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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

 

Készült:  Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 05-én 

de. 08
00

 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében – 

megtartott rendkívüli 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 8 

fő képviselő jelen van. Bana Gábor, Kapus Lajos távolmaradását jelezte. Dr. Iványi 

Tibor, Kobza Miklósné, Répási Lajos, valamint Vincze László valószínűleg később 

érkezik.  

 

Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére Zsólyominé Gyenes Anikóra, 

valamint a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Szeli Zoltán képviselőre és a kiküldött 

meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására. 

 

 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető, 

jegyzőkönyv-hitelesítők személyét, valamint a napirendi pont tárgyalását – 8 fő igen 

szavazattal (Dr. Iványi Tibor, Kobza Miklósné, Bana Gábor, Kapus Lajos, Répási 

Lajos és Vincze László nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta.  

 

NAPIRENDI PONTOK: 

 

1./ Iskolaépület fejlesztés 

Ea.: Jónás Sándor polgármester 

 

 

Vincze László és Répási Lajos megérkezett.     Jelen van: 10 fő  

 

 

1./ Napirendi pont 

 

 

Iskolaépület fejlesztés 

Ea.: Jónás Sándor polgármester 

/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 

 

Jónás Sándor polgármester: 

Az emeletes iskolánál közbeszerzési pályázat miatt kellett rendkívüli testületi ülést, 

hiszen december 15-ig teljes egészében le kell adnunk és végeznünk kell vele. Erre 

külön bizottság volt szervezve, felkérem Répási Lajost, hogy tájékoztassa a testületet.  
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Répási Lajos PTKIB. elnök: 

 Tisztelettel köszöntöm a Testületet! Bizottságunk ezt az előterjesztést, illetve erre a 

pályázatra, amit meghirdettünk erre egy ajánlat érkezett, ez a BÉVISZ-GENERAL Kft, 

ő tette meg az ajánlatát, mivel nincs több ajánlat, ez az informatika és audiovizuális 

iskola terem kialakítása, illetve a mozgáskorlátozottak feljutását kell biztosítani, ez 

szükségeltetik. Javasoljuk elfogadásra, a pályázat értékhatáron belül van egy pár száz 

forinttal, így ebben az összegben javasoljuk a Tisztelt Testületnek, hogy fogadja el. 

Talán annyit kellene még elmondani emellett, hogy ez egy elég komoly cég, mint tudja a 

Tisztelt Testület, a pályázatban, a referencia munkák, melyet megjelölt elég nívós, 

köztük a Balmaz Hotel, tehát komoly tőkeerős, jó referenciával bíró vállalkozás. 

Javasoljuk mindenképpen, hogy a kivitelezéssel bízzuk meg.  

 

Jónás Sándor polgármester: 

 Észrevétel, javaslat, vélemény? Amennyiben nincs, erre két határozatot kell hoznunk. 

Az első határozat az, hogy a BÉVISZ-GENERAL Kft.-vel felhatalmazzatok, hogy 

megkössem a szerződést, aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 

Jónás Sándor polgármester: 

 Kérdezem Szilágyi Képviselő Urat, hogy a szavazat?  

 

Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 

 Igen kérdezted, nem szavaztam, most kérdezted, hogy ki nem szavazott. 

 

Jónás Sándor polgármester: 

 Akkor nem szavazol? 

 

Szilágyi Sándor SZEIB. tag: 

 Nem. 

 

Jónás Sándor polgármester: 

 Nem szavaz. Jó, köszönöm szépen. 

 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a BÉVISZ-GENERAL Kft-vel 

vállalkozói szerződés megkötését – 9 fő igen szavazattal (Szilágyi Sándor nem 

szavazott, Dr. Iványi Tibor, Kobza Miklósné, Bana Gábor és Kapus Lajos nem volt 

jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 

 

235/2008.(XII. 05.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

 

Tiszacsege Város Önkormányzatának képviselő testülete úgy dönt, hogy az ÁMK 

Fekete István Általános Iskola- Audiovizuális és informatikai szaktanterem építése, 

akadálymentes közlekedés kialakítása tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás 

nyertese : BÉVISZ – GENERÁL KFT. (4060 Balmazújváros, Veres P. u. 11.), és 

felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére. 
 

Határidő: azonnal 

Felelős: Jónás Sándor polgármester 
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Jónás Sándor polgármester: 

 A második szavazás, hogy önkormányzatunk biztosítja a 2008 és 2009. évi 

költségvetésből az önerőt, ami 5,6 millió Ft, aki egyetért ezzel, kérem, hogy 

kézfelnyújtással jelezze.  

 

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – iskolaépület fejlesztéséhez 

szükséges önerőt – 9 fő igen szavazattal (Szilágyi Sándor nem szavazott, Dr. Iványi 

Tibor, Kobza Miklósné, Bana Gábor és Kapus Lajos nem volt jelen a szavazásnál) 

elfogadta és az alábbi határozatot hozta:  

 

 

236/2008.(XII. 05.) KT. számú HATÁROZAT: 

 

 

Tiszacsege Város Önkormányzatának képviselő testülete úgy dönt, hogy az Észak-

Alföldi Regionális Tanácshoz benyújtott, „Iskolaépület fejlesztése” elnevezésű 

megnyert projekt költségvetését az alábbiak szerint jóváhagyja és a beruházás 

megvalósításához szükséges önerőt a 2008. költségvetéséből biztosítja és a 2009. évi 

költségvetésébe betervezi: 

 

Források megnevezése Összesen 

Önerő 5 616 940 Ft 

Vissza nem térítendő HÖF TEKI 
támogatás 27 422 460 Ft 

Fejlesztés forrásai összesen 33 038 400 Ft 

    

Határidő: azonnal 

Felelős: Jónás Sándor polgármester 

 

 

Mivel több napirend pont és hozzászólás nem volt, Jónás Sándor polgármester 

megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a meghívott vendégek megjelenését és az 

ülést bezárta.  

 

 

 

K. m. f. 

 

   Jónás Sándor      Dr. Vámosi Margit 

      polgármester                 aljegyző 

 

Szeli Zoltán 

jkv. hitelesítő 


