántartásba.

b)

Amennyiben a kötelezettségvállalásra a pénzügyi iroda adatai szerint
nincs fedezet, a vonatkozó dokumentumot „nem teljesíthető fedezethiány
miatt” megjegyzéssel visszaküldik a részben önállóan gazdálkodó intézmény vezetőjének.
A kötelezettségvállalások hó végi nem teljesült állományát a pénzügyi iroda és a részben önállóan gazdálkodó intézmények ezzel megbízottjai a
tárgyhónapot követő hó 5-ig egyeztetik egymással.

c)

Az ellenjegyzéssel is ellátott intézményi kötelezettségvállalásokról olyan
analitikus nyilvántartást kell vezetni, amelyből megállapítható az évenkénti kötelezettségvállalások összege.

22
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2006. November 29.

3.

A szakmai teljesítések igazolásai:
Ennek a feladatnak az ellátására az eszközök és szolgáltatások átvételére
és a teljesített kötelezettségvállalások számláin szereplő mennyiségi, egységár és érték adatok igazolására külön írásbelileg felhatalmazott intézményi állományú vezetők és más dolgozók jogosultak „szakmai teljesítés igazolva” bélyegző használatával.

4.

Az érvényesítések:
Ezt a feladatot csakis a jegyző által írásbelileg megbízott, megfelelő szakképesítéssel (azaz legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett
pénzügyi-számviteli szakképesítéssel) rendelkező hivatali dolgozók végezhetik el külön kiadott tárgyköri szabályozásban meghatározottak szerint. Ez utóbbi vonatkozásában jogszabályi követelmény az „érvényesítve” szó, valamint az érvényesített összeg és a könyvviteli elszámolásra utaló főkönyvi számlaszám feltüntetése az érintett bizonylaton. Az érvényesítők feladatai közé tartozik a szakmai teljesítésigazolások meglétének
vizsgálata is.

5.

Az utalványozások rendje:
A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetői és kijelölt helyetteseik azokra a gazdasági eseményekre, amelyekre kötelezettséget vállaltak, az utalványozási jogkört is gyakorolják.

6.

Az utalványozások ellenjegyzése:

a)

Az utalványozás ellenjegyzésére a jegyző, vagy az aljegyző jogosult.

b)

Az ellenjegyzési jogkör gyakorlója a kötelezettségvállalás ellenjegyzése
előtt meggyőződik arról, hogy a szükséges fedezet rendelkezésre áll-e és
az utalványozás nem sérti-e az előírásokat.

c)

Az utalványozás ellenjegyzése a kötelezettségvállalás ellenjegyzésével azonos módon történik. Ha az utalványozás ellenjegyzője szabálytalanságot tapasztal, vagy nincs a kifizetésnek fedezete, megtagadja az ellenjegyzést és ezt jelzi az utalványozónak. Ha az utalványozó ezek után is ragaszkodik az ellenjegyzéshez, akkor felvezeti az utalványra, hogy „az ellenjegyzés utasításra történt” és egyúttal írásban értesíti a polgármestert a
részletes indoklás egyidejű kifejtésével.
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7.

Egyéb rendelkezések:

a)

A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője felelős a jóváhagyott költségvetésében szereplő működési előirányzatok felhasználásának szükségességéért, az igénybe vett árubeszerzések és szolgáltatások
mennyiségéért és minőségéért az elvárható takarékosság betartása mellett.

b)

A részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek a részükre jóváhagyott költségvetési létszámkerettel önállóan gazdálkodnak.

c)

Az ellenjegyzési jogkör gyakorlása útján az önállóan gazdálkodó biztosítja azt, hogy a belső szabályzatokkal összhangban és az önkormányzat
képviselő-testülete döntéseinek megfelelően történjenek az előbbiekben
ismertetett intézkedések.
IV. A számviteli, könyvvezetési feladatok ellátása

1.

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv feladatait képezi:
- az érvényesített, utalványozott és ellenjegyzett bizonylatok alapján a
főkönyvi könyvelés elvégzése,
- köteles a főkönyvi könyvelésen belül elkülönítve biztosítani a részben
önálló költségvetési intézmény gazdasági eseményeinek könyvelését,
- létszám és bérnyilvántartás vezetése, feldolgozása, intézményenkénti
elkülönítése,
- befektetett eszközök és külön meghatározott készletek analitikus nyilvántartása mennyiségben és értékben,
- a számviteli törvényben kötelezően előírt belső szabályzatok elkészítése, végrehajtása, betartása és betarttatása, ezek közül az intézmények
által végzendő feladatokat tartalmazó szabályzatok teljes körű átadása
részükre.

2.

A részben önállóan gazdálkodó intézmények feladatai:
- biztosítani kell a saját rendelkezésű előirányzatokkal kapcsolatos bizonylatok, információk stb. időbeli rendelkezésre bocsátását az önállóan gazdálkodó részére, valamint
- a tárgyi eszközök és készletek analitikus nyilvántartása. Ezekre vonatkozóan kiállítják a bevételezések, felhasználások és más csökkenések
és növekedések alapbizonylatait, folyamatosan egyeztetnek a hivatali
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eszköznyilvántartókkal, valamint a saját intézményük különböző szakleltáraival, munkahelyeivel.
- Az önállóan gazdálkodó intézmény vezetőjének rendelkezése, és a leltározási szabályzatban foglaltak alapján a részben önállóan gazdálkodók elvégzik az év végi leltárfelvételeket, összesítik a szakleltárakat,
illetve közreműködnek azok kiértékelésében.
- A részben önállóan gazdálkodó intézmény a felesleges vagyontárgyak
feltárásának, hasznosításának és selejtezésének belső szabályozása alapján elvégzi a feltárást és erről írásbelileg értesíti a hivatali gazdasági
szervezet vezetőjét. További intézkedések a Polgármesteri Hivatal ezirányú állásfoglalása alapján végezhetők el.
V. Az egyéb nyilvántartások vezetése
A részben önállóan gazdálkodó intézmények elkülönülten vezetik a szakmai sajátosságaik vonatkozásában előírt nyilvántartásokat.
VI. A pénzkezelés rendje
1.

Az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal összevontan látja el a
pénzkezeléssel kapcsolatos feladatokat, mind a bankszámla, mind pedig a
készpénzforgalom tekintetében.

2.

A kisebb összegű intézményi kifizetések teljesítésére a részben önállóan
gazdálkodó Kommunális Szolgáltató Szervezet a pénzkezelési szabályzatban meghatározott 10 ezer Ft összegű ellátmányt kap, amellyel köteles elszámolni. A kisebb pénzforgalmat igénylő Egyesített Szociális Intézmény
esetenkénti vásárlási pénzelőleg juttatást vehet fel és számol el annak Ft
összegével. Az intézmények által készpénzben beszedett bevételek saját
gazdálkodásuk teljesítésére nem fordíthatók, azt naponta kötelesek a Polgármesteri Hivatal pénztárába befizetni.

3.

A részben önállóan gazdálkodó intézmények az igény felmerülését megelőző 2 munkanappal a készpénz felvételi igényüket kötelesek az önállóan
gazdálkodó részére eljuttatni.

4.

A készpénz kifizetések, illetve banki átutalások szabályszerűségéért az
önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője felelős.
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5.

A pénzellátmány, illetve az elszámolásra felvett készpénzelőleg kezeléséért a részben önállóan gazdálkodó intézmény e feladattal megbízott
dolgozója a felelős.

VII. Az üzemeltetési-fenntartási, valamint a felújítási-beruházási tevékenységek tervezése és lebonyolítása
1.

A részben önállóan gazdálkodó intézmények az üzemeltetési-fenntartási,
valamint felújítási-beruházási műveleti igényükkel együtt műszaki és
pénzügyi információkat szolgáltatnak az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv felé az utóbbi szerv által meghatározott módon.

2.

Az önkormányzat éves jóváhagyott költségvetése alapján végrehajtott
üzemeltetési-fenntartási műveletek kiadásait, valamint a felújítást és beruházást az önállóan gazdálkodó intézmény a részben önállóan gazdálkodó
intézmény könyvelési adataiban átvezeti a rendelkezésre álló szakmailag
leigazolt és érvényesített, utalványozott és ellenjegyzett bizonylatok alapján.
VIII. Az önkormányzati vagyon kezelése és hasznosítása

Az intézmények által kezelt vagyontárgyakkal kapcsolatos feladatokat az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól alkotott rendelete alapján kell ellátni az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó szerveknél is.
IX. A folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE),
valamint a belső ellenőrzési feladatok ellátása
Az ügyintézői munkafolyamatokba épített ellenőrzésekkel kapcsolatos
feladatokat az egymást követő munkafolyamatok ellátása (pl. szakmai teljesítés
igazolások és az ezeket követő érvényesítések) illetve a vezetői szintű utalványozások és azok ellenjegyzései, valamint a más irányú előzetes vagy utólagos
vezetői ellenőrzések keretében kell ellátni részben az intézményeknél, részben
pedig a Polgármesteri Hivatalban.
A Polgármesteri Hivatal belső ellenőri feladatait ellátó dolgozók vizsgálati jogosultsága kiterjed a részben önállóan gazdálkodó intézményekre is.
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X. A beszámolási kötelezettségek teljesítése
1.

Az önállóan gazdálkodó Polgármesteri Hivatal elkészíti és továbbítja a
Magyar Államkincstár Területi Igazgatóságához az önkormányzati szinten
összesített féléves és éves beszámolókat a rendelkezésére álló számviteli –
pénzügyi, és statisztikai nyilvántartások alapján.

2.

A számszaki részeket indokoló, illetve a pénzügyi teljesítésről szóló tájékoztatót az önállóan gazdálkodó a részben önállóan gazdálkodó intézményekkel együttműködve készíti el.

3.

A beszámoló szöveges részéhez tartozó szakmai feladat teljesítések ismertetését a részben önállóan gazdálkodó intézmény köteles elkészíteni és
átadni az önállóan gazdálkodó részére.
XI. Az információ szolgáltatások miatti felelősség meghatározása

1.

A részben önállóan gazdálkodó intézmény köteles azon dokumentumokat,
nyilvántartásokat vezetni és rendelkezésre bocsátani, amelyek lehetővé teszik a közös összevont adatokat tartalmazó információk szolgáltatását. A
teljes körű adatszolgáltatásért és annak pontosságáért a részben önállóan
gazdálkodó intézmények vezetői és a Polgármesteri Hivatal vezetői együttesen felelősek.

2.

Az előbbi önálló, és részben önálló szervezetek vezetőinek felelőssége
kiterjed a szolgáltatott adatok valódiságára, a számviteli - pénzügyi és
egyéb szabályokkal, a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségére.
XII. Záró rendelkezések
1. Hatálybalépés

Ez az együttműködési megállapodás 2006. december 1. napjától lép hatályba.
Ezen megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg hatályukat vesztik a 2004. január 1-től érvényes 158/2003. (XI.26.) KT. számú önkormányzati képviselőtestületi határozattal jóváhagyott együttműködési megállapodások.
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2. Aláírások

Polgármesteri Hivatal, mint
önállóan gazdálkodó költségvetési szerv részéről:

Intézmények, mint részben önállóan
gazdálkodó költségvetési szervek
részéről:

..……………………………..
polgármester

…..……………………………
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató
Szervezet vezetője

……………………………….
jegyző

…………………………………
Egyesített Szociális Intézmény vezetője

……………………………….
pénzügyi irodavezető

Tiszacsege, …. év ……….. hó …. nap

3. Záradék
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a……………………
számú határozatával az együttműködési megállapodást jóváhagyta.
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Szilágyi Sándor visszaérkezett az ülésre.
4.

Jelen van: 14 fő

Napirendi pont
Tiszacsege Város Önkormányzat és Tiszacsege Város Cigány Kisebbségi
Önkormányzat együttműködési megállapodása, valamint a vagyontárgyak
használatba adásáról szóló megállapodás
Ea.: Langó Józsefné pü.-i ügyintéző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)

Jónás Sándor polgármester:
Felkérem Langó Józsefnét, hogy szóbeli kiegészítését megtenni szíveskedjék.
Langó Józsefné pénzügyi előadó:
A tegnapi nap folyamán a Cigány Kisebbségi Önkormányzat tárgyalta a napirendi
pontot a képviselő-testületi ülésén, voltak észrevételeik. Egyedül azzal volt kiegészítés,
hogy a vagyonhasználati megállapodásban szerepel az állagmegóvása az épületnek. Én
mondtam nekik, hogy ez az állagmegóvás nem az épület korszerűsítésére és felújítására
vonatkozik, hanem csak magának az épületnek a festésére, ők jelezték, hogy az épület
használhatatlan.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Szintén tárgyalta a bizottság, szinte ugyan az vonatkozik rá, mint az előző
előterjesztésre, hogy a törvény rendeletet ír elő számunkra, hogy két hónapon belül meg
kell alkotnunk a működés biztosításának a feltételeit a Cigány Kisebbségi
Önkormányzattal. Nagyon szépen szintén elő van készítve, le van szabályozva, olyan
dolgok is vannak benne, amely az előzőekben nem volt kellően leszabályozva, ez az
anyag részletesen tárgyalja ezt és előírja azokat a jogokat és kötelezettségeket a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat vonatkozásában is, amiket az együttműködés kapcsán
alkalmaznunk kell. Nagyon tetszett az előterjesztésben, hogy a megoldani kívánt
kisebbségi közügyek meghatározását is átadja a kisebbségnek. Úgy gondolom, hogy
nagyobb teret kap a kisebbségi önkormányzat is, jobban tudunk együttműködni és
valószínű, hogy ez kamatozni fog a jövőben.
Nagy Miklós alpolgármester:
Az épület megóvásával kapcsolatban a műszaki irodát fel kell kérni, hogy vizsgálja meg
az épület állapotát, teljes körűen nézze meg és tegyen javaslatot arra, hogy milyen
jellegű felújításokat javasol, vagy ebben az állapotában a továbbiakban is használható.
Jónás Sándor polgármester:
Aki Tiszacsege Város Önkormányzat és Tiszacsege Város Cigány Kisebbségi
Önkormányzat együttműködési megállapodását elfogadja, kézfelnyújtással jelezni
szíveskedjék.
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Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – Tiszacsege Város
Önkormányzat és Tiszacsege Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat együttműködési
megállapodását – 14 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
165/2006.(XI. 29.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat és Tiszacsege
Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat közötti gazdálkodással kapcsolatos
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló együttműködési megállapodásban
foglaltakkal egyetért és 2006. december 01-jei hatállyal jóváhagyja.
Az együttműködési megállapodás a határozat mellékletét képezi.
A Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a megállapodást a
képviselő-testület nevében aláírja és a jegyzővel együtt gondoskodjanak az abban
foglaltak betartásáról.
Határidő: folyamatos
Felelős: Jónás Sándor polgármester
Füzesiné Nagy Zita jegyző
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Tiszacsege Város
Polgármesteri Hivatala

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
a helyi önkormányzat és a települési kisebbségi önkormányzat között

Érvényes: 2006. december 1-től.

Jóváhagyta:

Jónás Sándor
polgármester

az Önkormányzat Képviselő-testülete
a záró rendelkezések
szerinti
határozatával

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
mely létrejött egyrészt a Tiszacsege Város Önkormányzata másrészt a Tiszacsege Helyi
Cigány Kisebbségi Önkormányzat (továbbiakban: HCKÖ) között az alábbiak szerint.
A megállapodást az együttműködő felek az államháztartásról szóló többször módosított 1992.
évi XXXVIII. törvény 66 §-a, 68 § (3) bekezdésének végrehajtására kötik.
Szerződő felek jelen megállapodásban rögzítik a költségvetés elkészítésének,
jóváhagyásának eljárási rendjét, és a költségvetési gazdálkodással, az információs és
adatszolgáltatási, valamint a nyilvántartási tevékenységgel, illetve a vagyonkezeléssel
összefüggő szabályokat.
A megállapodás szabályainak kialakítása
• a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény,
• a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény,
• az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,
• az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet,
• az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet előírásainak
figyelembevételével történt.

1. A költségvetés elkészítésének és elfogadásának rendje
A költségvetés elkészítése a Polgármesteri Hivatal feladata, amelyért a Jegyző a felelős. A
Polgármesteri Hivatalnak kell megoldania a tervezéssel kapcsolatos összefogó és koordináló
teendőket.
A költségvetés előkészítési munkálataiba a Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Elnöke
vesz részt.
A Jegyző által elkészített költségvetési koncepciót és költségvetési rendelettervezetet a
Polgármester nyújtja be a Képviselő-testületnek.
A Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke a költségvetési koncepció tervezetét a
tárgyévet megelőző év november 15-ig, a költségvetési határozat tervezetét pedig a tárgyév
január 31-ig benyújtja a kisebbségi önkormányzat képviselő-testületének.
A HCKÖ képviselő-testületének költségvetési koncepciója ügyében hozott határozatát a
HCKÖ elnöke a tárgyévet megelőző év november 18-ig, a költségvetése ügyében hozott
határozatát pedig a tárgyév január 31-ig átadja a települési önkormányzat polgármesteri
hivatalának költségvetési és pénzügyi osztálya részére.
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1.1. A költségvetés egyeztetésének és elfogadásának rendje
a) A helyi önkormányzat megbízottat jelöl ki a helyi kisebbségi önkormányzattal történő
kapcsolattartásra. Jelen megállapodás szerint e megbízott a Jegyző utasításának
megfelelően a költségvetési és pénzügyi iroda vezetője.
b) A költségvetési koncepció előtt a pénzügyi irodavezető a HCKÖ Elnökével áttekinti a
következő költségvetési évre vonatkozó feladatokat, illetőleg bevételi forrásokat. Az
egyeztetést november 15-ig kell lefolytatni. A helyi kisebbségi önkormányzat
véleményét a koncepciótervezethez csatolni kell.
A következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a Polgármester november 30-ig
benyújtja a Képviselő-testültnek.
c) A Jegyző a költségvetési rendelettervezetet egyezteti a kisebbségi önkormányzat
Elnökével a kisebbségi önkormányzatot érintő kérdésekben, a vitás kérdéseket
tisztázzák.
d) A kisebbségi önkormányzat Elnöke az egyeztetések során minden rendelkezésre álló
információval a Polgármesteri Hivatal munkáját hatékonyan segíti. Az egyeztetést a
költségvetési törvény kihirdetését követően 10 napon belül kell lefolytatni.
e) A kisebbségi önkormányzat költségvetését, amelyben meghatározásra kerülnek a
felhalmozási és működési célú bevételek és kiadások - ezek között a Tiszacsege Város
Önkormányzat támogatása bevételként - , a HCKÖ Képviselő-testülete megtárgyalja
és elfogadásáról határozatban dönt, legkésőbb a költségvetési törvény kihirdetését
követően 20 napon belül.
f) A Tiszacsege Város Önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetét a Polgármester
nyújtja be a Képviselő-testülethez február 15-ig, ha a költségvetési törvény
kihirdetésére a költségvetési évben kerül sor, a benyújtási határidő a költségvetési
törvény kihirdetését követő 45 nap (amennyiben a költségvetési törvény másképp nem
rendelkezik). A rendelettervezethez a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési
határozata alapján előirányzati adatait a HCKÖ Elnöke szolgáltatja.
g) A Tiszacsege Város Önkormányzat rendeletében dönt a saját költségvetéséről és
tudomásul veszi a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését, amely Tiszacsege
Város Önkormányzat költségvetésébe elkülönítetten van beépítve.
h) Amennyiben a Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a saját
költségvetése tárgyalásakor az előterjesztésben foglalt – és a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat költségvetési határozatában szereplő – kisebbségi önkormányzatnak
juttatandó támogatás összegén változtat, és ez érinti a kisebbségi önkormányzat
költségvetési határozatát, akkor a HCKÖ Képviselő-testületének újra kell tárgyalnia és
az új támogatás összegével új határozatot hoz. A Tiszacsege Város Önkormányzat
Képviselő-testületének azt az új határozatot is tudomásul kell vennie.
i) A Tiszacsege Város Önkormányzat a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetési
határozatának törvényességéért , a bevételi és a kiadási előirányzatok megállapításáért
felelősséggel nem tartozik.
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j) Az esetleges adósságrendezési eljárás során a Cigány Kisebbségi Önkormányzat
tartozásáért Tiszacsege Város Önkormányzat felelősséggel nem tartozik.
1.2. A költségvetési előirányzatok módosítása
a) Tiszacsege Város Önkormányzat költségvetési rendeletébe beépült Cigány Kisebbségi
Önkormányzati előirányzatok a kisebbségi önkormányzat határozata alapján
módosíthatók. E módosítások a Tiszacsege Város Önkormányzat költségvetési
rendeletének kiadási és bevételi előirányzatain átvezetendők.
b) A költségvetési határozat módosításáról a HCKÖ Elnöke negyedévenként, de
legkésőbb december 31-ig tájékoztatást ad.

2. Költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendje
A HCKÖ operatáv gazdálkodásának lebonyolító szerve a Tiszacsege Város Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala.
A Polgármesteri Hivatal költségvetési és pénzügyi irodája a kisebbségi önkormányzat
költségvetési előirányzatán belül, annak figyelemmel kísérésével végzi a költségvetési
szervekre vonatkozó gazdálkodási szabályok betartása mellett a gazdálkodási feladatait.
2.1. A kötelezettségvállalás rendje
a) A HCKÖ feladatainak ellátását szolgáló fizetési vagy más teljesítési kötelezettséget
vállalni, vagy ilyen követelést előírni a kisebbségi önkormányzat Elnöke jogosult,
összeghatárra tekintet nélkül. Kötelezettségvállalásáért maga vállalja a felelősséget.
b) Kötelezettségvállalás előtt – a kötelezettséget vállalónak – meg kell győződnie arról,
hogy a rendelkezésre álló (fel nem használt) előirányzat biztosítja-e a kiadás
teljesítésére a fedezetet.
c) Kötelezettségvállalás csak írásban és annak ellenjegyzésére jogosult jegyző vagy
aljegyző névaláírása után történhet.
d) A HCKÖ gazdálkodása során felmerülő kiadások teljesítésének, illetve a bevételek
beszedésének elrendezése ( vagyis az utalványozási és ellenjegyzési műveletek
elvégzése) előtt okmányok alapján ellenőrizni és szakmailag igazolni kell a beérkezett
számlák jogosultságát, Ff összegszerűségét, a szerződés vagy megrendelés, illetve a
megállapodás teljesítését. A szakmai teljesítések igazolására a HCKÖ elnöke,
távollétében helyettese jogosult.
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2.2. Érvényesítés
a) Az érvényesítés feladatát a települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalának, e
feladattal felhatalmazott pénzügyi-számviteli szakképesítéssel rendelkező személy
végzi.
b) Érvényesítés csak a szakmai teljesítés igazolása után végezhető el. Az érvényesítőnek
ellenőriznie kell a leigazolt Ft összegek helyességét, az ezekhez szükséges pénzügyi
fedezetek meglétét és azt is, hogy az előírt alaki követelményeket betartották-e. Az
érvényesítésnek az „érvényesítve” megjelölésen kívül tartalmaznia kell a megállapított
Ft összegeket és a főkönyvi elszámolásra utaló számlaszámot is.
c) Az érvényesítés b) pontban felsorolt feladatok elvégzésének igazolását jelenti, amelyet
az okmányra vezetett záradékban kell rögzíteni.
2.3 Utalványozás
a) A HCKÖ költségvetési kiadási és bevételi pénzforgalmának utalványozására, vagyis a
kiadási, illetve bevételi események elszámolhatóságának engedélyezésére a HCKÖ
elnöke, távollétében pedig helyettese jogosult írásbelileg.
b) Utalványozásra csak az érvényesítési feladat végrehajtását követően kerülhet sor.
c) Utalványozás csak a jegyző, illetőleg aljegyző által végzett ellenjegyzéssel együtt
érvényes.
2.4 Ellenjegyzés
a) Ellenjegyzésre a polgármesteri hivatal jegyzője, távollétében pedig aljegyzője
jogosult.
b) Az ellenjegyzésre jogosult feladata, hogy meggyőződjön arról, hogy a
kötelezettségvállalás és utalványozás megfelel-e a jogszabályi előírásoknak és
biztosított-e a fedezetet.
c) Amennyiben az ellenjegyző véleménye szerint a kötelezettségvállalás és az
utalványozás a b) pontban foglaltakkal ellentétes, akkor köteles a szabálytalanságra
felhívni a HCKÖ Elnökének figyelmét.
Ha a kötelezettség vállaló és utalványozó továbbra is ragaszkodik a jogszabállyal,
illetve önkormányzati rendelettel, határozattal ellentétes utasításhoz, az ellenjegyző az
utalványra rávezeti, hogy az „ellenjegyzés utasításra történt”. Erről az ellenjegyzésre
jogosultnak a kisebbségi önkormányzat Képviselő-testületét 8 napon belül tájékoztatni
kell.
2.5 Összeférhetetlenségi szabályok
a) A kötelezettségvállaló és az ellenjegyző, illetőleg az utalványozó és az ellenjegyző
ugyanazon gazdasági eseményre vonatkozóan nem lehet azonos személy.
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b) Az érvényesítő nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, szakmai teljesítések
igazolására, illetve az utalványozásokra jogosult személyekkel.
c) Kötelezettségvállalási, érvényesítési, utalványozási és ellenjegyzési feladatot nem
végezhet az a személy, aki ezt a tevékenységet közeli hozzátartozója (ennek
értelmezése a Ptk. 685 §-ának b) pontja szerinti) vagy a saját maga javára látná el.

3. Pénzellátás, bankszámlarend
3.1 Pénzellátás
A HCKÖ-t megillető – az éves költségvetési törvényben meghatározott – éves előirányzat két
egyenlő részben, a költségvetési törvény előírásai szerint kerül átutalásra a gazdálkodást
lebonyolító Tiszacsege Város Önkormányzat 11738170-15373443-05120000 számú állami
hozzájárulások elszámolási számlájára.
Az önkormányzat saját támogatását havonta egyenlő részletben bocsátja a kisebbségi
önkormányzat rendelkezésére. Indokolt esetben ettől eltérni külön kérelemre lehet.
A Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala gondoskodik az előirányzat
elkülönített kezeléséről.
Az államháztartáson kívülről érkező pénzeszközök felhasználása ügyében a HCKÖ a Ptk. 6165 §-aiban foglaltak alapján, az egyesületekre vonatkozó szabályok szerint, a 114/1992.
(VII.23.) és a 157/1992. (XII.4.) Kormányrendeletek előírásainak megfelelően is
gazdálkodhat. A Ptk. 74/G. §-ának (1) bekezdése alapján közalapítványt is létrehozhat az
államháztartáson kívülről érkező pénzeszközök felhasználásával.
Közös szabály az előbbiek vonatkozásában, hogy a pénzeszközök ismertetett célú
felhasználásai nem eredményezhetnek többletkötelezettséget az állam, illetve a helyi
önkormányzat részére.
3.2 Bankszámlarend
a) A HCKÖ a gazdálkodásával összefüggő pénzforgalmat a kisebbségi önkormányzat
részére megnyitott 11738170-15373443-04260000 számú alszámlán bonyolítja,
amelyet a Polgármesteri Hivatal kezel
b) A Polgármesteri Hivatal költségvetési és pénzügyi irodája biztosítja, hogy a
számviteli és analitikai nyilvántartás során a kisebbségi önkormányzat bevétele,
kiadása, pénzmaradványa elkülönítetten kimutatásra kerüljön, megteremtve ezzel az
önálló pénzgazdálkodás feltételét.
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4. Vagyontárgyak kezelésének rendjére vonatkozó szabályok
a) A települési önkormányzat a kisebbségi önkormányzat működéséhez a tárgyi
feltételeket a következős szerint biztosítja:
• a kisebbségi önkormányzat és szervei működéséhez a Tiszacsege, Petőfi u. 3. szám
alatti ingatlant,
• kisebbségi közösségi rendezvényekhez a Művelődési Ház helyiségeit
térítésmentesen,
• a működéshez szükséges irodatechnikai feltételeket, valamint ezen eszközök
használatához szükséges irodai dolgozók közreműködését is.
A települési önkormányzat lehetőség hiányában ingatlan tulajdonjogát nem, csak
helyiségek használati jogát biztosítja külön megállapodás alapján a kisebbségi
önkormányzat részére.
b) A HCKÖ vagyontárgyairól nyilvántartást a Polgármesteri Hivatal költségvetési és
pénzügyi irodája vezeti, amely tartalmazza a megalakuláskor juttatott vagyont és
folyamatosan a vagyonváltozást.
A szükséges információkat, dokumentációkat a kisebbségi önkormányzat Elnöke
biztosítja, illetőleg a vagyontárgy felvételéhez, a vagyontárgyak kivezetéséhez,
állománycsökkenésének elszámolásához kapcsolódó bizonylatokat szolgáltatja.
c) A kisebbségi önkormányzat vagyonával való gazdálkodása, a HCKÖ határozatának
megfelelően történik. A vagyonváltozással – értékesítés és beszerzés – összefüggő
kötelezettségvállalás, utalványozás, értékesítés és ellenjegyzés a 2. pontban foglaltak
szerint bonyolódik.
d) A leltározás megszervezése a Polgármesteri Hivatal feladata, amelyben közreműködik
a HCKÖ elnöke.

5. Beszámolás, információszolgáltatás
5.1. Költségvetési beszámoló
Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala a HCKÖ vagyoni és számviteli
nyilvántartásait a települési önkormányzat nyilvántartásain belül az államháztartás szervezetei
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.)
Kormányrendelet alapján elkülönítetten vezeti, és készíti el a számviteli nyilvántartás adatai
alapján beszámolóját oly módon, hogy a saját költségvetési beszámolójával egybeépíthető,
illetve összevonható legyen a HCKÖ beszámolója is.
a) Az éves beszámoló – és a zárszámadás előterjesztés – elkészítéséhez az adatokat a
Polgármesteri Hivatal költségvetési és pénzügyi irodája a tárgyévet követő január 31ig , a féléves beszámoló adatait július 15-ig adja át a HCKÖ elnökének.
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b) A kisebbségi önkormányzat Elnöke közreműködik a beszámolók összeállításában, a
vonatkozó részadatok elkészítésével.
c) A jegyző által elkészített a Tiszacsege Város Önkormányzat zárszámadási rendelettervezetét a költségvetési évet követő 3 hónapon belül a Polgármester terjeszti a
Képviselő-testület elé. A rendelettervezethez a HCKÖ költségvetési beszámoló adatait
a kisebbségi önkormányzat Elnöke szolgáltatja.
d) A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember
15-ig, háromnegyedéves helyzetéről november 30-ig tájékoztatja a képviselőtestületet. A kisebbségi önkormányzat Elnöke közreműködik a tájékoztatók
elkészítésében.

6. Belső ellenőrzés
A HCKÖ gazdálkodásának ellenőrzése a települési önkormányzat gazdálkodását ellenőrző
Balmazújváros Kistérségi Többcélú Társulás által foglalkoztatott ellenőrök által történik.
Ezek hatásköre azonban nem terjed ki az előbbiekben ismertetett 3) pontban foglaltakra a
20/1995. (III.3.) Kormányrendelet 16. §-ában rögzítettek szerint.

7. Záró rendelkezések
A szerződő felek jelen megállapodást határozott időre, a kisebbségi önkormányzat
megbízatásának idejére kötik, évente január 15. napjáig felülvizsgálják és szükség szerint
módosítják.
Az együttműködési megállapodás kiegészítésében és módosításában ismertetett előírások
2006. december 01-től lépnek hatályba. A hatálybalépés időpontjáig gondoskodni kell arról,
hogy a Polgármesteri Hivatal érintett dolgozói megismerjék a változásokat és ennek tényét a
megállapodás mellékletét képező megismerési nyilatkozatban névaláírásukkal igazolják.
Az együttműködési megállapodást Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a
............/2006. (XI.29.) KT számú határozatával, a Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
Képviselő-testülete a …………………………….. számú határozatával jóváhagyja.
Tiszacsege, …. év ……….. hó …. nap

……………………………………….
Jónás Sándor
polgármester

……………………………………
Lakatos János
HCKÖ elnök
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Jónás Sándor polgármester:
Aki Tiszacsege Város Önkormányzat és Tiszacsege Város Cigány Kisebbségi
Önkormányzat között a vagyontárgyak használatba adásáról szóló megállapodást
elfogadja, kézfelnyújtással jelezni szíveskedjék.
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – Tiszacsege Város
Önkormányzat és Tiszacsege Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat között a
vagyontárgyak használatba adásáról szóló megállapodást – 14 fő igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
166/2006.(XI. 29.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Cigány Kisebbségi
Önkormányzat, valamint Tiszacsege Város Önkormányzata között létrejött
vagyonhasznosítási megállapodásban foglaltakkal egyetért és 2006. december 01-jei
hatállyal jóváhagyja.
A vagyonhasznosítási megállapodás a határozat mellékletét képezi.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a megállapodást a
képviselő-testület nevében jóváhagyja és a jegyzővel együtt gondoskodjanak az abban
foglaltak betartásáról.
Határidő: folyamatos
Felelős: Jónás Sándor polgármester
Füzesiné Nagy Zita jegyző
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VAGYONHASZNÁLATBAADÁSI MEGÁLLAPODÁS
amely létrejött egyrészt a Tiszacsege Város Önkormányzata – mint átadó -, másrészt
a Tiszacsege Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat – mint átvevő – között az
alábbiak szerint.
A megállapodást az együttműködő felek a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló
1993. évi LXXVII. Törvény 59. § végrehajtására kötik.
1. Az átadó az átvevő használatába adja a Tiszacsege 558/4 hrsz-ú, valóságban
Tiszacsege, Petőfi u. 3. szám alatti ingatlant, mely magába foglal egy 90 m2-es
irodaépületet, valamint egy 206 m2-es telket.
Az irodaépületet 56 m2-es iroda; 10 m2-es szertár, raktár; 24 m2-es egyéb helyiség
alkotja.
2. Az átadó az átvevő használatába adja a Tiszacsege, Petőfi u. 3. szám alatti ingatlan
berendezési tárgyait, melyek a következők:
14 db szék; 2 db asztal; 3 db íróasztal; 5 db szekrény; 1 db dohányzó asztal; 1 db
pad; 2 db kanapé; 1 db telefonasztal.
3. Tiszacsege Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat, mint használatba vevő felel az
ingatlan állagmegóvásáért. Minden évben a költségvetésébe biztosítja az ingatlan
fenntartásához szükséges közüzemi díjak és szükség esetén az ingatlan
állagmegóvási költségeinek fedezetét.
4. Tiszacsege Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatot a használatba vett ingatlannal
kapcsolatosan megilletik mindazok a jogok, és terhelik mindazok a kötelezettségek,
amelyek a tulajdonost megilletik, illetve terhelik.
5. Jelen megállapodást a szerződő felek határozott időre, a kisebbségi önkormányzat
megbízatásának idejére kötik.
Tiszacsege, 2006. november
…………………………..
Jónás Sándor
Polgármester

……………………………
Lakatos János
TVCKÖ. elnöke
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5.

Napirendi pont
Tiszacsege Város Önkormányzat óvodabővítés támogatási maradvány lemondása
Ea.: Langó Józsefné pü.-i ügyintéző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)

Jónás Sándor polgármester:
Felkérem Langó Józsefnét, hogy szóbeli kiegészítését megtenni szíveskedjék.
Langó Józsefné pénzügyi előadó:
Ez a céljellegű decentralizált támogatás, amelyet Tiszacsege Város Önkormányzat
elnyert, ez 2003-2004-ben valósult meg, ez a pályázati elszámolás, a beruházás
befejeztével rendben lezárult. A 2004 évi zárszámadást követően kellett teljes körűen
elszámolnunk a pályázattal. Jelezte nekünk a Magyar Államkincstár Állampénztári
Irodája, hogy addig nem tudják lezárni a pályázatot teljes mértékben, amíg a 628 Ft le
nem hívott támogatásról képviselő-testületi határozattal az önkormányzat le nem mond.
Ez a 628 Ft maradvány abból adódik, hogy a pályázatban az óvodabővítés befejezési
értékéről 800 Ft-tal kevesebb összegű számlát nyújtott be a vállalkozó, erre az eltérésre
jutó támogatási összegről le kell mondania a képviselő-testületnek.
Szilágyi Sándor kiment az ülésről.

Jelen van: 13 fő

Jónás Sándor polgármester:
Akinek észrevétele, javaslata van kérem megtenni szíveskedjenek. Amennyiben nincs,
akkor aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem kézfelnyújtással jelezni
szíveskedjen.
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – Tiszacsege Város
Önkormányzat óvodabővítés támogatási maradvány lemondását – 13 fő igen
szavazattal (Szilágyi Sándor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
167/2006.(XI. 29.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 090000703D finanszírozási
szerződés számú Céljellegű decentralizált támogatással megvalósult Óvodabővítés
tárgyú pályázatból fennmaradó 628.- Ft összegű támogatási maradványról lemond.
Felkéri a polgármestert, hogy a határozat kivonatot a Magyar Államkincstár HajdúBihar Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Iroda részére küldje meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Jónás Sándor polgármester
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6.

Napirendi pont
Tiszacsege Város Önkormányzatának és Intézményeinek 2007. évi belső ellenőrzési
munkaterve
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző
(Előterjesztés írásban mellékelve.)

Jónás Sándor polgármester:
Felkérem Füzesiné Nagy Zita jegyző Asszonyt, hogy szóbeli kiegészítését megtenni
szíveskedjen. Amennyiben nincs, akinek észrevétele, hozzászólása van, kérem tegye
meg.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Tisztelt Testület! Bizottságunk ezt a napirendet is tárgyalta, nagyon jók a belső
ellenőrzési tervben szereplő ellenőrzések. Annyi javaslatunk volt, hogy amennyiben
mód és lehetőség van rá egyeztessen az ellenőrzést végzőkkel, hogy eszközöljük
évközepe felé a Kommunális Szolgáltatónak a működésének és a gazdálkodásának a
vizsgálatát. Az Általános Művelődési Központ sokszor szerepel az ellenőrzési tervben,
ezért, ha mód és lehetőség van rá, akkor a Kommunális Szolgáltató Szervezetet
próbáljuk meg ellenőrizni, ha ez elfogadható, akkor kérem támogassák a javaslatunkat.
Szilágyi Sándor visszaérkezett az ülésre.

Jelen van: 14 fő

Bana Gábor:
Annyi kiegészítésem lenne, hogy teljes körű átvilágítást kérnénk.
Nagy Miklós alpolgármester:
Szeretném, ha a strandfürdőt külön vizsgálnánk meg a Kommunális Szolgáltató
Szervezettől.
Szilágyi Sándor:
Én Zitától szeretném megkérdezni, hogy jelen pillanatban ki a belső ellenőre az
önkormányzatnak és mióta?
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
A Kistérség szervezésében valósul meg és bízzák meg közvetlenül a céget, amit végül is
mi választottunk, értem ez alatt magamat és volt polgármester Urat, ezzel egyetértett a
testület, ez egy budapesti cég a Vincent Auditor Kft. Polgármester Úr már
megismerkedett a vezetőjével, ellenőreivel az ellenőrzött szervek. A következő testületi
ülésen már a képviselők is megismerkednek a vizsgálatuk eredményeivel.
Szilágyi Sándor:
Ellenőrzési jegyzőkönyveket mikor biztosítod, át szeretném olvasni?
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Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Az ellenőrzési jegyzőkönyveket nem kell a testülettel ismertetni, amit nem kell a
testülettel ismertetni, azt a képviselőknek sem kell a rendelkezésére bocsátani. A
szabályokhoz ragaszkodom én is.
Jónás Sándor polgármester:
Nekem most mutatkozott be a belső ellenőr, csodálom, hogy Szilágyi Képviselő ezt is
megkérdezi, ő annak idején megszavazta.
Szilágyi Sándor:
Nem szavaztam meg.
Jónás Sándor polgármester:
Akkor lehet, hogy hiányzott.
Szilágyi Sándor:
Nem kell jópofáskodni, vedd elő azt a jegyzőkönyvet.
Jónás Sándor polgármester:
A Képviselő ne utasítson engem.
Szilágyi Sándor:
Nekem Te ne tegyél megjegyzéseket, én tudom miért kérdeztem.
Jónás Sándor polgármester:
Számomra úgy tűnik, mivel minden napirendi pontnál csak a problémát és a
kötöszködést próbálja bevetni, én szeretném, ha lépnénk tovább, ne menjünk ebbe a
dologba bele.
Aki egyetért Tiszacsege Város Önkormányzatának és Intézményeinek 2007. évi belső
ellenőrzési munkatervével, kérem kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – Tiszacsege Város
Önkormányzatának és Intézményeinek 2007. évi belső ellenőrzési munkatervét – 14
fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
168/2006.(XI. 29.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 92. § (6) bekezdése alapján az önkormányzat és intézményei
2007. évi ellenőrzési tervét az alábbi tartalommal hagyja jóvá:
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TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2007. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE

Ellenőrzendő
folyamatok és
szervezeti
egységek

Tiszacsegei
Általános
Művelődési
Központ

Az ellenőrzésre vonatkozó
stratégia
(ellenőrzés célja,
módszere, tárgya, terjedelme,
ellenőrzött időszak)

Azonosított
kockázati
tényezők

Az
ellenőrzés
típusa

Az ellenőrzés
ütemezése

Erőforrás
szükségletek

Cél: annak megállapítása, hogy a
számviteli rendszer működése a
törvényi előírásoknak megfelelőe, számlarend, bizonylati rend
vizsgálata

A számviteli
folyamatok
esetleges nem
megfelelőségében
rejlő kockázatok

Pénzügyi
ellenőrzés

2007. január

1.
szakértői
nap

Erőforrásgazdálkodás
szabálytalanságában rejlő
kockázatok

Pénzügyi
ellenőrzés

Jelentés:
2007. január 31.

Tárgy: a számviteli, a bizonylati
rendszer
és
a
forgalom
ellenőrzése
Időszak: jelen helyzet

Tiszacsegei
Általános
Művelődési
Központ

Cél: a személyi juttatások
előirányzatával való gazdálkodás
ellenőrzése, a bérgazdálkodásra
vonatkozó szabályok betartásának
vizsgálata, helyettesítés, túlóra
elszámolás
a
megváltozott
jogszabályi előírások tükrében

2007.
február –
március –
április
hónapok

3.
szakértői
nap

Jelentés:
2007. április 30.

Tárgy: túlórák, bérpótlékok,
megbízási díjak megállapításának,
helyettesítések
dokumentáltságának vizsgálata
Időszak: jelen helyzet

Tiszacsegei
Általános
Művelődési
Központ

Cél: annak megállapítása, hogy a
kötelező
továbbképzések
teljesültek-e, a normatívákat teljes
körűen,
szabályosan
felhasználták-e

Normatíva
Visszafizetésekből
eredő kockázat

Pénzügyi
ellenőrzés

Gazdálkodás nem
megfelelőségében
rejlő kockázatok

Pénzügyi
ellenőrzés

2007. május
Jelentés:
2007. május 31.

1.
szakértői
nap

Tárgy: kötelező továbbképzések
és költségeik nyilvántartásának
vizsgálata
Időszak: jelen helyzet

Polgármesteri
Hivatal

Cél:
önkormányzati
vagyon
megóvása,
hasznosításának
ellenőrzése

2007. június
Jelentés:
2007. június 30.

1.
szakértői
nap

Tárgy: lakás és nem lakás céljára
szolgáló
helyiségekkel
való
gazdálkodás ellenőrzése
Időszak: jelen helyzet vizsgálata
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Ellenőrzendő
folyamatok és
szervezeti
egységek

Tiszacsegei
Általános
Művelődési
Központ

Az ellenőrzésre vonatkozó
stratégia
(ellenőrzés célja,
módszere, tárgya, terjedelme,
ellenőrzött időszak)

Cél: annak megállapítása, hogy az
intézménynél
vezetik-e
a
nyilvántartást
a
szállítói
számlákról, az analitika tartalma
megfelel-e
a
jogszabályi
előírásoknak,
teljeskörű-e,
a
számlák bevezetésre kerülnek-e a
nyilvántartásba

Azonosított
kockázati
tényezők

Az
ellenőrzés
típusa

Az ellenőrzés
ütemezése

Erőforrás
szükségletek

A nem megfelelő
nyilvántartásban
rejlő kockázatok

Pénzügyi
ellenőrzés

2007. július

1.
szakértői
nap

A költségvetési
előirányzatok be
nem tartásában
rejlő kockázatok

Pénzügyi
ellenőrzés

Munkaköri
átfedésekben,
Párhuzamosan
munkavégzésekbe
n rejlő kockázatok

Tevékenység
ellenőrzése

Jelentés:
2007. július 31.

Tárgy: a szállítói számlák
nyilvántartásának ellenőrzése
Időszak: jelen helyzet vizsgálata

Tiszacsegei
Általános
Művelődési
Központ

Cél: annak vizsgálata, hogy a
dologi
előirányzatok
és a
tényadatok összhangja biztosítotte a költségvetésben

2007. augusztus
Jelentés:
2007. augusztus
31.

1.
szakértői
nap

Tárgy: a költségvetés vizsgálata,
kiemelten a dologi előirányzatok
tekintetében
Időszak: jelen helyzet vizsgálata

Polgármesteri
Hivatal

Cél:
erőforrás-gazdálkodás
ellenőrzése,
munkaköri
leírásokban,
szabályzatokban
foglaltak összevetése a tényleges
munkavégzéssel
Tárgy: munkakörök, létszám,
tevékenység ellenőrzése

2007.
szeptemberoktóbernovember
hónapok

3.
szakértői
nap

Jelentés:
2007. november
30.

Időszak: jelen helyzet vizsgálata

Polgármesteri
Hivatal

Cél: annak megállapítása, hogy a
számviteli rendszer működése a
törvényi előírásoknak megfelelőe, számlarend, bizonylati rend
vizsgálata

A számviteli
folyamatok
esetleges nem
megfelelőségében
rejlő kockázatok

Pénzügyi
ellenőrzés

2007. december
Jelentés:
2007. december
31.

1.
szakértői
nap

Tárgy: a számviteli, a bizonylati
rendszer
és
a
forgalom
ellenőrzése
Időszak: jelen helyzet

Határidő: folyamatos
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7.

Napirendi pont
A 2007-2013 időszakra szóló fejlesztési terv jóváhagyása
Ea.: Jónás Sándor polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)

Jónás Sándor polgármester:
Annyi kiegészítés, ezt minden képviselő megkapta, ezt többször tárgyaltuk már, elírás
történt, ezt a testületi ülés előtt észrevettük, a javított változatot mindenki megkapta.
Amennyiben ezzel kapcsolatban van még kiegészíteni való és észrevétel kérem
megtenni szíveskedjenek. Ezt már megtárgyaltuk, erre volt az a lehetőség adva, hogy
hétvégén a képviselők átgondolhatták és ha volt valami olyan ötletük, hogy ezt
változtassuk, azt megtettük és annak a véglegesítése történt meg.
Nagy Miklós alpolgármester:
Már többször említettem, hogy ebben a tervezetben nem látom benne a művelődési
központ építésének a tervezetét, ebből hiányzik.
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Szerencse, hogy megtörtént ez a hiba. A kistérségi menedzsertől, aki rögzíti ezeket a
megyei és regionális adatbázisokban, attól kértük meg az anyagot, hogy tényleg olyan
kerüljön a testület elé, ami már végleges. Így kiderült, hogy az ő adatbázisa nem
megfelelő, ő hiányosan tartja nyilván, az került most a testület elé, amit a kistérségi
menedzsertől kaptunk. Így rájöttünk, hogy amit ő vezet és továbbít minden más
adatbázis felé, az hiányos.
Nagy Miklós alpolgármester:
Még jó, hogy van ez a kistérség, még véletlenül megfeledkezik az orvosi ügyeletről.
Jászai László:
Tisztelt Testület! Mi tárgyaltuk már többször is, nincs itt semmi gond a pontokkal és a
sorrendiséggel sem. Bár volt tényleg valóban, amit Miklós említett, hogy a művelődési
központ előkelő helyen volt, úgy látom, hogy most ez kimaradt, nem tudom, hogy miért.
Felvetődött bennünk a Tisza-parttal kapcsolatban, nem tudom van-e információ erről,
hogy a Vízüggyel, meg egyéb szervekkel, hogy volt-e már egyeztetés, hogy ez milyen
formában hol lenne elképzelve. Mert kiértékeltük, hogy a kemping helyén nem sok
lehetőség van, mert a természetvédelmi terület nagyon közel van. Valószínű, hogy a
Hortobágyi Nemzeti Parkkal nem nagyon tudunk boldogulni, hanem a Tisza-parti
üdülők végénél van rá lehetőség, ha erről bővebben Polgármester Úr mondanál valamit.
Jónás Sándor polgármester:
Valóban eredetileg úgy volt, hogy a kemping helyén gondolkoztunk, ezt felülvizsgálva
megállapítottuk, hogy ide nem tehetjük. A hajókikötőt meg lehet itt építeni, annak
akadálya nincs. A szabadstrandot viszont valóban úgy, ahogy Jászai Képviselő társam
mondta, hogy a Tiszavirág út után lévő területen lehet kialakítani.
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Vincze László:
Tisztelt Testület! Az egész fejlesztési projektben annyit meg kell vizsgálni, hogy szépen
fel van a sorrendiség állítva, viszont, ha kiírnak egy pályázatot, akkor a sorrend
felborulhat. Ez csak egy előrehaladott tájékoztató, hogy mit akarunk csinálni.
Jónás Sándor polgármester:
Ez a mi általunk elképzelt sorrend, de nem biztos, hogy ebben a sorrendben lehet majd
egyáltalán követni.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Bizottsági ülésen tárgyaltuk az előterjesztést. A szabadstranddal kapcsolatban
felvetődött, hogy talán meg kellene néznünk a Bíró-tót, annak a hasznosítását, hogy
milyen ráfordítással lehetne. Akkor is elmondtam, hogy esetleg fel tudom venni a
kapcsolatot azokkal, akik évekkel ezelőtt már a kosaras strandnak a megvalósításában
gondolkodtak. Ez miért maradt akkor annyiban vagy milyen stádiumban áll, ezt
vállalom, ennek utána nézek.
A bio-zöldség és gyümölcs szárítóüzem elhelyezésében úgy foglalt állást a bizottság,
hogy ezt főleg akkor támogassuk, ha Tiszacsege vonzáskörzetében valósulna meg.
Vincze Úr felvetette az összeállítást, nyilván azért van ez így, hogy így lehet pályázni,
hogy ezek szerepelnek a programunkban, ez magában hordozza azt is, hogy nyilván más
fejlesztések is fel fognak merülni, amiket természetesen támogatnunk kell, de ezeket
nyilván előtérbe kell helyeznünk.
Az oktatási intézmény rekonstrukciója kapcsán felmerült a másik szárnynak a felújítása
is, tehát ezzel is mindenképpen foglalkoznunk kell, célszerű volna erről is egy tervet
előkészíteni, egy költségvetést kidolgozni és mindenképp be kell nyújtani támogatásra.
Bana Gábor:
Tisztelt Testület! Annyit szeretnék kiegészítésként mondani, hogy a múltkori bizottsági
ülésen volt erről szó, Alpolgármester Úr beszélt erről, hogy megbízunk egy céget, aki az
unió által kiírt pályázatokat figyeli és amikor ezek a pályázatok megjelennek, fordítják,
elhozzák nekünk és segít nekünk a pénzügyi finanszírozási részét is megoldani. Erről
szeretnénk tájékoztatást, hogy áll ez pontosan?
Nagy Miklós alpolgármester:
Van több cég is, aki nyújtott be projektet pályázat írásával kapcsolatosan. A
legalkalmasabb cég az valószínűleg az Árindex Kft lesz. Aljegyző Asszonnyal együtt
tárgyaltunk ezzel a Kft-vel. Megbeszéltük velük, hogy a legközelebbi Pénzügyi
Bizottsági ülésre meghívást kapnak, ahol elmondják a terveiket. A december 13-ai
testületi ülésen lesz előterjesztés arról, hogy erről az Árindex Kft-vel szerződést
kössünk.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
A díjazásuk mennyi lesz?
Nagy Miklós alpolgármester:
Mindenféle dokumentumot leadtak ehhez, természetesen majd az előterjesztésben benne
lesz. Több jelentkező volt, de ez a legalkalmasabb, ennek a tulajdonosa egy hölgy,
tavaly évben az év asszonya volt, az év menedzsere, legjobb tudomásom szerint az
Iparkamaránál a rangsorban az első helyen áll.
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Jónás Sándor polgármester:
Aki a 2007-2013 időszakra szóló fejlesztési tervvel egyetért, azzal a kiegészítéssel, hogy
a közművelődési centrummal kiegészítésre kerül, kérem kézfelnyújtással jelezni
szíveskedjék.
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a 2007-2013 időszakra szóló
fejlesztési tervet – 14 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
169/2006.(XI. 29.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Balmazújvárosi Kistérség
fejlesztési projektjeit a 2007-2013 időszakra az alábbi tartalommal hagyja jóvá:
BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI PROJEKTJEI
A 2007-2013 IDŐSZAKRA

Kiemelt projektek

Ssz.

Projekt
megnevezése

Projekt gazdája

1

"Humán Gyógyító és Rehabilitációs
Központ"
létrehozása

Tiszacsege
Város
Önkormányzata

2

Tisza-part
kialakítása

Tiszacsege
Város
Önkormányzata

3

Városközpont
kialakítása

Tiszacsege
Város
Önkormányzata

Projekt
megvalósítás
helye

Tiszacsege

Tiszacsege

Tiszacsege

Projekt
(tervezett)
összköltség
e ezer ftban

3.000.000

1.000.000

3.000.000

Projekt
előkészítési
szintje

Megvalósítási
tanulmány, elvi
engedélyes terv

-

ötletszintű

A
megvalósít
ás tervezett
időpontja

A projekt rövid leírása

2007-2009

I. ütemben 100 szobás
termálszálloda 3
csillagos kivitelben,
kapcsolódó külső
közművek kiépítésével
vár megvalósításra, II.
ütemben Fedett
termálfürdő, külső
termálmedencék és
látványfürdő valósulhat
meg.

2007-2013

Tisza-parti szabadstrand és szabad-kikötő
kialakítása, a hajókikötő
és a komp felújítása.

2007-2013

Tiszacsege nem
rendelkezik kifejezett
városközponttal, így ki
kell alakítani központi
parkot, parkolót,
üzletsort stb.
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4

Települési projektek

5

6

7

Sportcentrum
létrehozása

Idősek Bentlakásos
Otthon kialakítása.

Új bölcsőde és új
óvoda építése,
közös telephelyen

Tiszacsege
Város
Önkormányzata

Tiszacsege
Város
Önkormányzata

Tiszacsege
Város
Önkormányzata

Tiszacsege
Város
Önkormányzata

Horgász skanzen
kialakítása Tuka
Kendergyár
területén

Tiszacsege
Város
Önkormányzata

Tiszacsege

Tiszacsege

Tiszacsege

Tiszacsege

1.320.000

Látványtervvel , és
elvi építési
engedéllyel
rendelkező.

2007-2009

500.000

ötletszintű

2009-2010

Egy városi sportcsarnok
létrehozása, a
közművelődési központ
megvalósítása
folytatásaként II.
ütemben kerül
megvalósításra.

200.000

Átalakítási tervvel
rendelkezik,
akadálymentesítő
program
kidolgozásra
került.

2008-2010

80 férőhelyes Idősek
Bentlakásos Otthon
kerül kialakításra.

2007-2010

A gyermekellátó
intézmények mindegyike
teljes felújításra szorul,
ezek kiváltását jelentené
a két intézmény új,
közös épületben való
elhelyezése.

2007-2008

A hasznosítási terv
szerint horgász
Skanzen, horgász
kemping, és
kereskedelmi
szálláshely kialkaítással
vár megvalósításra.

300.000

ötletszintű

500.000

Engedélyes
tervvel rendelkező

9

Bio zöldség és
gyümölcs szárító
üzem kialakítása.

Tiszacsege,
Egyek,
Tiszamenti
Újszentmargita,
Települések
Folyás, Polgár,
Területfejlesztési
Újtikos,
Társulása.
Görbeháza és
Tiszagyulaháza

616.000

Engedélyes
tervvel, kiviteli
tervvel,
technológiai
tervvel rendelkező

2007-2009

Ezen beruházás
megvalósításával
Tiszamentén egy öko
ipari park valósítható
meg.

10

Szennyvíz
beruházás III.- IV.
üteme

Tiszacsege
Város
Önkormányzata

97.069

Vízjogi engedélyes
tervvel rendelkező

2007

Tiszacsege területén az
utolsó, befejező ütem
vár megvalósításra.

8
Települési projektek

Egészségház
létesítése

1100 m2 nagyságú
épület melynek
földszintjén a központi
ügyelet, éjszakai
ügyelet, gyermekorvosi
rendelő, védőnői
ügyelet, terhes
tanácsadás,
gyógyszerraktár,
nőgyógyászati rendelő,
váró és porta
kerülnekkialakításra. Az
első szinten 3 háziorvos
rendelő, kötöző, két
fogászati rendelő,
kislabor, felülvizsgálati
szakrendelő, öltöző és
várók, valmaint a felső
szinten három lakás vár
kialakításra.

Tiszacsege

Tiszacsege
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11

Települési projektek

Települési projektek

12

13

Ivóvíz hálózat
korszerűsítése

Oktatási
intézményi
infrastruktúra
felújítása,
rekonstrukciója

Tiszacsege
Város
Önkormányzata

Tiszacsege
Város
Önkormányzata

Gyermekélelmezést
Tiszacsege
biztosító konyha
Város
rekonstrukciója
Önkormányzata

Tiszacsege

Tiszacsege

Tiszacsege

200.000

200.000

100.000

Rekonstrukciós
tervvel rendelkező

ötletszintű

ötletszintű

2007-2010

A régi ETERNI cső
cseréje 30 km hosszan.

2007-2010

Oktatási intézményi
infrastruktúra felújítása,
rekonstrukciója: többek
között nyílászárók
cseréje,
fűtéskorszerűsítés, külső
homlokzat felújítása,
tetőfelújítás, orvosi
szoba kialakítása stb.

2007-2010

A konyha elavult
berendezéseinek
lecserélésre korszerű
energiatakarékos és
munkavédelmi
szempontból
biztonságos gépekre,
eszközökre.

14

Közparkok,
játszóterek
felújítása

Tiszacsege
Város
Önkormányzata

Tiszacsege

25.000

Nem engedély
köteles

2007

A jelenleg kialakításra
kerülő pszihiátriai
intézményt körülvevő
területén vár
kialakításra.

15

Belterületi utak
fejlesztése

Tiszacsege
Város
Önkormányzata

Tiszacsege

163.000

Tervezés alatt

2007

17.000 m2 belterületi út
kialkaítását kell
megvalósítani.

16

Belterületi utak
felújítása

Tiszacsege
Város
Önkormányzata

2007-2010

Megrongálódott,
közlekedésbiztonsági
szempontból veszélyes,
kátyíús utak felújítsása.

2008

Tiszacsegén
belterületén a
járdafelújítási első ütem
már megvalósult, a
második ütem vár
megvalósításra.

17

Járda felújítás

Tiszacsege
Város
Önkormányzata

Tiszacsege

Tiszacsege

150.000

22.500

Tervezés alatt

Nem engedély
köteles
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8.

Napirendi pont
A polgármester helyettesítése a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Tanácsában
Ea.: Jónás Sándor polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)

Jónás Sándor polgármester:
A polgármester helyettesítése a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Tanácsában, abban az esetben, amikor a polgármester más jellegű elfoglaltsága miatt
nem tud ezen részt venni, arra az esetre vonatkozik ez az előterjesztés. Mindenki
megkapta a javaslatot. Tehát a helyettesítésről van szó, amit az Alpolgármester Úr tenne
meg és képviselné a polgármestert ezeken a társulási üléseken. Van-e valakinek
javaslata, észrevétele a napirenddel kapcsolatban. Amennyiben nincs, aki egyetért a
határozati javaslatban foglaltakkal, kérem kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármester helyettesítése a
Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsában – 12 fő igen, 1
fő nem szavazattal és 1 fő tartózkodása mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
170/2006.(XI. 29.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a települési önkormányzatok
többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 5. § (2) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva úgy határoz, hogy Jónás Sándor polgármestert,
akadályoztatása esetén Nagy Miklós alpolgármester helyettesítheti a Balmazújvárosi
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsában.
A helyettesítést teljes jogkörben végezheti az alpolgármester.
A konkrét helyettesítések ellátásához külön írásbeli meghatalmazás nélkül, e határozat
alapján jogosult az alpolgármester.
A Képviselő-testület felkéri Jónás Sándor polgármestert, hogy e határozatot jutassa el
Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsához.
Határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester
Nagy Miklós alpolgármester
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9.

Napirendi pont
A vízforgató berendezés körbekerítése és lefedése
Ea.: Jónás Sándor polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)

Jónás Sándor polgármester:
A vízforgató lefedése a termálstrandon van. Elkészült a termálstrand a szivattyú és
annak a szerelvényei a szabad ég alatt vannak. Ez nem csak, hogy állagmegóvás, hanem
veszélyezteti magát esetleg a rendszert is, mert olyan kárt tud az időjárás benne okozni,
ami miatt megállna a fürdő üzemeltetése. Ezért kértünk ajánlatot ennek a lefedésére. Két
pályázat érkezett, Bana Sándor Varban Kft. és Szilágyi Albert vállalkozó részéről.
Vincze László:
Az előterjesztésben számok is vannak, inkább zárt ülésen kellene tárgyalni, mert
pályázatról van szó, vagy összeg nélkül.
Jónás Sándor polgármester:
Igaza van, a képviselő társaim látják az összegeket. Fa és fém munkákról lenne szó,
mind a két pályázó beadta az ajánlatát. Akinek ár és összeg nélkül észrevétele van, akár
arra vonatkozóan, hogy fa vagy fém formában készüljön el, illetve, hogy melyik
vállalkozót bízzuk meg ennek az elkészítésével, kérem megtenni szíveskedjék.
Vincze László:
Én azt kérném, hogy azt is vizsgáljuk meg, hogy ez a strandnak a közepén van, ha most
lefedjük és mit akarunk tovább fejleszteni és hogy fog kinézni. Tehát a kivitelezésre
kíváncsi volnék én is, úgy kell megvalósítani, hogy beleilleszkedjen a területbe, ha már
csináljuk, egy szép kis felépítményt kellene rá csinálni és jó lesz szerszámosnak is, vagy
gazdasági épületnek. Nem sokkal kerül többe akkor sem, ha valamivel körbekerítjük.
Jászai László:
Tisztelt Testület! Én szintén azt szeretném mondani, hogy jó lenne, ha tudnánk, hogy
melyik pályázatnak mi a műszaki tartalma, mert ha csak ár alapján döntünk, akkor az
lehet egy picit félre visz bennünket, mert nem tudjuk, hogy ki milyen megoldásra adott
javaslatot. Ez a pályázatban szerepel, hogy fa vagy fém megoldással szeretnék ezt
megoldani?
Nagy Miklós alpolgármester:
Acél lábakon, vagy falábakon álló nyeregtetős szerkezetről van szó, a tartólábakhoz
rögzítve egy horganyzott rácsszerkezetű acélhálót rögzítenénk. Nem tudom
megmondani, hogy küllemében milyen hatással van a fürdőzőkre, valószínű, hogy nem
szép látvány.
Csernikné Nagy Krisztina:
Kiegészítve Nagy Miklós Alpolgármester Úr gondolatait és kapcsolódva Vincze László
gondolatához, annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon helyes volt Vincze László
meglátása is. Én is felvettem a kapcsolatot mindkét vállalkozóval, próbáltuk úgy
kialakítani, hogy a tájba, illetve az épületekhez illeszkedő legyen ez a felépítmény. Az
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árajánlatban szerepel az is, hogy a vízforgató mellett egyébként már meglévő
úgynevezett klórozó fülke bramac tetőcseréppel került lefedésre, az árajánlatban
ugyanez a zöldszínű cserép került megnevezésre, illetve mindkét vállalkozó odafigyelt
arra, hogy nagy eltérés vagy kirívó vizuális élményt ne jelentsen senkinek, illetve a
biztonságos üzemeltetést megvalósítsa.
Szilágyi Sándor:
Tisztelt Képviselő Társaim! Főleg már az előző ciklusban is itt ülő képviselő társaimban
nem tudom, hogy miért nem vetődött fel, mivel ez milliós nagyságrendű ez a
felépítmény, erre két pályázatot nyertünk. Az egyik kivitelezésre 2006-ban több, mint
26 milliót nyertünk a vízforgató berendezés rendbetételére. Az előző pedig 8,5 millió Ft.
Arra kérlek Tisztelt Polgármester Úr és szó szerint kérném a jegyzőkönyvbe a
kérésemet. A következő testületi ülésre, hogy miért nem készült ez el, annak
rendeltetése szerint, mikor erre már egyszer az önerőt is a közpénzből hozzátettük, két
alkalommal megnyertük a pályázatot. Miért nem készült ez el megfelelő minőségben?
Miért kell most a lakosok pénzén a milliós nagyságrenddel most helyrehozni?
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Tisztelt Testület! Érdekes dolog ez, bennem is megfogalmazódott ez a kérdés, mint
Szilágyi Úrban. Aki készítette ezt a vízforgatót azt kellene előkeresni, mert én úgy
gondolom, ha egy pályázatot kiírunk, akkor feltételeket kellene előírni, mit szeretnénk,
hogy szeretnénk részletesen, akkor ezt meg kell terveztetni és kiajánlani, hogy ezt
szeretnénk megépíteni és milyen ajánlatot tesznek rá. Nem tudom, miért ilyen sürgős
most ez, vagyis értem, mert nyilván illetéktelenek ne nyúljanak hozzá a
berendezésekhez. De az eredeti tervben, miért nem így szerepelt? Ha pályázatot írunk
ki, akkor ott a feltételeket írjuk elő, hogy mit kell és úgy hirdessük meg. Nem vagyunk
elkésve, járjuk alaposan körül és ilyen formában döntsünk.
Jónás Sándor polgármester:
Igaza van Szilágyi Képviselőnek és Répási Képviselőnek is, ezért én vállalom a
felelősséget. Nem néztem utána, hogy a korábbi szerződésekben mennyire volt benne.
Ígérem a legközelebbi alkalomra utána fogok nézni. Én amiatt szorgalmaztam volna,
mivel helyszínbejárás során megállapítottam, hogy komoly veszélynek van kitéve. Ne
várja el senki tőlem, hogy két hónap alatt mindent tudjak, hogy minek mi volt a soron
következő része, azért vannak itt a régi képviselők is, hogy igenis az ő segítségükre
támaszkodva tudok majd én is ezekben a dolgokban lépni.
Csernikné Nagy Krisztina:
Én is érdeklődtem, egy-két ötletem lenne ennek a megvalósítására, ezt zárt ülésen
szeretném majd elmondani, illetve az anyagi vonzatára. Egyébként, mint fürdővezető
javasolnám a fémszerkezetes olcsóbb megoldást.
Szilágyi Sándor:
Ha már szánunk pénzt erre a vízforgatóra is, akkor a működését is érdemes volna
megvizsgálni. Amikor építették folyamatában többször kimentem és megkérdeztem,
hogy miért mechanikus és miért ott lévő emberek számításával kell a klórtartalmat
kialakítani, mikor a mai világban már érzékeli a vízben a speciális berendezés és akkor
automatikusan tudná mindig azt a klórszintet, ami jelen pillanatban érvényben van és
egészségügyileg nem káros. Többen is hallottuk, hogy elég sok probléma adódott már
Magyarországon a klór adagolással. 360 ezer Ft-ba került volna akkor ennek az
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automatizálása. Kérdeztem akkor a szerelőt, azt mondta, ő nem válaszolhat rá ő is
csodálkozik és nagyon sajnálta, hogy ez így épült meg. El kellene ezen gondolkozni,
míg itt is nem lesz különösebb baj, véletlenül is elszámolhatják, nehogy abba a hibába
essünk bele, hogy túladagoljuk a klórt. Ha a Képviselő-testület is átgondolja, akkor én
javasolnám, hogy akkor már az automatizálását is érdemes lenne rátenni, javasolnám,
hogy automatizálni kellene, nehogy a számításba hiba csússzon.
Jónás Sándor polgármester:
Felírtuk, megfogjuk vizsgálni, vissza fogunk rá térni. Úgy gondolom, hogy ezen a
napirendi ponton lépjünk túl, nem kérek rá szavazatot, további vizsgálatot fogok ebben
az ügyben folytatni.

10.

Napirendi pont
Bérleti díjak felülvizsgálata
Ea.: Répási Lajos PTKIB. elnök
(Előterjesztés írásban mellékelve.)

Jónás Sándor polgármester:
A bérleti díjak felülvizsgálatával kapcsolatosan, aki egyetért azzal, hogy név nélkül és
nyílt ülésen kerüljön ismertetésre a helyiségek bérleti díjára vonatkozó módosító
javaslat kérem kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a bérleti díjak
felülvizsgálatának tárgyalása nyílt ülésen történjen – 9 fő igen, 4 fő nem szavazattal, 1
fő tartózkodása mellett elfogadta.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
A Tisztelt Testület a bérleti díjakra vonatkozó rendeletmódosítás már elfogadásra került.
Bizottsági ülésen a helyiségekre vonatkozó bérleti díjak emelésére vonatkozó javaslat
megtárgyalásra került, melyet ismertetni szeretnék a Tisztelt Képviselő-testülettel.
Répási Lajos PTKIB. elnök az önkormányzat tulajdonában lévő bérbeadott ingatlanok
és helyiségek bérleti díjára vonatkozó javaslatot tételesen ismerteti a Képviselőtestülettel, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szilágyi Sándor:
Kell-e ezekkel kapcsolatban szerződésmódosítást vagy pályázatot kiírni?
Jónás Sándor polgármester:
Folyamatában felülvizsgálom a bérleményeket és ami nem volt pályáztatva, azt újra
pályáztatjuk, tehát azoknál a bérlőknél felmondjuk a bérleti szerződést és
újrapályáztatjuk a törvénynek megfelelően, mely úgy szól, hogy az önkormányzat
tulajdonát képező ingatlanokat bérbe úgy lehet adni, hogy az önkormányzat
jóváhagyásával pályázat útján.
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Emődi János:
Az előző Polgármester Úr a kertem végében a tüzelős-ólnak a kertjét (Rákóczi út 38.
szám) szóban ideadta nekem, hogy gondozhatom, használhatom. Ez egy 200 m2-es
terület és a jelenlegi bérlővel megegyeztünk, hogy a kerítést arrább tehetem, az
oszlopokat meghagyva és azt a részt használhatom. Legyen szíves vizsgálja felül,
pályázat útján vagy valahogy az nekem kellene, mert az udvarom közvetlen végében
van. 15 éven keresztül kaszáltam, takarítottam, szeretném továbbra is.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
Megközelíthető-e más irányból?
Emődi János:
Nem csak az én udvarom felől.
Jónás Sándor polgármester:
Megfogjuk vizsgálni és rövidesen a Képviselő-testülettel megosztom és tájékoztatni
fogom.
Emődi János:
Elkéstem vele, hogy írásban nem adtam be a kérelmet, de szeretném továbbra is
használni.
Répási Lajos PTKIB. elnök:
A piacok és a vásárokon alkalmazandó helyhasználati díjak vonatkozásában javasolta a
bizottság a régi helyhasználati díjak elfogadását, tehát nem változtatunk rajta, mert
kevés az igény, ne terheljük az árusokat, ezért maradjon a régi helypénz. Egyedül annyi
javaslat volt, hogy a piac előtti zöldségesnek egy külön szerződéssel kellene
meghatározni a bérleti díját, kölcsönösen kialkudva, bérleti szerződésben kívánjuk
biztosítani.
Jónás Sándor polgármester:
Én is támogatom, hogy a piacra vonatkozó helyhasználati díjak ne kerüljenek emelésre.
Nagy Miklós alpolgármester:
A temetőbe szeretne egy egri sírkőkészítő cég 80 m2-es területen síremlékeket kiállítani,
erre van-e lehetőség?
Jónás Sándor polgármester:
Kérelmet kell beadni. Tudomásom szerint a debreceni temetkezési vállalat valamilyen
formába még tulajdonnal rendelkezik, ezért meg kell tudni, hogy milyen lehetőség van.
A másik dolog, nem biztos, hogy engedélyezik, de megfogjuk vizsgálni, hogy
engedélyezhető-e, hogy a temető területén ilyen kialakításra kerüljön.
Jászai László:
Volna egy javaslatom, nem a temető területére kellene, hanem a gázcseretelep területére,
ott amúgy is kegytárgyakat árusítanak, az előtte való rész alkalmas arra, rendbe kell
rakni, szerintem az a terület elegendő is.
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Jónás Sándor polgármester:
Egyetértek Jászai Úr felvetésével. Az lenne a kérésem az Alpolgármester Úr felé, hogy
tolmácsolja ezt, hogy írásban erre vonatkozóan nyújtsanak be kérelmet. Megfogjuk
vizsgálni és visszatérünk erre a dologra.
Hajduné dr. Vámosi Margit aljegyző:
Szeretném megkérni a kisebbségi önkormányzatot, ha már ilyen szépen felállt és
működik, hogy a MÁV állomás épületében lévő lakókkal való kommunikációban
segítségemre legyen.
Jónás Sándor polgármester:
Amennyiben a helyiségek bérleti díjára vonatkozó javaslatokat elfogadja a Képviselőtestület, kérem kézfelnyújtással jelezni szíveskedjenek.
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az önkormányzat tulajdonában
lévő bérbeadott ingatlanok és helyiségek bérleti díjára vonatkozó javaslatokat – 14 fő
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
171/2006.(XI. 29.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát
képező bérlemények bérleti díjait 2007. január 01. napjától kezdődően az 1. számú
melléklet szerint állapítja meg.
Képviselő-testület felkéri az aljegyzőt a szerződésmódosítások elkészítésére, valamint a
polgármestert a szerződések aláírására.
Határidő: 2007. január 01.
Felelős: Jónás Sándor polgármester
Hajduné dr. Vámosi Margit aljegyző
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11.

Napirendi pont
Polgármesteri jelentés
Ea.: Jónás Sándor polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)

Jónás Sándor polgármester:
Tiszacsege Város Kultúrájáért Alapítvány székhelyének Tiszacsege, Kossuth u. 5. szám
lett bejegyezve. Az Alapítvány működik, már a nyugdíjasok és a gyermekjóléti szolgálat
részéről eszközre vonatkozó pályázat is beadása került.
A Képviselő-testület megbízott, hogy a Csegei Újságon változtassunk és az Inform
Médiával a szerződés aláírásra került. December hónapban már 2200 lakásba ingyen
kapják meg a Hajdú-bihari Naplót, amelynek melléklete lesz a 4 oldalas Tiszacsegéről
szóló híradás.
A Noel-Lámpaház Kft-vel kötött szerződés megkötésre került, elfogadták az előrehozott
határidőt, eredetileg december 06-ára volt, de mivel december 05-én rendezzük a
mikulás ünnepséget, ezért úgy gondoltuk, hogy a világítás is egy nappal hamarabb
történjen meg.
A Polgármesteri Hivatal őrzésére vonatkozóan fel volt vetve a biztonsági szolgálattal
történő ellátás, melyre pályázat lesz benyújtva, Debreczeni Zsolt ajánlatát fogadtuk el,
már ez is működik.
Szilágyi Sándor:
A Hajdú-bihari Naplóval megkötött szerződés mennyibe került?
Jónás Sándor polgármester:
Úgy is lett megszavazva, 160 ezer Ft + áfa, akkor mondtuk, miután megtárgyaltuk ezt,
hogy a Képviselő-testület jóváhagyja-e vagy sem, úgy tudom, hogy Szilágyi Képviselő
nem volt jelen a testületi ülésen.
Szilágyi Sándor:
A díszvilágításnál az 1.395 ezer Ft, az áfás ár vagy nettó ár?
Jónás Sándor polgármester:
Bruttó ár, 12 havi részletben.
Szilágyi Sándor:
Lenne egy kérésem a kistérséggel kapcsolatban a jegyzőkönyveket légy szíves bocsájtsd
a rendelkezésére a Képviselő-testületnek.
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Nekünk sincs belőle.
Jónás Sándor polgármester:
Amint lesz. Aki egyetért a polgármesteri jelentéssel, kérem kézfelnyújtással jelezni
szíveskedjenek.
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Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármesteri jelentést – 14 fő
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
172/2006.(XI. 29.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést az
elhangzott kiegészítésekkel elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Jónás Sándor polgármester

12.

Napirendi pont
Különfélék.
a.)

Idősek részére ajándékutalvány megállapítása
Ea.: Tóth Imre SZEIB. elnök
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Tóth Imre SZEIB. elnök:
Már hagyományos, hogy minden év végén az időseket megajándékozza az
önkormányzat, ennek a fedezete be is lett tervezve a költségvetésbe. Vagy úgy, mint
tavaly működött, ajándékutalványt szoktak kapni, le lehetett vásárolni, maradjon-e és
milyen összeggel, ezt is meg kellene beszélni.
Jónás Sándor polgármester:
Ha elfogadjátok a javaslatomat, akkor a december 13-ai testületi ülésen előterjesszük,
ennek semmi akadálya nincs. Erre vissza fogunk térni.
Szilágyi Sándor:
Ehhez kapcsolódó lenne, hogy nem csak a nyugdíjasok, nem túl nagy számban vannak
azok, akik teljesen munkanélküliek és családjuk van, hogy nem férne-e bele nekik is egy
kis csomag, meg kellene vizsgálni. Most hál’ istennek a nyugdíjasok már majdnem
jobban állnak, mint egy-két család Tiszacsegén. Ha a bizottság megvizsgálná, hogy
ezeknek is nem férne-e bele egy kis ajándék, akik önhibájukon kívül kerültek ilyen
helyzetbe.
Jónás Sándor polgármester:
Ezt is megfogjuk vizsgálni, a december 13-ai testületi ülésen erre is visszatérünk.
Nagy Miklós alpolgármester:
Én ellenzem ezt a kérdést, én csak a nyugdíjasoknak javaslom.
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b.)

Egyebek

- Jónás Sándor polgármester:
Bozsó Úr helyett, most szeretnék bocsánatot kérni Vincze és Jászai Úrtól, mivel a
legutóbbi testületi ülésen elhangzott az, hogy mind két képviselő kérdőre vonta Bozsó
Urat, hogy rendelkezik-e megfelelő építési engedéllyel, hogy végezheti ezeket a
munkálatokat. Ebben sajnos én voltam a hibás, nem voltam körültekintő, nem ismertem
a dolgokat még akkor és Bozsó Úr felpattanva kikérte és helyreutasította mind két
képviselőt, azzal, hogy szomorú, hogy a képviselők ezt nem tudják. A képviselők tudták
jól, ezt bizonyítja az is, hogy november 14-én maga Bozsó Úr írt levelet az
önkormányzatnak, melynek a lényege az, hogy itt kéri az engedélyt. Idézek belőle:
„elfelejtettük viszont a közterületfelhasználási engedélyt megkérni a Tisztelt
Hivataluktól, ezt az oszlopállításokhoz és azok helyének módosításához, illetve a
testületi ülésen bejelentett fém teleszkóp kivitelű oszlopok elhelyezésére, a cégünk is úgy
gondolja, hogy meg kellett volna kérni, ezért nem kérésünket, ezek vonatkozásában
pótkérésként előterjesszük. Köszönettel 2006. november 14. Tisztelettel Bozsó Gyula”.
Köszönjük, hogy végül is belátta ő is. Itt is az látszik, ha nem méltatjuk azt, hogy ő
tiszacsegei és segítjük az ő munkáját, hozhatnánk olyan határozatot, hogy az eddig
leállított oszlopokat bontsa ki, állítsa a közterületet helyre, természetesen ez nem
érdekünk, az érdekünk az, hogy az itt élő emberek megfelelő szolgáltatáshoz jussanak.
Erről ennyit.
c.)

Tiszacsege Város körzetmegosztása a képviselők között
Ea.: Jónás Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Jónás Sándor polgármester:
A lakossági fórum alkalmával tájékoztattam a lakosokat és a Tisztelt képviselőket
Tiszacsege 12 kerületre való felosztásáról. Ezzel valamennyien egy kivételével
egyetértettek. Szilágyi Sándor telefonon felhívott, hogy ő nem hajlandó sem azt a
területet képviselni, sem a tiszacsegei lakosokat, amire én meglepődve rákérdeztem a
telefonban, hogy ezt kérem írásban, erre azt mondta, hogy miért az ő szava már csak
ennyit ér és letette a telefont. Ezért kérném azt, hogy itt a Képviselő-testület és a
nagynyilvánosság előtt, a lakosok előtt jelentse ki, hogy óhajtja-e képviselni Tiszacsege
lakóit ebben a formában vagy sem.
Szilágyi Sándor:
Így ahogy elmondtad, eleve ezekben a szétosztásokban nem kívánok részt venni. Én az
összlakosságot kívánom képviselni, minden korlátozás nélkül, én a te kérésedet nem
kívánom. Ebben a formában nem akarom.
Jónás Sándor polgármester:
Mi felosztottuk, úgy gondoltuk, hogy amennyiben Szilágyi képviselő így döntött,
dönthet így. De ezt a területet nem óhajtjuk ellátatlanul hagyni, ott is kiakarjuk a
lakosságot szolgálni. Megkérdezem Répási képviselő társamat, mivel megvizsgáltam és
az üdülő tartozott hozzá, hogy ezt a két területet Szilágyi képviselő helyett átvállalja-e,
amennyiben igen, kérném erre nyilatkozzon.
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Répási Lajos PTKIB. elnök:
Igen.
Jónás Sándor polgármester:
Köszönöm szépen. Így pontos, végül is megmaradt a 12 kerület. Ehhez még annyit
szeretnék, hogy gyártás alatt van, mind a 12 kerületben, emellett nagymajorban is, az
üdülőfaluban, a Tisza-parton is külön hirdetőtáblák lesznek felállítva, ahol az
önkormányzatnál felvetődött állandó gondokról, problémákról kívánjuk tájékoztatni az
ott élő lakosokat. Ezt pont azért tesszük, mert sokan jelezték, hogy vannak idősek, akik
nem tudnak eljönni a Művelődési Házba, illetve a Polgármesteri Hivatal elé, megnézni a
hirdetéseket és úgy gondoltuk, hogy ezzel is tudnánk segíteni azt, hogy közelebb
jussanak az információkhoz.
d.)

Egyebek

- Jónás Sándor polgármester:
Strandbejárás fog történni december 04-én délután 14 órakor. Kérném, aki úgy gondolja
a Képviselők közül, az vegyen részt ezen a műszaki bejáráson, itt lesz a kivitelező, a
műszaki átvevő és mi is. Azt mondtam, hogy erre külön bizottságokat fogunk létrehozni,
de úgy gondolom, hogy ez sokkal nagyobb horderejű és több kérdést is felvet, nem
akarom lekorlátozni, inkább azt szeretném, hogy aki ráér és el tud jönni, jöjjön el.
Szilágyi Sándor:
Melyik kivitelezésre gondolsz? Ezt Kardos Úr nagyon kimerítően megnézte. Két
pályázat lett aláírva akkor, sajnos, szerintem az is szabálytalanul. Oda kellene vinni azt a
kivitelezési tervet - nagyon megkérlek, hogy negyedikére kerítsétek elő - ami alapján
átvettük, mert abba a hibába fogunk esni, hogy amikor a fürdőátvételt, mi átnéztük
Kardos Úrral, volt két variáció és egyiknek sem felelt meg, negyedikén tudjuk
konkrétan, ez van, ez vonatkozik ide és szeretném, ha ez meglenne.
Jónás Sándor polgármester:
Ez garanciális bejárás lesz. Én úgy tudtam, hogy erről egy készült, nem tudom, hogy
erről hány készült, megvizsgáljuk.
- Jónás Sándor polgármester:
Korábbi testületi ülésen kérelem érkezett hozzánk, a tejcsarnok mögötti Laska-tói
mocsarast hosszabb távra bérbe szerették volna venni. Erre is műszaki szakértők
véleményét kértük meg. A válaszunk az, hogy a forgalomképtelen önkormányzati
törzsvagyon része, amely nem értékesíthető. Tehát nem tudjuk sem bérbe adni és
egyenlőre eladni sem.
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e.)

A bizottságok nem képviselő tagjainak megválasztása

Jónás Sándor polgármester:
A Képviselő-testület előző ülésén megválasztásra kerültek a bizottságok.
A bizottságok nem képviselő tagjainak megválasztása következik.
Kérem a bizottsági elnököket, tegyék meg javaslatukat a bizottságok 1 fő nem képviselő
tagjára.
Répási Lajos PTKIB. elnöke:
A Pénzügyi-, Településfejlesztési-, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság 1 fő
nem képviselő tagjára az alábbi személyi javaslattal élek: Kónya Mihályné-t javaslom
megválasztani.
Jónás Sándor polgármester:
A Képviselő-testületnek van-e más személyre javaslata? Mivel nincs, megkérdezem a
jelöltet,, hogy részt kíván-e venni a bizottság munkájában ?
Kónya Mihályné:
Igen részt kívánok venni.
Jónás Sándor polgármester:
Megkérdezem, hogy beleegyezik-e a nyilvános tárgyalásba?
Kónya Mihályné:
Igen beleegyezem a nyilvános tárgyalásba.
Szeli Zoltán ÜOMSB. Elnök:
Az Ügyrendi-, Oktatási-, Művelődési és Sport Bizottság 1 fő nem képviselő tagjára az
alábbi személyi javaslattal élek: Kerekesné Kovács Annát javaslom megválasztani.
Jónás Sándor polgármester:
A Képviselő-testületnek van-e más személyre javaslata? Mivel nincs, megkérdezem a
jelöltet, hogy részt kíván-e venni a bizottság munkájában?
Kerekesné Kovács Anna:
Igen részt kívánok venni.
Jónás Sándor polgármester:
Megkérdezem, hogy beleegyezik-e a nyilvános tárgyalásba?
Kerekesné Kovács Anna:
Igen beleegyezem a nyilvános tárgyalásba.
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Tóth Imre SZEIB. elnök:
A Szociális-, Egészségügyi és Ifjúságvédelmi Bizottság 1 fő nem képviselő tagjára az
alábbi személyi javaslattal élek: Hajdu Istvánnét javaslom megválasztani.
Jónás Sándor polgármester:
A Képviselő-testületnek van-e más személyre javaslata? Mivel nincs, megkérdezem a
jelöltet, hogy részt kíván-e venni a bizottság munkájában?
Hajdu Istvánné:
Igen részt kívánok venni.
Jónás Sándor polgármester:
Megkérdezem, hogy beleegyezik-e a nyilvános tárgyalásba?
Hajdu Istvánné:
Igen beleegyezem a nyilvános tárgyalásba.
Jónás Sándor polgármester:
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a bizottsági tagságokról személyenként döntsön.
Aki egyetért azzal, hogy Kónya Mihályné a Pénzügyi-, Településfejlesztési-,
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság nem képviselő tagjaként megválasztásra
kerüljön, kézfelnyújtással jelezni szíveskedjék.
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – Kónya Mihálynét a Pénzügyi-,
Településfejlesztési-, Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság nem képviselő
tagjaként – 14 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
173/2006.(XI. 29.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. Törvény 22. § (1) bekezdése és Tiszacsege Város Önkormányzata
Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló
7/2003.(III.6.) rendeletének 45. §-a alapján az Pénzügyi-, Településfejlesztési-,
Környezetvédelmi és Idegenforgalmi Bizottság nem képviselő tagjává KÓNYA
MIHÁLYNÉ-t választja meg.

Jónás Sándor polgármester:
Kérem a Képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy Kerekesné Kovács Anna az
Ügyrendi-, Oktatási-, Művelődési és Sport Bizottság nem képviselő tagjaként
megválasztásra kerüljön, kézfelnyújtással jelezni szíveskedjék.
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Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – Kerekesné Kovács Annát az
Ügyrendi-, Oktatási-, Művelődési és Sport Bizottság nem képviselő tagjaként – 14 fő
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
174/2006.(XI. 29.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. Törvény 22. § (1) bekezdése és Tiszacsege Város Önkormányzata
Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló
7/2003.(III.6.) rendeletének 45. §-a alapján az Ügyrendi-, Oktatási-, Művelődési és
Sport Bizottság nem képviselő tagjává KEREKESNÉ KOVÁCS ANNÁ-t választja
meg.
Jónás Sándor polgármester:
Kérem a Képviselő-testületet, aki egyetért azzal, hogy Hajdu Istvánné a Szociális-,
Egészségügyi és Ifjúságvédelmi Bizottság nem képviselő tagként megválasztásra
kerüljön, kézfelnyújtással jelezni szíveskedjék.
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – Hajdu Istvánnét a Szociális-,
Egészségügyi és Ifjúságvédelmi Bizottság nem képviselő tagjaként – 14 fő igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
175/2006.(XI. 29.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. Törvény 22. § (1) bekezdése és Tiszacsege Város Önkormányzata
Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló
7/2003.(III.6.) rendeletének 45. §-a
alapján az Szociális-, Egészségügyi és
Ifjúságvédelmi Bizottság nem képviselő tagjává HAJDU ISTVÁNNÉ-t választja
meg.
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f.)

A bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele

Jónás Sándor polgármester:
Megtörtént a bizottságok kiegészítése a nem képviselő tagok megválasztásával. Ahhoz,
hogy bizottsági munkájukat végezhessék esküt kell tenniük.
Ezennel megkérem a megválasztott bizottsági tagokat, hogy tegyék le az esküt. A
megválasztott és jelenlévő bizottsági tagok az alábbi esküt tették le:
„ Én ……………….. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az
Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom; az állami és szolgálati titkot
megőrzöm, megbízatásomhoz híven, pártatlanul, lelkiismeretesen járok el és a legjobb
tudásom szerint minden igyekezetemmel Tiszacsege javát szolgálom.”
(az eskütevő meggyőződése szerint)
„ Isten engem úgy segéljen.”

g.)

Egyebek.

- Jászai László:
Tisztelt Testület! Mivel fel lett osztva a terület, így a lakosok ezzel már élnek is, engem
két lakos már megkeresett, az egyik Balogh Gyula bácsi, az egyik a bejárójuk, amit már
említettem, úgy vetik fel, hogy olyan embereknek is elkészült a bejáró, akik maguktól is
megcsinálhatták volna. Ők már olyan idős emberek, hogy nem tudják megcsinálni,
ebben kérnének segítséget.
A lakásuk felázott, annak a kis épületnek nincs alapja és szigetelése, volt állítólag náluk
felmérés, hogy milyen kár érte őket, ebben kértek volna még segítséget, ebben nem
tudom, hogy milyen segítséget tudnánk adni.
A másik dolog, szintén egy bejáró lenne a Balogh Sándornénál van ilyen híd, ami lehet,
hogy nem is működik és ez az őszi, téli csapadékos időben akár problémát okozott.
Azon kívül én még úgy látom, nem tudom, hogy nincs-e ott még valami probléma, a mi
oldalunkon már ki van száradva az árok, nincs benne víz, a másik oldalon, ami a Gáléké
volt, olyan érzése van az embernek, mintha csőtörés volna, mindig víz áll az árokban.
Úgy érzem, hogy az már nem normális, magasabban is van, mint a mi oldalunk, ott már
nem szabadna víznek állni.
Jónás Sándor polgármester:
Mind a két bejárót megfogjuk vizsgálni, amennyiben módunk és lehetőségünk van,
korrigálni fogjuk. A vizesedéssel kapcsolatban úgy tudom, hogy írásban kellett, illetve
szakértői vélemény is kialakult ebben, hogy kinek milyen kártérítést fogadnak el, ez
folyamatban van, egy kis türelmet kérünk még.
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- Szilágyi Sándor:
Azt szeretném felvetni a Tisztelt Testületnek, hogy gondolkozzunk már el a téli
hónapokban, hogy a tiszacsegei lakosoknak engedélyezzük meg egy meghatározott
összegért pl. 100 Ft, heti egy alkalommal, téli időszakban, ez szerda vagy ahogy a
fürdővezetőség jónak látja, amúgy is megérdemlik a tiszacsegei lakosok, idősek,
fiatalok, hogy kedvezményes fürdőbelépőben részesüljenek. Azért a 100 Ft-ot
javasoltam, hogy a minimális költséget biztosítsuk. Ezen gondolkozzon a testület.
- Szilágyi Sándor:
A másik a világítással kapcsolatban. Van egy pár lakás, ahol tényleg ki van kötve a
világítás és nem is a szülőket hibáztatom én, hanem a gyerekeknek legalább a
karácsonyi időszakra, ha lehetne ilyet kérni, hogy kössék vissza és vállalja már fel az
önkormányzat a villanyszámlát, nem egy nagy villanyszámla és sok lakásban nincs
Tiszacsegén sajnos villany, ezeket meg kellene vizsgálni és karácsonyra, szilveszterre,
január közepéig, ezzel segítsünk már, ezzel keressük meg az E-ont, ha úgy dönt a
testület, akkor esetleg a gyakorlati végrehajtásában még esetleg segíteni is tudunk.
- Szilágyi Sándor:
A másik, amit szeretnék bejelenteni. Az egész tiszacsegei lakosságot szeretném
képviselni. A megyei önkormányzat mezőgazdasági és környezetvédelmi bizottságába,
mint tag bekerültem és ezzel kapcsolatban is nagyon szeretném főleg a tiszacsegei
lakosokat segíteni, hátha időben és hamarabb jutnánk információhoz és ezzel
kapcsolatban is a döntésemet így hoztam meg.
- Szilágyi Sándor:
A szélessávú internettel kapcsolatban Budapesten voltam, több kis település
polgármesterével és kistérségi vezető tárgyalására hívtak meg engem is. Ott döbbentem
rá, hogy a szélessávú internetre nagyon komoly állami támogatást kapunk és 5 év múlva
a kistérségnek lesz a tulajdona vagy lehetett volna társulni Bozsó Úrral is, ha letette
volna a saját erőt, és akkor nagyobb százaléka az övé lett volna az összes többi az
önkormányzaté. Meg kellene ezt vizsgálni, ha lehetséges, mert még jelenleg is fogadnak
be pályázatot, ez több százmillió forint, megérne egy felülvizsgálatot. Akár bekerülni
tényleges tagként a margitai kistérségbe, vagy Bozsó Úrral kötni egy megállapodást,
mert ez a pénz 5 év múlva a tulajdonunkban maradna. Jelen pillanatban ez a margitáé
lesz és nem fogunk felette rendelkezni. Nem volt kellő információnk ez előtt 3-4
hónappal ezekről a dolgokról. Komolyabban utána kellett volna nézni, én ajánlom, ha
még nem késő, ezt az egy dolgot meg kellene vizsgálni, szabad-e egyáltalán ebbe a
dologba belefogni, vagy szabad-e energiát fordítani erre. A miénk maradna 5 év múlva,
mert ha 5-10 év múlva a digitális rendszer bejön, akkor itt maradnak ezek a televíziók,
ezek a rendszerek, és sajnos azt kell mondani, hogy a kisebb jövedelmű emberek nem
biztos, hogy rátudnak csatlakozni és esetleg használhatnák a kisebb pénzű emberek is.
Jónás Sándor polgármester:
Erről már korábban döntött a testület, nem akart részt venni.
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- Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök:
A mi bizottságunknál is felmerült a strandon egy-két módosítás. Sándor képviselő
társamat azzal szeretném kiegészíteni, hogy a mi javaslatunk az volna, mivel tényleg
tiszacsegéé ez a strand, és a környező településekhez hasonlóan egy állandó lakcímmel
rendelkező lakosnak egy 50%-os kedvezménye legyen állandóan. Ha most
megvizsgáljuk, elég kevés csegei jár ki a strandra.
Jónás Sándor polgármester:
Minden építő jellegű gondolattal egyetértek, ezt meg fogjuk szavazni és amennyiben a
Képviselő-testület úgy látja én semmi akadályát nem látom ennek.
- Dr. Iványi Tibor:
Ehhez kapcsolódnék én is, egy üzleti jellegű javaslatom lenne Tiszafüredhez hasonlóan.
Tiszafüred gyógyvíz, a mi vizünk is gyógyvíz, ahogy ott elfogadnak reumatológus és
ortopéd szakorvos által kiállított fürdőjegyeket, el kellene intézni itt is. Tehát szerződést
kellene kötni az önkormányzatnak, mint strandfenntartónak az Egészségbiztosítási
Pénztárral, hogy fogadják el a balmazújvárosi szakorvosoknak a fürdőjegyeit, akkor
ezeknek a teljes árát a MEP megtéríti Tiszacsegének. Azok, akik most Balmazújvárosra
járnak nagyon sokan fizikoterápiás kezelésre, meg egyébre, azok itt helyben kiegészítés
formában igénybe vehetnék. Egy szerződés kellene a MEP-pel és a balmazújvárosi
rendelőintézettel és bevételként jelentkezne.
Jónás Sándor polgármester:
Teljesen támogatom, egyetértek vele.
- Tóth Imre SZEIB. elnök:
Engem is megkerestek a lakosok. A Csurgó utcának a Kossuth utca felőli végén
leszereltek egy közvilágítási lámpát és kérik, hogy járjunk már el, hogy szereljék vissza.
Jónás Sándor polgármester:
Kovács Péter a helyi kirendeltségvezető, fel fogom hívni. Új bekötési lehetőségek is
felmerültek, ezeket most vizsgáljuk. Több utcában nem kellő távolságokra vannak a
világító eszközök felszerelve, ez folyamatában van, amikor meglesz minden, akkor
egyben akarjuk az E-on felé benyújtani. De hogy ott volt és lekötötték, ezt nem értem.
Jónás Sándor polgármester:
Az üdülőben is kérték, ott is sötét van.
- Tóth Imre SZEIB. elnök:
György István fogorvos a Templom utcai rendelővel kapcsolatban kereste meg a
bizottságot, ki is mentünk megnézni. Március végén lejár az ÁNTSZ engedélye.
Jónás Sándor polgármester:
Az ÁNTSZ-nek is volt egy javaslata, amellyel maximálisan egyetértek, olyan világban
élünk, ami a vállalkozásé. Ott volt a terv, mert voltak kint, megpróbáltuk átterveztetni a
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fogorvosi rendelőt, hogy az ÁNTSZ a márciusig adott engedély idejéig feltudjuk újjítani
és áttudjuk alakítani olyan formában, hogy az elfogadható legyen.
Az ÁNTSZ-nek változatlanul kifogásai vannak, ők felvetették azt, hogy amennyiben
lehetőség ott ahol az orvosi ügyelet van, ott van még üres helyiség, talán vizsgáljuk meg
és olcsóbb megoldást is találnánk, központosítanánk ezeket a lehetőségeket, nézzük meg
és valamelyik helyiségben kitudnánk alakítani. Annál is inkább, mivel úgy tájékoztatott
az ÁNTSZ bennünket, hogy mivel a folyosón van női férfi wc, plusz wc-t nem is kellene
kialakítani és olcsóbban megtudnánk oldani, mivel felvetettük azt hogy szeretnénk az
összevont egészségházat mielőbb megépíteni és erre már nagyobb pénzt nem szeretnénk
kiadni. Nagyon próbáltak velünk együttgondolkozni, tényleg nagyon jó véleményt tudok
mondani, mert segítőkészek, ők is ezt mondták, hogy ennek semmi akadálya, de arra
vigyázzunk, hogy ma már vállalkozói kor van és bizony a fogorvosi berendezés drága,
ezt a vállalkozók már maguk szokták intézni. Semmi akadálya nincs, mi a helyiséget
biztosítani tudjuk, de a berendezést vállalkozás formájában a fogorvosnak kellene
megoldani.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Itt az a probléma merül fel, hogy nyugdíj előtt áll.
Jónás Sándor polgármester:
Igen, de megvizsgáltuk, 10 millió Ft körül van a berendezés.
Tóth Imre SZEIB. elnök:
Mi is beszéltünk erről, csak nehogy fogorvos nélkül maradjon a település.
Jónás Sándor polgármester:
Ezt napirendre fogjuk tűzni és amennyiben a Képviselő-testület azt mondja, hogy erre
van pénzünk és ezt megcsináljuk akkor amikor tervbe van véve a központi orvosi
szolgálat. Az ÁNTSZ-nél nem ellenszenvvel, hanem segítő szándékkal álltak a
dolgokhoz. Erre kész a terv, az be lett adva, azt nem fogadják el, ők javasolták ezt. Ezt
megfogjuk újra vizsgálni.
- Vincze László:
A hóeltolással kapcsolatban szeretném jelezni, hogy a Kismajorból jelzést kaptunk a
(Török Bálint, Lehel utca túlsó vége), hogy a hóeltolás úgy történik, hogy a
buszfordulónál megfordul és nem megy tovább. Kezeljük ezt az ügyet, a hótolónak a
ládagyárig ki kell mennie.
- Vincze László:
Javaslatom lenne a szemétszállítással kapcsolatban. Önkormányzatok alakították a
szemétgyűjtő telepet és 51%-ban tulajdonosok benne. Kezdeményezzünk egy
összehívást a polgármestereknek, hogy újra át kellene értékelni. Nem tudom honnan
vették az adatokat, de kaptak egy adatot, hogy kiküldik a csekkeket, ebből sok probléma
van, helyrajzi szám szerint lett leadva, hogy kinek van telke, vagy bármilyen
létesítménye és az is kapja a csekket, akinek csak telke van. Küldik a csekket,
fenyegetőznek.
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Jónás Sándor polgármester:
Ez kezelhető.
- Vincze László:
A harmadik dolog, Szilágyi Úr felvetette a villanyt, tájékoztatom a közvéleményt is,
hogy tudjon róla, hogyha egyszer az E-on kiköti a villanyt, azt úgy kapcsolja vissza, ha
újra készíti a mérőhelyet, az pedig 100 ezer Ft. Úgyhogy tessenek tudomásul venni az
E-on nem fogja visszakötni a villanyt, azt is tudni kell, hogy rendezni kell, mert
másképp nem lesz villany.
Jónás Sándor polgármester:
Ezekből biztos, hogy nem lehet rendszert csinálni, mert ha valaki nem fizeti a villanyt,
akkor megint álljon a testület ki, megint vállalja be, ez kezelhetetlen.
- Csernikné Nagy Krisztina:
Dr. Iványi Tibor Képviselő Úr nagyszerű gondolatához szeretnék csatlakozni, illetve
szeretném a Képviselő-testületet tájékoztatni arról, hogy az OEP-pel való
szerződéskötés feltételeit, én azóta mióta a fürdőn vagyok körbejártam, tehát elindult ez
a dolog, viszont nagyon komoly előírásokhoz kötik. Többek közt, a tárgyi, illetve az
építménybeli feltételeket is bővíteni kell, állandó fürdőorvosnak ott kell a helyszínen
biztosítani a betegek nyugalmát, egészségét. Tiszacsegén fizioterápiás végzettségű
emberek is vannak, tehát minden adott tulajdonképpen ehhez. Egy kis pénz szükséges és
a pályázati kiírást kell megfigyelni, ezt mindig kiírja az OEP, tehát ki kell várni. Doktor
Úr gondolata megerősített abban, hogy jó irányba megyünk, hogy kihasználjuk áldott
gyógyvizünk lehetőségeit.
- Csernikné Nagy Krisztina:
A másik dolog. Én is támogatnám a tiszacsegeiek kedvezményes bejutását a strandra.
Én ezt javasoltam már, akkor az előző testület nem fogadta el. Nagyon örülök neki és
üdvözölni tudom ezt az ötletet, hogy a jelenlegi testület és annak tagjai is a tiszacsegeiek
kedvezményes fürdőbelépését támogatja. Gyakorlatban ezt januártól lehetne kivitelezni,
most készítem el Remenyik Sándor intézményvezető Úrral, illetve Szilágyiné Zsuzsa
pénzügyi irodavezetővel a 2007-es bevételi, kiadási előirányzatokat, az alapján tudjuk
majd azt meghatározni, hogy körülbelül mi az a kedvezmény, amit biztosítani tudunk.
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h.)

Tájékoztatás a Helio-Sprint Bt. kivitelezésére vonatkozó egyeztető tárgyalásról
Ea.: Nagy Miklós alpolgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

- Nagy Miklós alpolgármester:
Tisztelt Testület! 2006. november 03-án már volt szó a Helio-Sprint Bt-vel kapcsolatos
felvetésekkor a közterület-használati engedélyekről. Egyébként is voltak más
problémák, ezért egyeztetést kértem november 27-ére a műszaki osztályra, erre az
egyeztetésre meghívtuk a Helio-Sprint Bt. tulajdonosát Bozsó Gyulát, hogy jelenjen
meg, jelen voltam én, Csoknyai László, Vígh Sándorné építésügyi főelőadó, Lakner
Szilárd kivitelező a meghívás ellenére nem jelent meg. Erről készült egy emlékeztető,
nem csak a közterület-használati engedélyek megkérésével kapcsolatban vannak elég
komoly problémák, hanem más kivitelezéssel kapcsolatban is hiányosságok vannak,
melyet ismertetni szeretnék a képviselő-testülettel.
Nagy Miklós alpolgármester felolvasás útján ismerteti a Képviselő-testülettel a HelioSprint Bt. kivitelezésére vonatkozó egyeztető tárgyaláson feljegyzésre került
emlékeztetőt.
Jónás Sándor polgármester:
Budapestről megérkeztek pontosan a strand beruházásával kapcsolatban a vendégek,
jelezték, hogy 15.30-ra itt lesznek, egy 15 perces megbeszélésre lenne szükségem.
Szeretnélek megkérni, hogy addig a testületi ülés vezesd már le.
Jónás Sándor polgármester átadta az ülés vezetését Nagy Miklós alpolgármester
részére.
Jónás Sándor polgármester kiment a testületi ülésről.

Jelen van: 13 fő

Szilágyi Sándor:
Nem tudom, hogy kikérte fel Csoknyai Urat szakértőnek.
Nagy Miklós alpolgármester:
Ő a hivatal dolgozója, heti egy napi alkalommal.
Szilágyi Sándor:
Ő eleve mivel abban a hivatalban dolgozik, ahol a polgármester a másik szélessávú
internethálózat kiépítésében érdekelt, így én is azt mondom, hogy bár jó szakmai
felkészültsége van. A másik a vasoszloppal kapcsolatban, ha ugyanennek a
vasoszlopnak megy neki egy jármű, akkor nem úgy fog össze törni. Ilyen értelemben a
magyarázkodás arra jó tényleg…
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Nagy Miklós alpolgármester:
Egy pillanat, jogszabályról van szó, előírnak valamit, akár az oszlopállításra, akár
bármely más létesítményeknél ezeket be kell tartani. Ezeket nem tartotta be a HelioSprint Bt. nem akadályoztatjuk, csak kérjük arra, hogy azokat a hiányosságokat,
amelyeket elkövetett, amit eddig még nem tett meg, ezután legyen szíves megtenni,
erről szól az egész leirat.
Szilágyi Sándor:
Működjön már Tiszacsegén ez a szélessávú internet, mert tényleg nagy igény van rá és
végre a kábel televíziónak is azok a műszaki problémái is megfognak szűnni, amik
jelenleg a rákötésekből, meg egyebekből vannak. Ténylegesen a tárgyra kell térni, meg
kell nézni, hogy mikor tudjuk egymás munkáját segíteni. Amit előzőleg is felvetettem,
nem kaptam rá választ, biztos, hogy már meg van kötve a szerződése, felül kell vizsgálni
az együttműködést.
Nagy Miklós alpolgármester:
Felülvizsgáltuk, azért kértük be az egyeztetésre Bozsó Urat, arról meg nem tehetünk,
hogy a meghívásunk ellenére nem jött el a kivitelező. Mi nem tudunk úgy
együttműködni, hogy a kivitelező meg sem jelenik. Megjegyzem 2006 tavaszán
kezdődött ez a beruházás, én teszem fel ezt a kérdést, miért nincs még kész? Én mind a
mai napig, ebbe nem szóltam bele, de mint Alpolgármester köteles voltam eljárni az
ügyben, hisz a lakosság bejelentései alapján ki kellett vizsgálni ezt az ügyet, hogy miért
vannak ide-oda adhoc jelleggel ledobálva az oszlopok, nincsenek pontosan a helyükre
letéve és nem is működik együtt konstruktívan a lakossággal, ha valakinek valamilyen
kérése van, azzal kapcsolatban, hogy az oszlopot esetleg máshová helyezzenek át, ettől
elzárkózik. De egyébként, ha szót akar kérni, legyen szíves megtenni. Megadjuk a szót
három percben.
Bozsó Gyula Helio-Sprint Bt. Ügyvezető igazgató:
Ne egymás ellen, hanem egymásért és a városért dolgozzunk. Felajánlottam 20-22
millió Ft-ot, hogy leteszem az önkormányzat helyett, hogy építsük közösen a hálózatot.
Legyen az önkormányzat tulajdona 5 évig, 5 évig én szolgáltatom az internetet, a
kábeltelevíziót, ingyen telefont. Ehelyett mi lett, idegenekkel társultak, szabálytalan
pályázattal nyertek.
Csernikné Nagy Krisztina kiment az ülésről.

Jelen van: 12 fő

Bozsó Gyula Helio-Sprint Bt. Ügyvezető igazgató:
Egy a lényeg, én most félreteszem, ami nálam nem is volt személyeskedés, rosszindulat,
ellenséges hangnem. Tiszacsegei lakos vagyok, én Tiszacsegért akarok dolgozni,
leveszem az állam válláról a terhet, azért, hogy a szélessávú informatikával a térséget
felzárkóztassam. Ezért én azt mondom, hogy kezet nyújtottunk egymásnak Jászai Úrral
is, amikor képviselőnek választottuk. Ehelyett mit tapasztaltam, ellenséges hangnemet
tapasztaltam, hogy nincs engedély. Igenis 2005. december 13-án a jogerős építési
engedélyt megkaptam, elfelejtettem megkérni a közterület-felhasználási engedélyt, de ez
nem akadályozó tényező, én Csege város lakossága érdekében mikulásra beakartam
üzemelni a szélessávú internetet, vagy karácsonyra az egész város nagy részét, központi
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részét. Valószínű a lakosság ezt fogja látni, hogy miért nem tudom beüzemelni, milyen
akadályokba ütközünk.
A másik oszloperdővel van tele Csege, mondjuk és a másik társaságnak megengedték az
oszlop használatot. Én annyiban térnék vissza, hogy az oszlop esztétikus, fel lehet tenni
a térfigyelő kamerát, arra fel lehet tenni a térvilágítást. Megtudom építeni beton, illetve
faoszloppal is, ami csúnya, ronda esztétikátlan, de nem tudom majd bekötni a
szennyvízórákat, nem tudom bekötni a vízóra vezérléseket, ez meg a jövő technológiára
elő van készítve, ez a fejlődés útja. Nem tudom, hogy a 48-50 kg-os szép esztétikus
oszlop miért gátja az Alpolgármester Úrnak, mert ezt más nem találhatta ki csak ő.
Személyeskedést nem akarok ebből csinálni. Egy a lényege, ha Csege város lakossága
ezt látja és hallja és ha úgy gondolja, hogy szeretne internetet, akkor támogatásokat
kérek, jöjjenek kérdezzék meg a hivatalban, hogy miért akadályozzák. Én még most sem
haragszom senkire, szeretném ezt befejezni. Annyit viszont elárulok önöknek, hogy
amennyiben oly mértékben akadályozzák, hogy Csege város lakossága nem jut hozzá,
akkor mindenképp perre fogom vinni a dolgot, jogi esetet csinálok az ügyből. Ezt nem
lehet csak egyértelműen megnyerni, ezt nem lehet elveszíteni, hiszen én a saját pénzem
befektettem abba, hogy Csege város térségét felzárkóztassam. Azt mondom a Tisztelt
Képviselőknek, hogy gondolják át, a múltkor elhamarkodottan megszavazták,
kiosztottam egy papírt, azt most nem olvasták fel, a Nagy Miklós Úr két oldalát
felolvasták, én egy oldalt adtam oda Önöknek, még ma sem történt felolvasásra a
testület előtt, sem a lakosok előtt. Én nem tudom, hogy miért van szükség arra, hogy a
lakosság előtt kimenjen az, hogy mi nem tudunk megegyezni. Én a megegyezést kérem,
nem az ellenségeskedést.
Nagy Miklós alpolgármester:
Én úgy gondolom, hogy az, hogy valamilyen beruházást megtudjunk sürgetni, nem lehet
legalizálni a törvénytelenséget, ez nem így működik. Nem kell ellenségeskedésre
hivatkozni, meg nem kell arra hivatkozni, hogy akadályoznánk ezt a munkát. Én úgy
tudom, hogy ez első dokumentáció, ami készült ebben az egész ügyben arról szólt, hogy
ön a beruházásához a Matáv, illetve az E-on oszlopokat fogja igénybe venni, ezeken
fogja a vezetékeket vezetni, az összes többi helyen a földkábel fogja elvezetni.
Csernikné Nagy Krisztina visszaérkezett az ülésre.

Jelen van: 13 fő

Nagy Miklós alpolgármester:
Ezt a dokumentációt én elolvastam, innetől kezdve jól elmentünk és valószínűleg azért
voltak ebben az ügyben más döntések, mert ön folyamatosan akadályoztatásra és
törvénytelenségre hivatkozott és ezért engedett önnek az önkormányzat. Én úgy
gondolom, hogy a továbbiakban nem biztos, hogy minden esetben lehet és szabad
engedni. Legyen szíves az építésügyi hatóságnak benyújtani azokat a dokumentumokat,
amikkel ezt az építkezést folytatni tudja, illetve betudja fejezni. Alapvetően most is
folytathatja a beruházást, mi ennek nem vetjük gátját, csak legyen szíves menet közben
a szükséges dokumentumokat beszerezni és benyújtani.
Bozsó Gyula Helio-Sprint Bt. Ügyvezető igazgató:
Sajnálom, hogy így áll hozzá.
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Nagy Miklós alpolgármester:
Én nem állok hozzá rosszul.
Jászai László:
Tisztelt Testület! Én visszautasítom Bozsó Úrnak azt a vádját, hogy én ellenséges
voltam, mert tudni kell azt, hogy milyen összefüggésben mondtam én el azt, amit
elmondtam. Mi mindegyik céget támogattuk, személy szerint én támogattam az
újszentmargitai társulást is, hisz pontosan emiatt a hisztéria miatt maradt ki Tiszacsege
abból a beruházásból és mint legnagyobb település, mint igénybevevő nem lesz
tulajdonos benne, ezek miatt a cirkuszok miatt, amik itt folytak. Én csak azt tartottam
furcsának, hogy egy cég idejön, betartja a szabályokat, megkéri az engedélyeket, kér 25
oszlop leállítására engedélyt és van egy másik cég, aki nem kér semmit. Furcsának
találtam volna azt, hogy egy másik cégnek azt mondjuk, hogy nem adjuk meg a 25-re,
amikor már 300-400 oszlop le van állítva. Szerintem ez nem ellenségeskedés, valósítsa
meg mind a kettő, majd a lakosság eldönti, hogy kinek a szolgáltatását fogja igénybe
venni.
Nagy Miklós alpolgármester:
Ez az egész erről szól, a lakosság elfogja dönteni, hogy kinek a szolgáltatását veszi
igénybe. Most is azt tudom mondani, hogy az építési hatóság előírásait be kell tartani,
ettől függetlenül építse tovább ezt a hálózatot, de menetközben mindenképpen szerezze
be az összes szükséges dokumentációt ehhez. Senki nem teheti azt meg, hogy a saját
gondolatai és elképzelései alapján elkezd építkezni egy közigazgatási területen.
Vincze László:
Kérdésként szeretném feltenni, hogy miért nem az E-on oszlopokon megy a hálózat?
Nagy Miklós alpolgármester:
Az előbb válaszoltam erre a kérdésre. Azért nem az E-on oszlopokon megy a
vezetékelés, mert valószínűleg ennek a költségei magasabbak lettek volna, legalábbis
egy ilyen tartalmú levelet küldött el Bozsó Úr és már akkor is arra hivatkozott, hogyha
nem adunk engedélyt külön oszlopok leállítására, akkor mi akadályoztatjuk az ő
beruházását és valószínűleg kierőszakolt egy olyan tartalmú engedélyt Németh József
polgármester Úrtól, amely megengedte, hogy oszlopokat is lehet akkor telepíteni
Tiszacsege közigazgatási területén.
Szilágyi Sándor kiment az ülésről.

Jelen van: 12 fő

Vincze László:
Vannak olyan helyek is, pl. a Játszótér utcánál a járda közepébe bele van az oszlop, a
Liszkai utcán meg ki kell kerülni az oszlopot, meg belelóg félig a járdába. Ilyen
problémák vannak a lakosság részéről, hogy hogy engedjük meg.
Nagy Miklós alpolgármester:
Ezért kell műszaki ellenőr és felelős kivitelező.
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Bozsó Gyula Helio-Sprint Bt. Ügyvezető igazgató:
Egyet tudomásul kell venni, hogy nem lehet cikk-cakkban menni, egy utcában vagy egy
nyomvonalon megyek, vagy nem. Ha most eltérek a tervtől amit mondott Nagy Miklós
Úr az is szabálytalannak minősül, mindig bejövök az építési hatósághoz, egyeztetek. Én
nem vagyok ellensége, én a megegyezést keresem.
Nagy Miklós alpolgármester:
Ha rossz helyre tették le az oszlopot a járda közepére, ha szabály szerint tették, akkor
rosszul jártak el, ugyanis előtte a területen bejárást kellett volna végezni és nem kellett
volna odatervezni egy oszlopot, ahol annak semmi helye nincs. Ha valaki a járda
közepére tervezte az oszlopot, akkor attól tartok, hogy mulasztást követett el és nem mi
voltunk buták, mikor megkértük Önt arra, hogy tegye már arrébb azt az oszlopot és ne
hivatkozzon arra, hogy a tervben az oszlopnak ezt a helyét határozta meg valaki, mert
valószínű, hogy rosszul határozták meg.
Bozsó Gyula Helio-Sprint Bt. Ügyvezető igazgató:
Önöknél is van egy példány engedélyes terv, le van adva, önök is láthatják, hogy hová
van tervezve. Ha nem odavan, akkor szólhatnak, oda tettük mindenütt, ahol van, méterre
pontosan.
Szilágyi Sándor visszaérkezett az ülésre.

Jelen van: 13 fő

Nagy Miklós alpolgármester:
Átnéztük a dokumentációt és felfedtük benne a rengeteg hiányosságot. Én úgy
gondolom, hogy ezen tovább nem kell vitatkozni. Én tájékoztattam a Képviselőtestületet ezzel kapcsolatban, ez végül is az egész városra kiterjedő beruházás.
Feltételezem, hogy a hiányzó dokumentumokat befogja szerezni és benyújtja az
építésügyi hatóságnak.
Vincze László:
A tervvel kapcsolatban. A terv úgy néz ki, hogy megterveznek valamit, ha valami
akadályba ütközik a kivitelezőnek észre kellett volna venni és csinálni kell egy
megvalósíthatósági tervet. Biztos nem tettem volna bele a járda közepére, arrább tettem
volna egy fél méterrel, ha én vagyok a kivitelezője. Észrevételezem, reagálok a műszaki
ellenőr felé, a műszaki ellenőr a tervezőt kihívja, egyeztetünk és nem teszem oda.
Bozsó Gyula Helio-Sprint Bt. Ügyvezető igazgató:
Egyet értek én is. Ha nem kell a városnak, akkor nem csinálom. A megegyezést
keresem, nem az ellenségeskedést.
Szilágyi Sándor:
Annyit szeretnék mondani, hogy valahol csak gondoljuk már át. Azért nem értek egyet
Lacival sem, nem emiatt a káosz miatt veszítettünk több száz milliót, hanem nem volt
kellően előkészítve az anyag a testület elé hozva és nem tudtunk érdemben jól dönteni,
nem ismertük ezeket a dolgokat. Mondtam a járdát ne vegyük át, akkor sem volt
senkinek problémája, kértem, hogy bizottságot hozzunk létre. Soha nem voltunk ilyen
kritizálók. Nem védeni akarom Bozsó Urat, távol álljon tőlem. Én azt szeretném, hogy
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mihamarabb szélessávú internet legyen Tiszacsegén, és még mindig azt kérem, hogy
vizsgáljuk meg annak a lehetőségét, hogy nem-e jutnánk saját vagyonhoz, az állami
pénzek nagy részét vissza kell hozni, nagyon sok szerződés volt már, hogy újra
kompromisszumot kell kötni valamelyik vállalkozóval, nézzük meg ezeket, ne
veszítsünk el 500 millió Ft-ot. Arra kérek mindenkit, hogy tényleg nézzük meg. Múltkor
is kértem, hogy nézzük meg a tervet, akkor nem lehetett. Azt akartam kérni, hogy hová
teszik, hogy ne tegyék a kiskapu elébe stb. Azokat nem néztük meg, most kezdjük
piszkálni a vállalkozókat. Én azt látom, hogy tényleg van benne akadályoztatás, inkább
arra kérek mindenkit, hogy segítsünk és térjünk arra vissza, hogy hogy tudunk tulajdont
szerezni a szélessávú internet hálózatban.
Hajduné dr. Vámosi Margit aljegyző:
Elfelejtette a régi Képviselő-testület valószínűleg, amikor itt volt a HHT. két
döntéstervezet volt, hogy akarunk-e benne részesedni és támogatjuk-e. A Képviselőtestület úgy döntött, hogy nem kívánunk benne részt venni.
Nagy Miklós alpolgármester:
Mi azt mondtuk, mikor a város élére kerültünk, hogy a továbbiakban mindenféle
munkának megfogjuk nézni a minőségét. Az, hogy régebben mi volt, hogy néz ki a
járda, mi van a strandfürdőn, ebben érdemben nem tudok nyilatkozni, mert még nem
voltunk képviselők. Az október 12-ei alakuló ülésen felvetette Jónás Sándor
polgármester Úr, hogy mi jobban odafogunk figyelni ezeknek a munkáknak a
kivitelezésére, hogy a lakosság megelégedését szolgálja. Lehet, hogy voltak a régebbi
kivitelezésekkel problémák, én is látom ezeket a hibákat, az elkövetkezendő időben ezek
nem fognak előfordulni, mert sokkal komolyabban odafogunk rá figyelni. Most is csak
azt tudom mondani, hogy nem gátolni akarjuk a Helio-Sprint Bt-t, azt szeretnénk, ha
már régen működne ez a hálózat, de szíveskedjen a jelenleg érvényben lévő törvényben
megfogalmazott építésügyi hatóság által elfogadott hatósági engedélyeket beszerezni és
e szerint végezni a dolgát.
Bozsó Gyula Helio-Sprint Bt. Ügyvezető igazgató:
Új helyzet állt elő, szeretnénk tenni egy olyan javaslatot, hogy ne veszítsen Tiszacsege,
sőt ne veszítsen a lakosság sem, legyen itt ingyen telefon, mert olyan áron senki nem
tudja biztosítani, mint a mi cégünk. Szeretném felajánlani, hogy a tiszacsegei városban a
lakosság is jól járjon és az önkormányzatnak is vagyona legyen. Szilágyi Sándor
képviselő jól mondta, még mindig nyitott a pályázati rendszer. Ha az önkormányzatnak
nincs pénze, én az önrészt hajlandó vagyok még mindig letenni az önkormányzat
helyett, legyen az önkormányzatnak vagyona, kapjon 150-200 millió Ft-ot, én azt
mondom, hogy lemondok a Helio-Sprint Bt szolgáltatásáról, legyen az övé a vagyon,
legyünk üzlettársak, ne ellenfelek. A kész tervek alapján már lehetne csinálni, nem úgy,
mint aki még most pályázik.
Jónás Sándor polgármester visszaérkezett az ülésre.

Jelen van: 14 fő

Remenyik Sándor int. vezető:
Nincs esély arra hogy erre az önkormányzat, illetve egy új vállalkozó támogatást
kapjon, mert ugyan erre a területre kapott támogatást a társulás, több mint 367 millió Ftot. A társulás már nem fog fogadni minket mint tulajdonost.
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i.)

Tiszacsege Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat helyiségre vonatkozó
kérelme
Ea.: Lakatos János TVCKÖ. elnök
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Lakatos János TVCKÖ. elnök:
Tisztelt Testület! A helyi kisebbségi önkormányzat épületével kapcsolatosan lenne
kérésem. Polgármester Úrral és Aljegyző Asszonnyal már megbeszéltük, hogy a
Polgármesteri Hivatalnál van a régi kávézó helyisége és addig, míg a kisebbségi
önkormányzat irodaépülete felújítás alatt lesz, addig azt a helyiséget szeretnénk igénybe
venni.
Nagy Miklós alpolgármester:
A Petőfi u. 3. szám alatti helyiség felújításáról már beszéltünk, hogy majd a műszaki
osztály kimegy és felméri a károkat, problémákat, hogy szükséges-e ott felújítást
végezni és arra az időre, míg a felújítást el nem végzik, a hivatal épületénél lévő kávézó
helyiséget vennék igénybe a cigány kisebbségi önkormányzat irodájaként.
Szilágyi Sándor:
Nem lehetne-e esetleg valamelyik lakást kiadni erre a kis időre. Nem tud bejönni négy
óra után, hétvégén is nehezebb, hogy ne legyen itt bejárás.
Nagy Miklós alpolgármester:
Folyamatosan őrzés van, aki az őrzést végzi az nyitja és csukja a kaput. Szeretném
szavazásra bocsátani, hogy arra az időre, amíg a Petőfi út 3. szám alatt lévő Cigány
Kisebbségi Önkormányzat épülete felújítás alatt áll, addig az önkormányzat
tulajdonában lévő ingatlanok közül egy helyiséget a kisebbségi önkormányzat részére
irodaként való működtetésére biztosítsunk. Aki egyetért a javaslattal, kérem
kézfelnyújtással jelezni szíveskedjék.
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – Tiszacsege Város Cigány
Kisebbségi Önkormányzat helyiségre vonatkozó kérelmét – 14 fő igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
176/2006.(XI. 29.) KT. sz. HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Város Cigány
Kisebbségi Önkormányzat részére a Tiszacsege, Petőfi u. 3. szám alatt lévő
irodaépületük felújításának idejére az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok közül
egy helyiséget biztosít irodaként való működtetés céljából.
Határidő: folyamatos
Felelős: Jónás Sándor polgármester
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j.)

A Balmazújváros Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodásának,
valamint a Balmazújváros Kistérség Többcélú Társulása Alapító Okiratának
módosítása
Ea.: Jónás Sándor polgármester

Jónás Sándor polgármester:
Térjünk vissza a Balmazújvárosi Kistérségi Társulás társulási megállapodásának
módosítására. Két dolgot szavazzunk meg, nem az orvosi ügyelettel kapcsolatosan. A
megállapodás módosítását minden gond nélkül megszavazhatjuk. Az első napirendi
pontban szerepelt a társulási megállapodás módosítása, aki egyetért, kérem
kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Balmazújváros Kistérség
Többcélú Társulása Társulási megállapodásának módosítását – 14 fő igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
177/2006.(XI. 29.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a települési önkormányzatok
többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. Törvény 1. § (9) bekezdés b.)
pontja alapján a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási
megállapodásának 3., 10., 8.1.7. és 25.1 pontjait az alábbi tartalomra módosítja:
„3. A társulás képviselője:
A társulást a társulási tanács mindenkori elnöke képviseli, a társulás képviseletére a
2006-2010. közötti önkormányzati ciklus idejére jogosult:
Dr. Tiba István, Balmazújváros Város polgármestere”
10. A társulás szervezete:
A társulást érintő döntéseket a társulási tanács hozza. A társulási tanács a tag
önkormányzatok polgármestereiből áll. Minden tag 1 szavazattal rendelkezik. Szavazni
személyesen vagy a polgármester akadályoztatása esetén az önkormányzat által
határozatban megjelölt helyettes képviselő vagy a polgármester által írásban megbízott
alpolgármester útján lehet.
8.1.7. A belső ellenőrzési feladatok közös ellátása a tag önkormányzatok és intézményeik
részére egy belső ellenőrzési vezető és közreműködő szakmai szervezet(ek) útján.
A feladatellátás központja: Balmazújváros
Szolgáltatási körzet: Balmazújváros, Egyek, Hortobágy, Tiszacsege közigazgatási
területe.

76
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2006. November 29.

25.1. A társulási megállapodás felmondása:
E megállapodást a működés megkezdésétől számított 3 éven belül a tagok nem
mondhatják fel.
Társulási megállapodást felmondani csak a naptári év utolsó napjával lehet. A
felmondásról minősített többséggel a képviselő-testület legalább 6 hónappal korábban
köteles dönteni és a társulás többi tagjával írásban haladéktalanul, de legkésőbb a
döntéstől számított 30 napon belül azt közölni.
Kiválni év végével lehet, feltéve, hogy az arról szóló képviselő-testületi döntést az adott
év június 30. napjáig írásban közlik a társulás tagjaival.
A társulási megállapodást felmondó önkormányzat a pályázatban vállalt kötelezettségek
nem teljesítése miatti visszafizetési és egyéb kötelezettségéért kártérítéssel tartozik.„
A Társulási Megállapodás módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal
hatályban maradnak.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e határozatról értesítse a Balmazújvárosi
Kistérség Többcélú Társulása elnökét.
Határidő: azonnal
Végrahajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester
Jónás Sándor polgármester:
A második a Társulás alapító okiratának módosítása, aki egyetért, kérem
kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Balmazújváros Kistérség
Többcélú Társulása Alapító Okiratának módosítását – 14 fő igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
178/2006.(XI. 29.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú
Társulása Okiratának a Társulás „Alaptevékenységére (tevékenységi körére)” vonatkozó
rendelkezéseit az alábbi tartalomra módosítja:
„Alaptevékenysége (tevékenységi köre):
45401-8
55231-2
55241-1
63121-1
74991-4
75115-3
75119-7

Épületfenntartás és korszerűsítés
Óvodai intézményi közétkeztetés
Munkahelyi vendéglátás
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Máshova nem sorolt gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
Máshova nem sorolt szervek tevékenysége
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75123-0
75176-8
75188-9
75192-2
75196-6
80111-5
80112-6
80521-2
85121-9
85323-3
85324-4
85325-5
85326-6
85328-8
85334-4
90211-3
92312-7
93093-2

Gazdasági és pénzügyi ellenőrző szervek tevékenysége
Intézményi vagyon működtetése
Gazdaság és területfejlesztési feladatok
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra nem
tervezhető elszámolása
Óvodai nevelés
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
Pedagógiai szakszolgálat
Háziorvosi szolgálat
Házi segítségnyújtás
Családsegítés
Szociális étkeztetés
Nappali szociális ellátás
Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás
Eseti pénzbeli szociális ellátások
Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
Közművelődési könyvtári tevékenység
Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás„
II.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú
Társulása Okiratának a „Jogszabályi hivatkozás” elnevezésű rendelkezéseit az alábbi
tartalomra módosítja:
„Jogszabályi hivatkozás: kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés szellemében.
•
•
•
•
•
•

A Magyar Köztársaság alkotmányáról szóló 1949. évi XX. tv. 44/A. §. (1) bek. h.,
pontja.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 41. §. (1) bekezdése. (Ötv)
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. tv. (Tftv)
A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi
CVII. törvény (Tktv.)
A többcélú kistérségi társulások 2004. évi támogatása mértékének, igénylésének,
döntési rendszerének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeiről
szóló 65/2004. (IV.15.) Korm. rend.
A kistérségek megállapításáról és megváltoztatásának rendjéről szóló 244/2003.
(XII.18.) Korm. rend.„

Az Alapító Okirat módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban
maradnak.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy e határozatról értesítse a Balmazújvárosi
Kistérség Többcélú Társulása elnökét.
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester

78
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TISZACSEGE VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2006. November 29.

Jónás Sándor polgármester:
A különfélék keretén belül van-e valakinek hozzászólása, javaslata?
Mivel több napirend pont és hozzászólás nem volt, Jónás Sándor polgármester
megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a meghívott vendégek megjelenését és
zárt ülést rendelt el.

K. m. f.
Jónás Sándor
polgármester

Szeli Zoltán
jkv. hitelesítő

Füzesiné Nagy Zita
jegyző

Kobza Miklósné
jkv. hitelesítő
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