JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én
du. 1300 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében –
megtartott soros üléséről.

Jelen vannak:

mellékelt jelenléti ív szerint

Meghívottak:

mellékelt jelenléti ív szerint

Szilágyi Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott
vendégeket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 6 fő
képviselő jelen van. Derzsényi János távolmaradását jelezte.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Zsólyominé Gyenes Anikóra, valamint a
jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Simon Albert képviselőre és a napirendi pont
tárgyalására.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető,
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét – 6 fő igen szavazattal (Derzsényi János nem volt
jelen a szavazásnál) elfogadta.

Losonczi János PÜTSKIB. elnök:
Nekem lenne egy kérésem, az első napirendi pontot további megbeszélésre, egyeztetésre
a későbbiekben halasszuk el.
Szilágyi Sándor polgármester:
Aki egyetért Losonczi János javaslatával, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A második javaslatom, hogy maradjon, az elsőre felteszem a kérdést, aki azzal ért egyet,
hogy az első napirendi pontot ne tárgyaljuk. János jelezte nekem ez előtt egy órával,
hogy a bizottságok szétosztását, hogy egy vagy két bizottság legyen, legyen külsős, ne
legyen, ezzel kapcsolatban kérte, hogy szavazzuk el. Akkor én javaslom, hogy az egész
1-es napirendi pontot halasszuk el. Aki azzal ért egyet, hogy a megbeszéltek szerint
haladjon, az eredeti állapotot, aki úgy kívánja, kézfeltartással szavazzon, tehát, hogy
benne maradjon.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a napirendi pont tárgyalását – 5
fő igen, 1 fő nem szavazattal (Derzsényi János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta.
Szilágyi Sándor polgármester:
Akkor meg sem szavaztatom János a másikat, mert 6 fő közül 5-en igen-nel szavaztunk,
hogy az eredeti napirendi pontokat úgy fogjuk megtárgyalni, ahogy megkaptátok írásos
anyagban.
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Napirendi pontok:

1./

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 10/2010.(XI. 25.) Önkormányzati rendeletének módosítása
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző

2./

Beszámoló az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásának helyzetéről
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

3./

Tiszacsege Város Polgármesteri Hivatal létszámhelyzetének áttekintése
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző

4./

Beszámoló a Tiszacsegei Általános Művelődési Központ Fekete István Általános
Iskolájának 2010/2011. tanév második félévi szakmai munkájáról
Ea.: Tóth Imre ÁMK vezető

5./

Beszámoló a 2011/2012-es tanév előkészítéséről
Ea.: Tóth Imre ÁMK vezető

6./

Fenntartói támogató nyilatkozat a Városi Óvoda és Bölcsőde által benyújtandó
TÁMOP 3.1.7. „Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és
felkészítése” című pályázathoz
Ea.: Bárdos Tiborné óvodavezető

7./

Testvérvárosok hálózatának kialakítása tárgyú pályázat benyújtása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

8./

Sallai Szabolcs Tiszacsege, József A. u. 25. szám alatti lakos kérelme
önkormányzati terület használata iránt
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

9./

Felhatalmazás kérése földterületek cseréjével kapcsolatos egyeztetésre
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

10./ A Honvédelmi Minisztérium kezelésében lévő volt csapatpihenő ingyenes
önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelem
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző
11./ Ügyeletvezetői feladatok díjazásának megállapítása
Ea.: Szlágyi Sándor polgármester
12./ Polgármesteri jelentés
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
13./ Különfélék

2

Szilágyi Sándor polgármester:
Van-e valakinek még egyéb hozzászólása a napirendi pontokkal kapcsolatban, van-e
más javaslata. Az egyebek között kíván-e valaki hozzászólni.
Simon Albert önk-i képviselő:
Majd a végén.
Tóth Imre SZEMOIB. elnök:
Egyebek között.

1.

Napirendi pont
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 10/2010.(XI. 25.) Önkormányzati rendeletének módosítása
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
A rendelet-tervezetben az van benne, hogy az SZMSZ-nél módosítjuk azt a részt, hogy
igen-nel, nem-mel vagy tartózkodással lehet szavazni. Idáig mi igen-nel, és nem-mel
tudtunk szavazni. Magyarországon ez egyedi eset volt, csak Tiszacsegén. Én kértem
Jegyző Asszonyt, hogy azért a 3200 településnek, illetve az Országgyűlésnek
megfelelően legyen igen, nem és tartózkodás szavazat. Az SZMSZ módosítására
vonatkozó rendelet-tervezetnek az elfogadásával, aki egyetért, ahogy az írásos anyagban
le van írva, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. Ebben benne van, hogy a
bizottságokat is, ahogy az írásos anyagban kiment úgy fogjuk elfogadni. Akkor
szavazásra teszem fel, aki egyetért az eredeti módosítással kézfelnyújtással jelezze.
Állandó bizottságokat kettőt hozunk létre, Pénzügyi-, Ügyrendi Bizottság, valamint
Szociális és Egészségügyi Bizottság, ez a két bizottság lenne. A Szociális Bizottságban
Gadóczi Doktor és Tóth Imre Igazgató Úr, a Pénzügyi Bizottságban Simon Albert,
Losonczi János és Derzsényi János lenne. Aki a Szervezeti és Működési Szabályzatról
szóló rendelet módosításával egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Város
Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2010.(XI. 25.) Önkormányzati rendeletének módosítását – 5 fő igen, 1 fő nem
szavazattal (Derzsényi János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotja:
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TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
9/2011.(VIII. 31.) Önkormányzati Rendelete
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 10/2010.(XI. 25.) Önkormányzati Rendeletének módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében, valamint 22. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés e.) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 10/2010.(XI. 25.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 8. § (1)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.§ (1) Az előterjesztések általános formája az írásbeli előterjesztés, azonban egyszerűbb
döntést igénylő ügyekben az írásos forma mellőzhető, ha az írásbeli előterjesztés elkészítése
az idő rövidségére tekintettel nem lehetséges.”
2. §
A Rendelet 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § (3) Az írásbeli előterjesztéseket, határozati javaslatokat az ülést megelőző 10. napig át
kell adni a jegyzőnek törvényességi felülvizsgálatra.”
3. §
A Rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § (1) Szavazni „igen”-nel, vagy „nem”-mel vagy „tartózkodom”-mal lehet.”
4. §
A Rendelet 31. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„31. § (1) A képviselő-testület az alábbi állandó bizottságokat hozza létre:
a) Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottság,
b) Szociális- és Egészségügyi Bizottság.
(2) A bizottság létszáma 3 fő.”
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5. §
A Rendelet 37. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„37. § (1) A bizottság üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a bizottság elnöke és a
jegyzőkönyvvezető ír alá. A bizottság jegyzőkönyvét az ülést követő 15 napon belül a
kormányhivatalnak mellékleteivel együtt meg kell küldeni.”
6. §
A Rendelet 41.§ (2) bekezdése hatályát veszti.
7. §
A Rendelet 2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz melléklete lép.
8. §
A Rendelet 3. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz melléklete lép.
9.§
A Rendelet 1. sz. függeléke az alábbiak szerint módosul:
„ Polgármester: Szilágyi Sándor”
10. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és a kihirdetést követő 5. napon hatályát veszti.
Tiszacsege, 2011. augusztus 31.

Szilágyi Sándor sk.
polgármester

Füzesiné Nagy Zita sk.
jegyző
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1. sz. melléklet a 9 /2011. (VIII. 31.) Önkormányzati Rendelethez

TISZACSEGE VÁROS
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET PÉNZÜGYI- ÉS ÜGYRENDI
BIZOTTSÁGÁNAK FELADAT ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE

Az önkormányzat és intézményei vonatkozásában:
A bizottság - egyebek között - az önkormányzatnál és intézményeinél:
a) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló
féléves, éves beszámoló tervezeteit;
b) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a
saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, -csökkenés)
alakulását, értékeli az azt előidéző okokat;
c) vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát,
ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a
bizonylati fegyelem érvényesítését.
A pénzügyi bizottság vizsgálati megállapításait a képviselő-testülettel
haladéktalanul közli. Ha a képviselő-testület a vizsgálati megállapításokkal
nem ért egyet, a vizsgálati jegyzőkönyvet az észrevételeivel együtt megküldi
az Állami Számvevőszéknek.
Pénzügyi jellegű feladatai körében:
1.javaslatot tesz a költségvetési rendelet módosítására,
2.javaslatot tesz a költségvetési szervek alapítására, átszervezésére, megszüntetésére és részt vesz
annak szervezésében,
3.közreműködik az Önkormányzat gazdasági programjának kidolgozásában,
4.közreműködik az Önkormányzat éves költségvetésének, zárszámadásnak előkészítésében,
5.javaslatot tesz a gazdálkodás hatékonyságának vizsgálata alapján, a gazdálkodás biztonságának
megteremtésére,
6.pénzügyi ellenőrzéseket tart, ellenőrzési ütemterv alapján,
7.részt vesz a gazdálkodást érintő önkormányzati rendeletek előkészítésében,
8.figyelemmel kíséri a feladatkörében megjelenő pályázati felhívásokat, előkészíti és javaslatával
együtt a testület elé terjeszti azokat,
9.javaslatot tesz az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos kérdésekben,
10.véleményezi az Önkormányzat és intézményei vagyonhelyzetét,
11.javaslatot tesz az Önkormányzati vagyon vállalkozásba való vitelére, illetve véleményezi a testület
elé kerülő ilyen irányú előterjesztéseket,
12.részt vesz az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályainak előkészítésében, testület
elé való terjesztésében,
13.előzetesen véleményezi az önkormányzat nevében, pénzügyi források elnyerése érdekében
benyújtandó pályázatokkal kapcsolatos, képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket, a bizottság
véleményének kikérése nélkül pályázat nem nyújtható be.
Egyéb feladatai körében:
1.Véleményezi, előkészíti és lebonyolítja a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó választásokat,
kinevezéseket, megbízásokat.
2.Előkészíti és lebonyolítja a titkos szavazást.
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3.Véleményezi, előkészíti és figyelemmel kíséri az SZMSZ. hatályosulását, javaslatot tesz a szükséges
módosításokra és kiegészítésekre vonatkozóan.
4.Javaslatot tesz a polgármester illetményének megállapítására, jutalmazására és egyéb juttatásaira
vonatkozóan. 1
5.Közreműködik a helyi népszavazás előkészítésében és lebonyolításában.
6.Közreműködik a Képviselő-testület üléseinek szervezésében.
7.Közreműködik a lakossággal való kapcsolattartás (közmeghallgatás, lakossági fórum)
megszervezésére.
8.Figyelemmel kíséri az összeférhetetlenség kérdését és kezdeményezi annak megszüntetését vagy
annak megállapítását.
9.Figyelemmel kíséri és elősegíti a lakossági szerveződéseket.
10.Megszervezi a lakosság rendszeres tájékoztatását.
11.Javaslatot tesz a Polgármesteri Hivatallal és a hivatal köztisztviselőinek jogállásával kapcsolatos
képviselő-testületi döntések meghozatalára, valamint véleményezi az e témában készült
előterjesztéseket.
12.Véleményezi, hogy mely napirendi pontok és mikor kerüljenek a képviselő-testület elé.
13.Figyelemmel kíséri a képviselő-testület döntéseinek végrehajtását, hatályosulását.
14.Közreműködik a sport intézmények munkájának fejlesztésében, ellenőrzésében,
15.Közreműködik sport koncepciók kidolgozásában, illetve e témákban készült előterjesztések
véleményezésében, testület elé terjesztésében,
16.Javaslatot tesz a sport rendezvényekre vonatkozó költségvetési előirányzatokra és ellenőrzi azok
felhasználását,
17.Kezdeményezi feladatkörében önkormányzati rendelet alkotását, illetve részt vesz az ilyen irányú
önkormányzati rendeletek előkészítésében,
18.Figyelemmel kíséri a feladatkörébe megjelenő pályázati felhívásokat, előkészíti és javaslatával
együtt a Képviselő-testület elé terjeszti azokat.
19.javaslatot tesz településfejlesztési, környezetvédelmi és idegenforgalmi kérdésekben, véleményezi
az e kérdésekben a Képviselő-testület elé kerülő elképzeléseket, előterjesztéseket,
20.javaslatot tesz területfejlesztési kérdésekben és közműhálózat fejlesztésében,
21.véleményezi a települési, térképészeti határkiírást,
22.véleményezi a településfejlesztési terveket és részt vesz azok előkészítésében,
23.közreműködik az Önkormányzat gazdasági programjának előkészítésében,
24.kezdeményezi a településre vonatkozó településrendezési, környezetvédelmi, illetve
idegenforgalmi koncepció kidolgozását és részt vesz azok előkészítésében,
25.figyelemmel kíséri a feladatkörébe tartozó pályázati felhívásokat és a javaslataival együtt a testület
elé terjeszti azokat,
26.figyelemmel kíséri az önkormányzati beruházások előkészítését, kivitelezését és műszaki átadását,
TISZACSEGE VÁROS
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI
BIZOTTSÁGÁNAK FELADAT ÉS HATÁSKÖRI JEGYZÉKE

1.Javaslatot tesz a település szociális és egészségügyi helyzetének fejlesztésére,
2.Javaslatot tesz a szociális és egészségügyi intézmények átszervezésére, megszüntetésére,
létesítésére,
3.Javaslatot tesz, illetve részt vesz a település szociális, egészségügyi és ifjúságvédelmi
koncepciójának kidolgozásában,
4.Javaslatot tesz az iskolai egészségügyi feladatok ellátására, részt vesz az ifjúság egészségét
megőrző program kidolgozásában,
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5.Javaslatot tesz az állategészségügyi feladatok ellátásának módjára és részt vesz annak
előkészítésében,
6.Kezdeményezi a feladatkörében önkormányzati rendelet alkotását, illetve véleményezi az ilyen
jellegű előterjesztéseket,
7.Közreműködik a település szociális, egészségügyi helyzetének figyelemmel kísérésében,
ellenőrzésében,
8.Közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelem helyzetének figyelemmel kísérésében, különös
tekintettel a veszélyeztetettekre,
9.Közreműködik szociális és egészségügyi intézmények ellenőrzésében,
10.Kezdeményezi a szociális és egészségügyi helyzet javítása érdekében más szervekkel történő
kapcsolattartást,
11.Figyelemmel kíséri feladatkörében megjelenő pályázati felhívásokat, javaslataival együtt a testület
elé terjeszti azokat,
12.Átruházott hatáskörben dönt e rendelet 3. számú mellékletében meghatározott ügyekben.
13.Javaslatot tesz az oktatási, kulturális intézmények létesítésére, átszervezésére és megszüntetésére,
14.Közreműködik az oktatási, nevelési és sport intézmények munkájának fejlesztésében,
ellenőrzésében,
15.Közreműködik közoktatási, közművelődési koncepciók kidolgozásában, illetve e témákban készült
előterjesztések véleményezésében, testület elé terjesztésében,
16.Javaslatot tesz az oktatási, művelődési rendezvények költségvetési előirányzatokra és ellenőrzi
azok felhasználását,
17.Javaslatot tesz közterületek elnevezésére, emléktáblák, műalkotások elhelyezésére, állást foglal az
önkormányzati intézmények elnevezésére és névváltoztatására vonatkozóan,
18.Segíti és koordinálja a helytörténeti jelentőségű emlékhelyek – a Tiszacsege, Óvoda u. 26. szám
alatti Múzeumház, a Tiszacsege, Rákóczi u. 26. szám alatti Tüzelős-ól Múzeum – szakmai
tevékenységét, részt vesz a témában készült előterjesztések véleményezésében, testület elé
terjesztésében, figyelemmel kíséri a megjelenő pályázati felhívásokat, azok megvalósítását.”
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2. sz. melléklet a 9/2011.(VIII.31.) Önkormányzati Rendelethez

A képviselő-testület által átruházott önkormányzati hatósági ügyek jegyzéke
I.

Polgármesterre átruházott hatósági hatáskörök

1. Átmeneti segély megállapítása

2. Temetési segély megállapítása

3.Temetési kölcsön megállítása
4. Rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás megállapítása
5. Önkormányzati tulajdonnal
kapcsolatos bérbeadói feladatok
(bérbeadás kivételével)

II.

[1993. évi III. törvény 45. § (1)bek. § ;a szociális
igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló
26/2006.(XII.14.) rendelet 9. § (1)]
[1993. évi III. törvény 46. § (1)bek. §; a szociális
igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló
26/2006.(XII.14.) rendelet 10. § (1) bek]
[a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi
szabályairól szóló 26/2006.(XII.14.) rendelet 11.§ (1)bek.]
[1997. évi XXXI. törvény 21. §; a gyermekjóléti ellátásokról
szóló 9/2006.(III.30.) rendelet4.§ ]
[a lakások és a helyiségek bérletéra, valamint az

elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló
1993. évi LXXVIII. Törvény]

Szociális-, Egészségügyi Bizottságra átruházott hatósági hatáskörök

1. Ápolási díj megállapítása

2. Lakásfenntartási támogatás
megállapítás
3. Önkormányzati lakástámogatás
megállapítása

[1993. évi III. törvény 43/B. § (1) bek.; a szociális
igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló
26/2006.(XII.14.) rendelet 7.§ (1) bek.]
[1993. évi III. törvény 38. § (1) bek; a szociális igazgatásról
és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló
26/2006.(XII.14.) rendelet 8.. § (1) bek.]
[az önkormányzati lakástámogatás helyi szabályairól szóló
17/2004.(V.3.) rendelet 3. § (2) bek]
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Szilágyi Sándor polgármester:
A jelenlegi bizottsági tagoknak a megbízásának visszavonása következik, azért, hogy
újra tudjuk majd szavaztatni az új elképzeléseinknek megfelelően. Aki ezzel egyetért,
kérem, hogy kézfelnyújtással szavazzon.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – bizottsági tagok megbízásának
visszavonását – 5 fő igen, 1 fő nem szavazattal (Derzsényi János nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

155/2011.(VIII. 31.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete tekintettel a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 22. §. (1) bekezdésében, a 103. §. (1) bekezdésében, valamint
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 10/2010.(XI. 25.) Önkormányzati rendeletének 31. §. (1) bekezdésében foglaltakra úgy
határoz, hogy
-

a Pénzügyi-, Ügyrendi-, Területfejlesztési-, Sport-, Környezetvédelmi és
Idegenforgalmi Bizottság
Losonczi János elnökének
Simon Albert képviselő tagjának
Kónya Mihályné PÜTSKIB. nem képviselő tagjának, illetőleg

-

a Szociális-, Egészségügyi-, Művelődési-, Oktatási-, Ifjúsági Bizottság
Tóth Imre elnökének
Dr. Gadóczi István képviselő tagjának
Derzsényi János képviselő tagjának
Hajdu Istvánné nem képviselő tagjának

megbízatását 2011. augusztus 31. napjával visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester

Szilágyi Sándor polgármester:
Akkor azt szeretném, hogy két bizottságot, a Pénzügyi-, Ügyrendi Bizottságot, valamint
Szociális-, Egészségügyi Bizottságot válasszon a képviselő-testület. A Pénzügyi és
Ügyrendi Bizottságba az előbb felsoroltak Losonczi János, Simon Albert és Derzsényi
János, a Szociális Bizottságban Gadóczi Doktor, Tóth Imre és egy külsős tag lenne. Aki
azzal egyetért, hogy ezt a két bizottságot így alakítsuk ki az elkövetkezendő időben, az
kézfeltartással szavazzon.
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – bizottságok kialakítására tett
javaslatot – 5 fő igen, 1 fő nem szavazattal (Derzsényi János nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta.
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
A bizottsági tagok megválasztása következne. A személyek megválasztása esetén, mivel
érintettek lesznek a képviselők saját személyükről való döntésben, mielőtt valakiről
szavazna a testület, azelőtt szavazni kell arról a testületnek, hogy az a bizonyos személy
a saját személyéről való döntésben részt vehet-e.
Szilágyi Sándor polgármester:
Én arra kérek mindenkit, hogy vegyen már részt, mert vállaljuk, én azt szeretném,
hogyha igen mindenki vállalná, hogy abban a bizottságban részt kíván venni.
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Erről is kell, de szerintem akkor egy szavazással oldja meg
döntést, hogy az érintett képviselők részt vehetnek-e a
döntésben, vagy egyenként. Akkor azt javaslom, hogy
Polgármester Úr egy személyt, azelőtt szavaztasd meg arról
bizonyos ember dönthet-e magáról.

a képviselő-testület azt a
saját személyükről való
mielőtt megszavaztatna
is a testületet, hogy az a

Szilágyi Sándor polgármester:
Én arra kérek mindenkit, hogy tegyük meg egységesen, hogy lássák a lakosok is, hogy
abban a bizottságban részt kívánnak venni. Én úgy gondolom, hogy ez felvállalható,
hogy igen is saját maguk, ilyen értelemben, én azt értékelem ebben, hogy igen is saját
magatok részt kívántok venni és dolgozni kívántok ebben a bizottságban.
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Javaslom, hogy először a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét és tagjait válassza
meg a képviselő-testület. Megkérem Polgármester Urat, hogy tegyen javaslatot a
bizottság elnökére.
Szilágyi Sándor polgármester:
Én a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnökének Losonczi János képviselő társamat
javaslom. Megkérdezem, hogy vállalja-e a jelölést?
Losonczi János önk-i képviselő:
Az az igazság, hogy én több okból is kértem, hogy ezt a napirendi pontot halasszuk el és
beszéljük át bővebben, úgyhogy nem vállalom.
Szilágyi Sándor polgármester:
Rendben van. Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnökére a következő javaslatot Simon
Albertre teszek.
Simon Albert önk-i képviselő:
Köszönöm a megtiszteltetést, de amint a bizottsági ülésen is elmondtam, nem vállalom.
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Szilágyi Sándor polgármester:
Rendben van. Ez engem csak azért lep meg, higgyétek el, hogy ezekkel elmegy az
időnk, elhúzzuk, igazán én úgy gondolom, hogy minden képviselőnek sokkal többet kell
ahhoz tenni, hogy ez a város talpon maradjon. Sokkal nehezebb dolgokban, nehezebb
döntésekre sincs ennyi idő, amit itt most rápazarolunk. Én ezt mind megértem. Semmi
probléma nincs ebből. Ezzel kapcsolatban nekem az a véleményem, hogy én ezzel nem
kívánok többet foglalkozni. Én felkérem Losonczi János képviselő társamat, hogy a
következő testületi ülésre elhalasszuk ezt a napirendi pontot, dolgozza ki kénye, kedve
szerint, én ott sem kívánok részt venni. Oldjátok meg, azért ne haragudjatok már,
amikor most 10 perce másfél órát Torma Antallal azért beszélgetünk, hogy hogy tudunk
talpon maradni, akkor én ilyenekkel, úgy érzem, hogy örüljetek, hogy megbízást kaptok,
hogy segíthettek ennek a városnak. Én érzem ennek a súlyát, a felelősségét János. Te
úgy érzem, hogy tudod, hogy mit örököltem meg tőled, te meg Jónás Sándortól. De
semmi probléma nincs, én ezt megértem ezt a válaszodat. Én ezzel kapcsolatban annyit
szeretnék mondani a Tisztelt Lakosoknak is, hogy megértem Losonczi János döntését és
ezzel kapcsolatban felkérném Losonczi János képviselő urat, hogy a következő testületi
ülésre készítse elő az elképzelését és megfogjuk akkor vitatni. Jelen pillanatban én ezzel
az 1-es napirendi ponttal nem kívánok foglalkozni.
Losonczi János önk-i képviselő:
Köszönöm szépen, én először ezt kértem.
Szilágyi Sándor polgármester:
Jó rendben van, én meg már ezzel a problémával nem kívánok foglalkozni, tehát részt
sem fogok ezen venni. Semmi probléma nincs ezzel kapcsolatban igazatok van.
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Azért mondjuk ki a végén, hogy a rendeletmódosítás meg van szavazva, a bizottsági
tagok megbízatása vissza van vonva, tehát jelen pillanatban semmilyen bizottsága nincs
a képviselő-testületnek.
Simon Albert önk-i képviselő:
Én javasolnám, hogy azért a Szociális Bizottságot vigyük végig, azzal nincs gond, azt
nyugodtan lehet. Most megint nem értem, akkor ezt, hogy egyszer döntöttünk abban a
határozatban, hogy az első napirendi pontot megtartjuk, most meg megint visszakozunk,
hogy nem tartjuk meg. Ennek egy akadálya van, egyetértek azzal, amit Polgármester Úr
elmondott, hogy a bizottságra átruházza azt, hogy jelöljön ki, vagy valamilyen módon
hasson oda, hogy legyen a három tag közül egy, aki elvállalja a vezetést a bizottságban.
Ez rendben van, de attól még ezt a napirendi pontot lehet folytatni, mert ez tartalmaz
olyat is, hogy előterjesztések elektronikus formában történő továbbítása.
Szilágyi Sándor polgármester:
Ez azért nem jó, mert a bizottsági ülésen, már több variáció volt. A Kedves Nézők nem
tudják, erről tegnap már tárgyaltunk. Azért nem akarom ezt, mert Berti teljesen igazad
van. Losonczi János nem tudja az akaratát érvényre juttatni, mert akkor ugyan ott
maradunk, hogy hármótok közül majd vagy elvállalja Derzsényi János vagy nem, tehát
akkor az egész komolytalanná válik. Adjuk meg neki a lehetőséget, ahogy ő akarja,
nekem higgyétek el, hogy ez a bizottság, eleinte azért volt kérdéses, mert két
alpolgármester volt, de nem akarom megelőzni, mert majd eljön a napirendi pont, hogy
12

Gadóczi Doktort ügyeletvezetőnek kineveztem. Ettől kezdve összeférhetetlen az
alpolgármesteri tisztségével, ezért Gadóczi Doktor Úr lemondott az alpolgármesteri
tisztségéről. Ettől kezdve én is átgondoltam a kéréseteket, hogy szinte nekem ettől
kezdve semmilyen érdekem azon kívül, hogy jól működjenek a bizottságok, nincs.
Addig azért lett volna, mert van két alpolgármester és a négy főt ne osszuk már két
bizottsága, ezért volt az a javaslat, amit idáig tettem. Ha most a Szociális Bizottságot,
helyt adok amit kértél és megszavaztatom, attól kezdve Jánosnak az elképzelése dől
kútba. Tehát én nem akarom őt egyáltalán semmilyen formában befolyásolni, vállalja át,
mert nekem ebben higgyétek el semmilyen érdekem azon kívül, hogy működjön a
dolog.
Simon Albert önk-i képviselő:
Akkor tennék egy javaslatot én is, mint képviselő, akkor az iménti határozatunkat, ami a
napirendre vonatkozott egy szavazással vonjuk vissza, abban az értelemben, amit kért
János, hogy az első napirendi pontot töröljük, mert már egyszer erről szavaztunk.
Szilágyi Sándor polgármester:
Természetes, én azért érthetetlenül állok.
Simon Albert önk-i képviselő:
Valamit akkor csináljunk ezzel, mert itt van most előttünk félbe.
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
A rendeletet módosította a testület, a bizottságait megszüntette, mert most jelenleg
nincs. Szeretnék még egy dolgot elmondani, ami nagyon fontos, pénzügyi bizottságot
kötelező létrehozni, tehát ha egy napig nincs, az is egy törvénytelen állapotot okoz már.
Szilágyi Sándor polgármester:
Én azért mondom János, hogy érvényre juttatjuk a te dolgodat, ha azt akarod János,
hogy az az állapot, ami jelenleg kés élen vagyunk, mert a 604 millió Ft-ból 157 millió Ft
az óvodában bent maradt és sajnos, amikor én felvállaltam ezt a polgármesterséget,
megelőzően két héttel bejártam, és kértem, azt tőled, amikor már úgy gondoltam, hogy
egy szavazatot fogok kapni, kértem, hogy Füzesiné Nagy Zita jövendőbeli, jelenlegi
jegyző Asszonnyal, hogy jöjjünk át három napig átolvasgatni az összes levelet, mindent,
János te ebben megakadályoztál bennünket. De nem akarok ilyenekre visszatérni, mert
olyan gyerekes dolgok. Megmondom őszintén én nem kívánok ezzel foglalkozni.
Tartom magam hozzá, János egyszerűen értetlenül állok ezelőtt, mert ezt megindokolni
nem lehet, nincs ennyi súlya neki, amilyen problémák vannak a tiszacsegei
önkormányzatnál és sorba derülnek ki és ráadásul még a te két hónapos tevékenységed
alatt elég sok levél kerül azóta elő, amit neked én úgy gondolom, hogy át kellett volna
nekem adni, hogy én ne a VÁTI-tól kapjam meg ezeket a leveleket, tehát ezeket sem
tudtuk teljesen átvenni, de János ez legyen a te felelősséged, én nem kívánok ezzel a
továbbiakban foglalkozni.
Simon Albert önk-i képviselő:
Javaslok 5 perc technikai szünetet.
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Tóth Imre SZEMOIB. elnök:
Nekem más javaslatom lenne, folytassuk tovább a testületi ülést, volt ez a kis
szösszenet. Én azt javaslom, hogy kérdezzük meg a Pénzügyi Bizottság tagjait, hogy
vállalják-e a tagságot, és azt mondjuk, hogy öt napon belül válasszanak elnököt maguk
közül. Már eleve meglenne a mag, egy lépést tettünk előre, a másik az, jól mondta
Simon Albert, a Szociális Bizottságot is meg kell választani, mert a kérvényeket el kell
bírálni 30 napon belül.
Szilágyi Sándor polgármester:
Imre igazad van, de ha Losonczi János azzal áll elő, hogy ő egy bizottságot akar, vagy
bármit, adjuk már meg neki a lehetőséget, az ő felelőssége. Én ebben nem kívánok részt
venni, azt hiszem, ezt érthetően elmondtam, döntsön ebben a képviselő-testület és
tudomásul veszem, nem kívánok ebben részt venni Imre. Azért valahol érezze már a
súlyát mindenki, hogy ez nem játék, nem óvodások vagyunk és nem abban a helyzetben
vagyunk, hogy ezt megengedhessük magunknak.
Dr. Gadóczi István:
Nekem lenne egy kérésem Losonczi János képviselő társamhoz. Van-e annak
jelentősége, hogy most mondod el az álláspontodat, vagy az utolsó napirendi ponthoz
tesszük és ott mondod el a javaslatodat. El tudod-e most mondani azt, hogy te
véleményed szerint hogyan kellene a bizottságoknak működnie, vagy mindenképpen
meg szeretnéd várni az ülésnek a végét? Mert, ha most eltudod mondani, azért
szavaztunk így, vagyis én azért szavaztam így, mert nem láttam annak az indokát, hogy
miért toljuk ezt a napirendi pontot, erről nem egyeztettünk, de ha vannak érveid, amit
eltudunk fogadni és most azt eltudod mondani és nem a napirendi pontok végén, akkor
most is meghallgatjuk szerintem, én azt tudom mondani a képviselő társaim nevében.
Eltudod most mondani, hogy mi lenne a javaslatod a bizottságokra?
Losonczi János önk-i képviselő:
Én kértem a napirendnek az elhalasztását, éppen azért, mert tegnapi napon a bizottsági
ülésen történtek, amik történtek, én úgy gondolom, hogy nem akarom itt ecsetelni
részletesen, az elég méltánytalan dolog volt, olyanokba kényszerültünk, amibe nem
kellett volna, mi képviselők. Én szerettem volna, ha még egyszer átbeszéljük és akkor
mindenki megnyugtatóan ezt magáévá tudta volna tenni és akkor nyugodt lelkiismerettel
szavaztunk volna, semmi probléma nem lett volna, mert továbbra is maradt volna az
addigi felállás, minden működött volna, én azért szerettem volna, semmi probléma nem
lett volna belőle. De tegnap minden képviselő társam tudja, hogy hogy történtek ezek a
dolgok.
Szilágyi Sándor polgármester:
Mond el János, hogy a lakosok tudják.
Losonczi János önk-i képviselő:
Az előterjesztéssel egy teljesen szöges ellentétben lévő határozatot, illetve azt először
elfogadta a testület, már aki elfogadta, és a végén pedig egy teljesen ellentétes
határozatot fogadott el a Polgármester Úr javaslatára. Én azért gondoltam, hogy jobb
lenne, hogyha egy kicsit hagynánk, hogy leülepedjen, ezt megbeszélnénk, minden
maradna a régiben, a bizottságok működnek, megvannak a bizottságok, megvannak a
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bizottsági elnökök, minden megvan és akkor a következő testületi ülésen, legyen az
rendkívüli vagy bármilyen, 5 nap múlva, vagy három nap múlva ezt a kérdést rendbe
tegyük.
Szilágyi Sándor polgármester:
János, hogy a Tisztelt Lakosok tudják, tegnap csak bizottsági ülés volt, én nem is
szavaztathattam, csak kértem a bizottságot és most azért említettem neked ezt, mivel
már nincs, és még egy alpolgármestert én most már nem látok indokoltnak, munka
szempontjából látnák, mert nagyon sok a feladata Bagdi Sándor Úrnak és tényleg,
hogyha valaki tényleg komolyan akar fölötte is pálcát törni, jöjjön két napig üljön mellé
és nézzétek meg, hogy mi munkát elvégez. Tehát nem volt rossz döntés a két
alpolgármesterség, de most már azt mondtam, hogy most már ő is, meg én is gyorsulunk
fel ezekben a dolgokban, és talán ketten eltudjuk vállalni. Eltudnám fogadni ezt az
érvelést. Köszönöm a Doktor Úrnak, hogy feltette Jánosnak ezt a kérdést, ezt nem egy
órahosszával testületi ülés előtt kell közölni, ha ilyen álmatlan éjszakád volt, éjszaka is
felhívhattál volna, mert én hajlandó lettem volna ezt veled megtárgyalni. De reggel 8
órakor ez a kapu ugyan úgy kinyílt, mint máskor 6.30-kor, én is itt voltam, fel jöhettél
volna és elmondat volna a problémát. Ezért én nem kívánok erről többet beszélni sem a
lakosok előtt, én úgy érzem, hogy ez méltatlan Tiszacsege Város Önkormányzatára. Ez
János, most sem tudtad igazán megindokolni, ha csak ezért így döntünk, akkor úgy
érzem, hogy most 6-an vagyunk bent, 5-en szerettük volna ezt, hogy tovább működjön.
Lehet itt akadályoztatni ezt az önkormányzatot, de én itt ennyi tiszacsegiei néző,
remélem meg fogják nézni, Losonczi János nincs abban a helyzetben, hogy ezt így
megakadályozza, mert sajnos sokkal rosszabb helyzetben van a városunk
önkormányzata. Sajnos azt is elmerem mondani, hogy a 604.400 ezer Ft-os hiánnyal,
amivel átvettük Jegyző Asszonnyal ezt a hiányt, ennek a lefaragása a legjobb baráti
körünket is igénybe kell venni, hát azt nem fogjuk lemorzsolni, ha ilyen döntést nem
tudunk meghozni. Mert úgy gondolom, hogy ez a képviselő-testület, teljesen mindegy, a
képviselőknek is, akinek nem jut bizottsági elnöki feladata is kötelessége utána nézni a
feladatoknak és felelős döntést meghozni. Ezért, ha hiszitek, ha nem egységet kell
alkotni, ez az egység a képviselő-testület. A bizottságban, hogy alakulnak a dolgok
János az segíti a polgármester és a jegyző feladatát. Ezt én elfogadom, de én ezt nem
értem. Tehát én erről tovább tényleg nem kívánok tárgyalni, akkor addig János, én
amikor ezt tárgyaljátok nem fogok részt venni azon a testületi ülésen, addig kimegyek és
úgy döntötök, ahogy akartok János.
Haladjunk, és arra kérem a Tisztelt Képviselő Társaimat, hogy a 2-es napirendi pontnál
Losonczi János önk-i képviselő:
Egy pillanat, elnézést Polgármester Úr, nagyon szépen megkérlek, hogy a későbbiekben
a hasonló monológoktól próbáld itt megkímélni úgy a testületet, mint bárki mást, ez nem
így van, visszautasítom. Ha valaki tudja, hogy mi van az önkormányzatnál én tudom. Én
ezt a mélyvízbe beleesve három hónapig úgy érzem becsülettel végeztem, csináltam,
ami az erőmből és a tudásomból fakadt. Én csak annyit kértem, hogy vonjuk vissza ezt
az első napirendi pont, tárgyaljuk meg, abból semmi probléma nem lett volna, sem
törvénytelen nem lett volna, itt működésképtelenség nem állt volna fent.
Szilágyi Sándor polgármester:
János rendben van, megértettem, teljesen igazat adok. A lehetőségek, illetve erődhöz,
képességeidhez mérten elfogadom, hogy 100%-osan végezted a munkádat, én ezt nem is
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említettem, csak azt mondtam, hogy azokat ami helyzetet előidézett, annak bizonyos
vonatkozását mi már, mert tudtuk, hogy nagyon rossz helyzetben van az
önkormányzatunk, én azért szerettem volna, hogy ilyen levél dolgok, hogy nem tudjátok
rendelkezésemre bocsájtani, iktatva nem voltak a levelek, ezeknek nagyon komoly súlya
van, ezeknek a leveleknek. Ezeket nagyon sajnálom, hogy 4-5 napja a VÁTI-tól, meg
máshonnan kaptam meg, mert itt helyben sajnos nem tudtátok a részemre bocsájtani. De
nem is kívánok én ezzel foglalkozni tovább. Arra kérem a Tisztelt Képviselő-testületet,
hogy a 2-es napirendi ponttal haladjunk.

2.

Napirendi pont
Beszámoló az önkormányzat 2011. I. félévi gazdálkodásának helyzetéről
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Akinek ehhez kapcsolódóan valamilyen kérése, mondanivalója van az tegye meg. Aki
ezzel egyetért, ahogy az írott anyagban megvan. Van-e hozzászólása valakinek? Aki
egyetért, a 2-es napirenddel, akkor kérem. Elnézést a Könyvvizsgáló Úr, mivel az
iratanyagot most tették az asztalunkra, én míg képviselő is voltam, nem tudtam azt
elfogadni, hogy egy ilyen anyagot átolvasni egész napról napra 10-12 órát dolgozunk és
itt 5 perc alatt olvassa valamelyik képviselő társam, én erre nem fogom soha kötelezni.
Én csak olyat szavaztatok meg, ha időben idetesszük.
Losonczi János önk-i képviselő:
Én azt szeretném kérni, hogy a Könyvvizsgáló Úr kapjon szót és szóban azt a
könyvvizsgálói jelentést akkor röviden csak hagy mondja el, és mégis most tárgyaljuk a
költségvetést, e nélkül ne szavazzuk már meg, hogy az ő véleménye, összegzése ne
kerüljön felszínre. Ugyan úgy tájékoztatja a lakosságot, mint a képviselőket,
egyetemlegesen.
Szilágyi Sándor polgármester:
Úgy érzem, hogy ennél jobban bele kellett volna nézni János, de ha te kívánod, akkor ha
Lajos hozzáakarsz szólni nagyon megkérlek röviden akkor légy szíves.
Farkas Lajos könyvvizsgáló:
Köszönöm szépen a szót. Semmi nem muszáj, engem sem muszáj meghallgatni, nem is
azért akartam hozzászólni, hogy most bármilyen védő beszédet vagy támadó beszédet
mondjak, egyáltalán nem erről van szó. Mindenesetre gondolom, mint ahogy nehéz
felkészülni a képviselőknek egy ilyen anyagból, ez pontosan ugyan olyan nehéz nekem
is. Nekem is jó lett volna, hogyha legalább két napig nézegethetem, azért erre nem volt
módom nekem sem, de most, ha Önök tárgyalják. Azért késtem egyébként, mert pont
most fejeztem meg a jelentés írását. Ezek után néhány gondolatot azért mondanék erről
a félévükről. Az a napirendi pontjuk címe, hogy az önkormányzat I. félévi
gazdálkodásának a helyzetéről kell értékelést adni. A gazdálkodás helyzetét két
szempontból lehet értékelni, úgy, mint a tárgyévi költségvetésnek az értékelése és úgy,
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mint az általános pénzügyi helyzetnek az értékelése. Kezdem az előzővel, a tárgyévi
költségvetés értékelése és nem sok számot fogok mondani, nem is sok gondolatot. Ott
vannak a mellékletek Önök előtt, nem tudom, hogy volt-e módjuk átnézni. Ha nem,
akkor most rá hivatkoznék, hogy hihetetlen jó számokat mutatnak az első félévi
gazdálkodás adatai. Tessék elő venni az 1. számú mellékletet, ebben van egy olyan
számuk Önöknek, sarokszámmal kezdeném, hogy a tárgyévi költségvetésüknek a
tervezett hiánya vagy többlete, és itt többletet terveztünk a tárgyévi költségvetésre 3.500
ezer Ft-ban, ezzel szemben az első félévi tényadat 60.400 ezer Ft többlet lett. Ez
hihetetlen jó szám. Az is nagyon jó a tendenciából, hogy ebből 58 milliót
hiteltörlesztésre fordítottak, mert ez növeli az önkormányzatnak a mozgásterét. Az is
kétségtelen tény azonban, hogy ezt nem mind önszántukból, hanem kényszerből kellett
hiteltörlesztésre fordítani, mert a bankok ezt vasalták be rendesen. Nem ilyen szép, ha
az általános pénzügyi helyzetet nézzük és arról is ejtek néhány szót. De ezen belül az
éves költségvetésen belül, ami igazából problémát jelentett éveken keresztül az
önkormányzatnál, az a működésnek a költségvetési helyzete és a működésnek a
költségvetési helyzetét a 2/a. számú tábla mutatja. Abból azt kell, hogy lássák Önök,
hogy erre az évre működési hiányra terveztek 154 millió Ft-ot. Félévkor azt mondanánk,
hogy lehetne itt 74 millió Ft, ha időarányosan elköltötték volna az összes működési
kiadást meg beszedik az összes működési bevételt. Ezzel szemben a hiánnyal szemben
45 millió Ft többletjük van a működésből. Ez nagyon jó szám. Ez a nagyon jó megint
relatív, mert ez úgy lett csak ennyi, hogy megnövekedett a szállító állományuk, azaz jó
sok számla nem lett kifizetve és az nem jelentkezik kiadásban. Annak a hatását
hozzáteszem, akkor azért egy kis mínusz van, de úgy is még az időarányoshoz képest a
működés úgy is nagyon jó. Ebben egyébként ezekben az adatokban nem jelentkezik a
kapott, véleményem szerint nézőpont kérése tisztesnek tekintett Önhiki összege is, mert
hogy azt július 01. napján utalták és itt pénzforgalmi könyvelés van és ebben az
adatokban nincsen. Ha ezeket most mind összevetjük, akkor látszik, hogy az első félévi
gazdálkodásban továbbra is a fő feszültségi pontot, ami rontott az egész helyzeten az
okozta, hogy nem történt meg az elszámolás az óvoda támogatás megelőlegező
hitelének, amit még azért nem tudtak visszaadni, mert nem történt meg az óvoda
beruházás elszámolása. Kvázi ez rontotta le azt a nagymértékű javulást, ami a
működésből bejött. Ez a tárgyévi költségvetésnek a helyzete megítélésem szerint. Az
általános pénzügyi helyzet azért sokkal rosszabb Tiszacsegén, mert a hozott hitelek
állománya, amit egy szóban említett Polgármester Úr a mondandójának az elején a
hozott hitelek állománya az még mindig nagyon nagy. Ha ezeket mérlegszerűen állítjuk
szembe, akkor azt kell látnunk, hogy a követelés és a kötelezettség állomány. A
kötelezettség állományban vannak benne a hiteleink, egyéb fizetendő terheink, a
követelésben meg amivel nekünk tartoznak, adók, egyéb követelések, ezeknek a
szaldójában 16 millió Ft javulás van egy félév alatt, ez sem elvetendő. Ha itt lenne az
Önhikinek a hatása, ez most 50 milliós nagyságrend lenne, ez már nagyon szép egy
félév alatt. De a teherhez, az induló teherhez ez még mindig nagyon kevés. Mert akkor
fog megnőni jelentősen a mozgástér, ha az első felhalmozási hitelből kitudnak lépni, azt
visszatudják fizetni, utána annak a kamatterhe jelentősen fogja csökkenteni a működési
kiadásoknak a kamatterheit, és akkor lépésről-lépésre lehet haladni tovább a működési
hiteleknek a csökkentése irányába is, ilyen feltételekkel. Most azért ez a hitelhelyzet és
ez a teher a kötelezettség teher, azért belimitálja az önkormányzatnak mindenféle
cselekvési lehetőségét. Ezt, akik itt dolgoznak benne naponta, gondolom Polgármester
Úr, meg Alpolgármester Úr ennek a lehetetlen helyzetét érezniük kell, akár abban, hogy
állandóan csenget valami szállító, hogy fizessenek, mert kikapcsol vagy bekapcsol vagy
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nem kapcsol be, mindenféle fenyegetés elszokott ilyenkor hangzani, írásban, szóban,
mindenben. Tüzet kell oltani naponta, hogy kit vegyek előre, kit fizessek, ilyenkor az
szokott lenni, hogy aki nem nagyon veri az ajtót az önkormányzatnál az hátramarad. Ha
most szigorúan a törvény előírásait néznénk, akkor most azt kell mondanom és ez az
értékelésem másik fele, hogy még mindig abban a sárban vannak, amihez én itt
márciusban vagy áprilisban nem tudom mikor írtam a levelemet, amiben felszólítottam,
hogy adósságrendezés, még mindig ebben a sárban vannak. Nagyon óvatosan, nagyon
tudatosan és azt kell mondanom, hogy szűkmarkúan kell a kiadások vonatkozásában a
jövőben is gazdálkodniuk, mert kicsi a mozgásterük. Mozgásterük annyi van, amit még
szerintem nem használtak ki rendesen, de láttam a beszámolóban ott utaltak rá, én
sokkal keményebben eszközölném a behajtást, akár az adósaink vonatkozásában, akár
egyéb adósaink vonatkozásában, sokkal keményebben, mint ahogy idáig történt. Ott
tartanak a többi önkormányzatok is, az az önkormányzat is, amelyik a hátán próbál
előrehaladni, mint Önök, nem nagyon kímélheti a saját adósait, nem kímélheti. Amikor
azt mondjuk, hogy minden millióra szükségünk volna a napi finanszírozásban és látjuk,
hogy mekkora a követelésállományunk, akkor el kell rajta gondolkoznunk, hogy minden
eszközt be kell vetni, hogy behajtsuk. A kötelezettségállományban nagyon helyesen
tették azt, ezen elég nagy viták voltak az előző időszakban is, utólag is méltányolom
minden vezetésnek, minden testületnek azt az akaratát, hogy a lakóhelyét élhetőbbé
szeretné tenni és ennek kapcsán mindenféle beruházásba bele akar fogni, mert a
lakosságnak az esetleg ilyen, meg olyan komfortérzet javulást fog hozni, hogy esetleg a
körülményeket úgy változtatja a településen, hogy az hasznos lenne. De ezt már
többször elmondtam, hogy amikor a pénzügyi helyzet nem konszolidálódik, nem
vállalhatnak be megítélésem szerint semmiféle új beruházást, mert kis önrész terhet
sincs miből vállalni. Ezért én nagyon helyeseltem és csak ezért, semmi másért, hogy
lemondtak az elkezdett beruházásokról is, mert időt kell nyerni, pénzügyileg kell
legelőször konszolidálni az önkormányzatot. Másik ilyen, amit úgy látom, hogy most a
vezetés, szóban is, meg célokban is magáévá tett és úgy gondolom, hogy okosan ezt el
is kell érni. Az, hogy a hiteleket, a maradó hiteleknek, a likvidhiteleknek jó részét, most
már nem szabad itt kötvénykibocsátásról beszélni, meg mindenről, mert ezt nagyon
fogja korlátozni az állami hatóság, hogy a meglévő hitelekről beszéljünk, el kellene
érni, hogy a hitelező, a számlavezető bankunk csapja már össze az egészet, terítse szét
egy hosszabb időre, hogy ne ekkora teherrel kelljen nekünk szembe nézni, a törlesztést
illetően, mint ami most van Önök előtt, hogy a jövő hónapban lejár az egyik
likvidhitelünk és lejár a másik is, és ha megint nem tudok fizetni, akkor majd megint
nem ad bérhitelt sem, mert ilyen veszélyekkel kell szembenézniük. Tehát úgy
gondolom, hogy jó a célkitűzés. Nagyságrendben, amit leírtak a végén a beszámolóban,
azzal is egyet lehet érteni, ha ez nem jön össze, akkor 100 milliós korrekciót kellene
végrehajtani ebben a költségvetésben. Nyílván Önök, akik ebben benne vannak, sokkal
tapasztaltabbak lehetnek és láthatnak is, nem vitatom, de az már nagyon-nagyon
kemény munka lenne. Ennyit akartam hozzáfűzni véleményként, amit leírtam. Még
egyszer mondom, hogy én örülnék a legjobban, hogyha ezt a véleményt esetleg úgy
tudtam volna időben hozni, hogy már itt legyek a Pénzügyi Bizottsági ülésen. Tegnap,
ha véletlenül reggel be nem megyek, akkor nem is tudom, hogy ha Önöknek itt testületi
ülésük van. De ettől függetlenül örülök, hogy ezt mégis sikerült elmondani, mert
nagyon sokra kell értékelni a testületnek a féléves gazdálkodási munkáját az
eredmények alapján, még akkor is, ha a nagy teher miatt ez nem nagy könnyebbség.
Köszönöm szépen.

18

Szilágyi Sándor polgármester:
Ha elmondta Lajos, akkor én azért csak reagálok, mert ezzel a lakosokat csak
megtévesztettük, amit most elmondtál, annak ellenére, hogy ez részben valóság, mert
ezek le vannak írva. Ha bármelyik tiszacsegei lakos ezt megkívánja nézni, bejön és az
összes adatot a képviselők megkapták. Először is az óvodával nem elszámoltunk a
VÁTI fele, az a kis hátramaradt rész, ami konkrétan nem engem és a Jegyző Asszonyt
érintett időszakban elszámoltunk. Pontosan a VÁTI-nál döbbentettek rá bennünket,
hogy közben elindult egy szabálytalansági eljárás az óvodával kapcsolatban, amit
szintén, ha bármelyik tiszacsegei lakos kíváncsi rá, nagyon szívesen tájékoztatást tudunk
nekik adni. De most ígérem meg, hogy ahogy konkrét adatokat fogok még kapni, mert
több lépést megtettünk ügyvéd felé, minden, illetve Jónás Sándor lemondása után a
képviselő-testület, amit János is említett, több dolgot becsülettel csináltak és köztük
voltak, én ezt el is fogadom, és köztük volt egy pár kérdéssel könyvvizsgálót rendeltek
ki és az igazságügyi könyvvizsgáló olyanokat állapított meg, amiről még annyira
folyamatban jelen pillanatban egy ügyvédi irodában landolt ez a dolog, mert nem
lehetetlen, hogy büntető ügyet fognak kezdeményezni ezekkel kapcsolatban és azért
nem tudok még lakossági fórumot tartani, hogy azt szeretném, ha én érdemben legalább,
amikor megerősítik, hogy ezekben a dolgokban sajnos nekem intézkedni kell és
megteszem a megfelelő lépéseket, akkor szeretném a tiszacsegeieket érdemben
tájékoztatni, addig egyénileg, ha bárki megállít, ha lehet, azért folyamatban lévő ügyről
nagyon ne kérdezzenek, de ígérem, hogy semmi takargatni valóm nekem nincsen, csak
félreértések miatt várjuk már meg az első kezdeti lépéseket és azonnal fogom a csegei
lakosokat tájékoztatni. A Könyvvizsgáló Úrnak mondom, hogy a VÁTI-nál befejeztünk
Farkas Lajos könyvvizsgáló:
Elnézést, én nem ezt mondtam, bocsánat Polgármester Úr, én azt mondtam,
Szilágyi Sándor polgármester:
Hogy nem számoltunk el.
Farkas Lajos könyvvizsgáló:
Nem, én azt mondtam, hogy a legnagyobb probléma, hogy nincs visszafizetve még a
támogatást megelőlegező hitel, mert nincs leszámolva még, ez tény, hogy nincs
leszámolva még, én nem azt mondtam, hogy a ti hibátok,
Szilágyi Sándor polgármester:
De, pont le van, hagy mondjam el Lajos, nem láttad azt a levelet, a VÁTI-tól. Sajnos az
óvodát befejeztük április valahanyadikán, május 20-án, vagy mikor volt az átadás, utána
itt pótmunkára közbeszerzést, egyebeket indítottak Lajos teljesen törvénytelenül, amit a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Budapesten nagyon egyszerűen kifogásolt, itt kész
épületre már hogy lehet utána közbeszerzési eljárással még több millió forintot majd
elszámolni. Sajnos az a baj ebben, hogy mi elszámoltunk, mert az építő, meg a cégekkel
a VÁTI felé megtörtént. Csak közben itt nem tudom, jelen pillanatban nincs
birtokomban, hogy ki indította újra a pótmunkákat, és a pótmunkát, ami teljesen nem
felelnek meg a valóságnak. Még utólag pénzt akartak elkönyvelni, erről szól a történet.
De erről én úgy érzem megfelelő időben Lajos elfogunk számolni.
Farkas Lajos könyvvizsgáló:
Ugyan arról a fogalomról beszéltünk kétféleképpen.
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Szilágyi Sándor polgármester:
Nem teljesen Lajos, mert ez a pótmunka sajnos szabálytalanul, maszatolásról szól,
bűncselekményről szól, ha így akarod Lajos.
Farkas Lajos könyvvizsgáló:
De nem.
Szilágyi Sándor polgármester:
Maga az óvoda felépült, az óvoda működik, azzal a beruházási pénzzel mi
elszámoltunk. Nem tudjuk utólag, 5 napja kaptam meg ezt a levelet kézbe, hogy ez
miért indult ez a pótmunkára vonatkozó dolog és miért indult, miért kellett a műszaki
ellenőrnek mielőtt még őt kinevezték visszamenőleg is leigazolni dolgokat Lajos erről
szól a történet. De nem akarom a lakosokat erről addig Lajos, míg érdemben nem
mondja ki egy szakember. Sajnos sokkal többet érzek én, hogy mi van itt, ezt fogad el
nekem, ezért teszünk minden napunkat a visszamenőleggel kell foglalkozunk és nem
tudunk a Jegyző Asszonnyal, hogy letudnánk nyugodtan ülni, a megoldásokat keresve,
hogy a jelenlegi helyzettel is foglalkozzunk Lajos, mert higgyétek el, hogy erőn felül is,
de megfogjuk mutatni, hogy megfogjuk tudni keresni a megoldást. 100%-os támogatású
beruházásra két hete olyan kapcsolatokat kerestem, akik segítenek ebben, hogy van
olyan beruházás, amit 100%-osan finanszíroznak, ezek zömmel Uniós pályázatok,
ezekre nehezebb rálelni, ezekben is elindultunk Lajos, azért, hogy ne kelljen önerő, amit
nagyon jól mondtál, nem álltunk meg. Itt alapvetően ezt a 157 milliót azért nem fizetik
ki, mert elindult a szabálytalansági eljárás annak ellenére, hogy az óvodát befejezték,
tehát a 157 milliót a VÁTI-nál elmondták, hogy azért nem kapjuk meg, mert közben
valaki elindított egy szabálytalansági eljárást, ami jogos a pótmunkával kapcsolatban,
ami már nem érinti konkrétan az óvodaépítést. De ezekről nem akarok többet mondani.
Akarsz valamit ezzel Jegyző Asszony? Átadom a szót Jegyző Asszonynak.
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Elég szomorú dolgokat hallottunk itt most, meg a jelen helyzetünk, meg a jövőnk sem
túl rózsás. Én szeretnék még megvilágítani egy két dolgot, ami miatt még feketében kell,
hogy lássuk a világot, mert még ennél is feketébb. Feltétlenül szükséges, hogy minél
előbb megkapjuk a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől, vagy a VÁTI-tól várt, még ki
nem fizetett pályázati pénzt. Nem azért van szükség, mert azzal a jelenlegi likviditási
fizetésképtelenségi helyzetünk javul, azzal a mi helyzetünk nem javul, mert abból az
összegből visszafizetünk egy pályázat megelőlegező hitelt. Tulajdonképpen a
kamatterhek csökkennek, ami havi több, mint egy millió forintot tesz ki.
Tulajdonképpen azért is kell, hogy minél előbb elszámoljunk ezzel, vagy megkapjuk ezt
a pénzt, hogy a helyzetünk ne legyen még rosszabb, mert ennél jobb attól nem lesz, a
likviditási problémánk, mert ki kell mondani, hogy 100 millió forint körül mozog az a
számlatömeg, amit görgetünk, ami állandóan megvan, amivel sakkozunk, emiatt
fordulhat elő, hogy itt-ott kikapcsolják a villanyt egy közintézményben, amit sürgősen
visszakapcsoltatunk, akkor az a számlatömeg, amit kezelnek a pénzügyesek, hogy még
technikai okokból is előfordul, hogy valami nincs kifizetve időben, de nem erről volt szó
legutóbb. Azért van szükség arra, hogy mielőbb megkapjuk, hogy ne legyen rosszabb a
helyzet, mert az is előfordulhat, hogy csökkentett összegben kapjuk meg, amiatt, amit
Polgármester Úr említett, hogy egy szabálytalansági eljárás van folyamatban, a
szabálytalansági gyanút nem részletezem, de nagyon súlyosak, mindenkinek az a
véleménye, hogy kevesebb összeget kapunk meg, tehát az a helyzetünket rontani fogja.
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Mert Tiszacsege Önkormányzata egy nagyon-nagyon súlyos likviditási problémával
küzd. Nekem tudnom kellene, mert ennek a hivatalnak az élén ülök, hogy mi is ennek a
pontos oka, nap, mint nap tárgyalok a pénzügyeseinkkel. Megmondom őszintén nem
tudom, hogy most éppen mi generálta ezt, azt mondom jelen tudásom szerint, hogy az
elmúlt években felhalmozódott hiány most csapódott le egy olyan szintre, hogy az már
kezelhetetlen. Semmiképp nem azt mondhatom, hogy a testület generálta ezt a
döntéseivel, talán nem időben történtek meg a szükséges lépések. Tehát nem attól kell
félnünk, hogy jobb lesz, hanem attól féljünk, hogy nehogy rosszabb legyen. Utaltunk a
végén, Polgármester Úr is, Könyvvizsgáló Úr is célzott rá, hogy felvillantottuk annak a
lehetőségét, hogy pótköltségvetést kell terveznünk, vagy alkotnunk, illetve el kell
kezdenünk egy nagyon szigorú kényszer intézkedési csomaggal valahogy lefaragni, de
lehet, hogy nem 100 milliót, hanem már 150 milliót. Aztán az, hogy igaz, mert ezt kell
mondani egy Könyvvizsgálónak, hogy ne vállaljunk újabb beruházást, hát olyan
formában, ahogy egy két beruházás bonyolítva lett, úgy nem. De viszont hosszútávon
akar a település fent maradni, lehet, hogy ez rövidtávon hónapokat, félévet tekintve igaz,
hosszabb távon, középtávon nem igaz, mert csak ez lehet a fejlődésből kivezető út.
Aztán még, hogy jó tanácsként hajtsuk be minden eszközzel az adósságunkat, jó ez a
tipp, alkalmazzuk is. Az a baj, hogy Tiszacsege kintlévőségének nagy része,
behajthatatlan, mert hiába fordulunk bírósági végrehajtóhoz, a nincstelentől nem tud mit
elvenni, legfeljebb ingó végrehajtásig jut el, de gondolom azt meg senki nem akarja,
hogy vízdíj tartozás miatt valakinek árverezzék a házát. Persze lehet, hogy van akinél ez
olyan összegű már, hogy akár azt mondjuk, hogy aki ilyen formában nem tudott fizetni,
sajnos. Tehát van bírósági végrehajtónál, lehet, hogy nem tud vele mit kezdeni, mert az
adósnak nincs semmi olyan jövedelme, vagyona, amire végre tudná hajtani és akkor
számunkra meg egyébként a végrehajtási díj ott marad. Tehát nagyon okosan kell
eldönteni azt is, hogy valamit elindítsunk a végrehajtás útján vagy sem, mert lehet még
több lesz a tartozásunk. De mindenképpen elfogadom ezeket a könyvvizsgálói
javaslatokat, meg megállapításokat, mert azok úgy önmagában általában igazak, de lehet
hogy ez a mi helyzetünkön nem tud már javítani.
Szilágyi Sándor polgármester:
Azt fogadd el Könyvvizsgáló Úr, hogy háromszor is átnézzük a listát, hogy kivel mit
tudunk kezdeni, mert eleve mi is tudjuk, mert azzal, hogy csak az ügyvédi költséget
növeljük, azzal nem lesz jobb. Fogadd el, nem sokat találkoztunk, mióta polgármester
vagyok, de fogadd el nekem, hogy mi naponta átnézzük a listát és teszünk
intézkedéseket, szűkítő feltétele, egyebek. Ezekre is higgyétek el, hogy nem ez a
kintlévőség a sok, 114 millió Ft volt a kifizetetlen számla, amikor én átvettem, most 90
alatt van a kifizetetlen számla. Fordítjuk rá azokat a bevételeinket, amit akár Önhikiből,
akár adó formájából megteszünk, tehát ezek azok a problémák, amiért nagyon nehéz
nekünk, napról-napra ezzel kelünk, ezzel fekszünk. Én annak ellenére mindig azt
mondom, és a tiszacsegei lakosoknak annyi biztatást csak merek mondani, bármikor
vissza lehet nézni ezt a filmet, hogy én ennek ellenére a Jegyző Asszonnyal Debrecent
járjuk azért, hogy a 157 millió Ft kint lévő, illetve a VÁTI-nál, ami az óvodával bent
ragadt pénzből valamennyit vissza tudjunk szerezni. Az OTP-vel is folyamatosan
tárgyalunk. Csak ezek a beszélgetések nem tesznek jót, annak ellenére, hogy
nyilvánosak és tényleg Csege határán is túlnyúlnak, így azok a hitelezőink, akiknek nem
fizettünk most holnaptól idefogják zúdítani a számlát és innentől kezdve még ez is
ellehetetlenül, még menjünk egy barátunknak szólni, hogy még mindig higgyen nekünk,
meg járjuk azokat a vezetőket, akik nekünk segítenek. Ez a mai nappal úgy érzem, hogy
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ezzel nem erősített a Képviselő Társam. Tehát nem hiszik el, azzal, hogy a Pénzügyi
Bizottságot nem választottuk meg, innentől kezdve, megfogják nézni és nem is tudunk
működni, ennek a felelősségében. De, ha ő nem akarta elvállalni, én ezt is megértem,
csak tegnap erre a bizottsági ülésen azért egyszer rábólintott, de nincs ebből probléma
János megfogjuk ezt oldani, de nehezítsük csak egymás helyzetét, azért vagyunk végül
is, meg belefér az időbe, én még bírom, meg bírni fogom János több energiával
Losonczi János önk-i képviselő:
Elnézést a költségvetést tárgyalnánk Polgármester Úr.
Szilágyi Sándor polgármester:
A költségvetéshez tartozik, azért mondom, tehát aki ezekkel a kiegészítésekkel az első
féléves gazdálkodás helyzetéről. Akarsz még valamit?
Farkas Lajos könyvvizsgáló:
Igen, bocsánat, hogy igénybe veszem még egy percre a figyelmüket. Megnéztem, ugyan
arról beszéltünk, legközelebb nagyon fogok rá figyelni, lehet, hogy inkább nem is
mondom el szóban a kiegészítésemet, hanem úgy szóban, leírva, szó szerint mondom el.
Kérem szépen ne tessenek elfelejteni, amikor én azt mondtam, hogy elszámolt, ugyan
arról beszéltünk, csak nem hallgattak meg. Az elszámolás akkor van, amikor ideutalják
a pénzt, idáig még nem jutottunk el. Az, hogy mi beadtunk egy papírt, szerintünk itt
tartunk, sajnos nem számoltunk még el. Azért van a szabálytalansági eljárás is. Akkor
lesz az elszámolás, amikor a végén azt mondják, hogy ennyit kaptok. Ebben én
egyetértek a végkifejlettel, amit mondott a Polgármester Úr, ennek ilyen komoly hatása
van. Na most, hogy nem leszünk jobb állapotban, hogyha azt a hitelt visszafizetjük?
Dehogynem, hát az állított meg egy csomó likvidhitelbe mindenféle tárgyalást az
önkormányzatnál. Ott volt egy nagy massza, az OTP elkezdte a számlavezető bankunk,
a tenyerét dörzsölni, hogy mikor kapja vissza ezt a pénzt már, mert már lejárt egyszer,
már most meg lesz hosszabbítva, most mikor kapja meg, és azt mondta, hogy addig a
többi sem. Ebből kezdődött először, technikailag hihetetlen nagy problémát jelent, hogy
ez ma itt van, de ennek a kamatkihatása se semmi, ami meg ott van a működési
költségekbe, tehát igen is jobb helyzetben leszünk, mert utána tudunk érdemben
odamenni, hogy a maradékot, ami meg már nem ilyen hitel, nem ilyen problémás, azt
osszuk szét. Még egy gondolatot. Én teljes jóhiszeműen mondom azt, amikor nagyon
szegény az eklézsia, akkor kímélet nélkül be kell hajtani az adósságainkat. Itt ami itt van
előttem egy 2-es számú kimutatás, ami az adósok állományára vonatkozik 83 millió Ft
értékben ez egy hihetetlen nagy szám, ez a nyilvántartási érték, de fél értékkel van
felvéve, tessék a felét behajtani, az nagyon nagy segítség lenne. Azt mondom, hogy
lehet, hogy nem tudják behajtani 83 milliót, biztos, nagyon sok szegény ember van,
biztos, de legalább valamilyen arányban meg kell kísérelni, mert sokkal könnyebb
helyzetük lesz. Egyéb iránt láttam a programjukban, tehát én ezt nem úgy vetettem fel,
hogy most ez probléma.
Szilágyi Sándor polgármester:
Nem csak probléma Lajos, érdemben, csak tudod 56 nap alatt nem tudtuk a világot
megváltoztatni, de még ezt is akarjuk. Ha eljöttél volna 2 nappal hamarabb, akkor meg
tudtuk volna mutatni, hogy konkrét intézkedéseink, konkrét cselekedeteink vannak a
behajtással kapcsolatban. Van-e valakinek még más mondanivalója ehhez? Aki
elfogadja ezekkel a kiegészítésekkel a beszámolót, az kézfelnyújtással szavazzon.
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az önkormányzat 2011. I. félévi
gazdálkodásának helyzetéről szóló beszámolót – 6 fő igen szavazattal (Derzsényi János
nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

156/2011.(VIII. 31.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. Törvény 79. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2011. első félévi
gazdálkodásának helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2011. első félévi gazdálkodása
súlyos likviditási nehézségekkel küzdött, ezért
a.) a működőképesség megtartása érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a
többletforrások feltárására, valamint a kintlévőségek minél hatékonyabb
beszedésére;
b.) az elkövetkezendő időszakban fokozott takarékos gazdálkodást kell folytatni;
c.) olyan bevétel növelő intézkedéseket kell tenni, amelyek hosszabb távon biztosítani
tudják az önkormányzat feladatai ellátáshoz szükséges forrásokat, az önkormányzat
működőképességének megőrzése érdekében;
d.) pályázati pénzeszközökkel csökkenti kell az önkormányzati hiány összegét;
e.) be kell nyújtani a támogatási igényt az ÖNHIKI pályázat II. ütemére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
Füzesiné Nagy Zita jegyző
Intézményvezetők
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3.

Napirendi pont

Tiszacsege Város Polgármesteri Hivatal létszámhelyzetének áttekintése
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérném a Jegyző Asszonyt, hogy van-e kiegészítése az írott anyaghoz? Nincs, aki
egyetért az írott anyagban megjelöltekkel. Van-e valakinek kiegészíteni valója? Ezeket
áttekintettük, jelen pillanatban így tudjuk a hivatalt működtetni, ez a javaslatunk. Aki
ezzel egyetért, akkor kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Város
Polgármesteri Hivatal létszámát – 6 fő igen szavazattal (Derzsényi János nem volt jelen
a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

157/2011.(VIII. 31.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
létszámgazdálkodására vonatkozóan az alábbiak szerint határoz:
I.)

Polgármesteri

Hivatal

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal létszám előirányzatát, számát 2011.
szeptember 01. napi hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg:
- köztisztviselők:

21 fő
- 1 fő polgármester,
- 1 fő jegyző,
- 1 fő aljegyző,
- 1 fő munkaügyi ügyintéző
- 1 fő egyéb titkársági ügyintéző,
- 1 fő iktató és irattáros,
- 1 fő gazdasági vezető,
- 5 fő pénzügyi ügyintéző,
- 2 fő adóügyi ügyintéző,
- 1 fő műszaki ügyintéző,
- 1 fő pályázatkezelő,
- 2 szociális ügyintéző,
- 1 fő szociális és gyámhivatali ügyintéző,
- 1 fő szociális és okmányirodai ügyintéző,
- 1 fő okmányiroda ügyintéző,

- munkavállaló (Munka Törvénykönyve
hatálya alá tartozó):

3 fő

- 1 fő informatikus,
- 1 fő gépkocsivezető,
- 1 fő karbantartó
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- közalkalmazott :
Összesen:

1 fő
- 1 fő ügyeleti gépkocsivezető
25 fő

A Képviselő-testület elrendeli, hogy az önkormányzat a 2011. évi költségvetéséről szóló
rendelet módosítását e határozatban foglaltaknak megfelelően, e határozattal való egyezőség
érdekében , a legközelebbi képviselő-testületi ülésre elő kell készíteni.
II.) A Képviselő-testület az 51/2011.(III.30.) Kt. számú határozatában elrendelt 8 fő
álláshely-megszüntetést 6 főre módosítja, az alábbiak szerint:
Szociális Iroda és Gyámhivatal:
Igazgatási és Okmányiroda:
Titkárság:
Költségvetési-, Pénzügyi és Településfejlesztési Iroda :

2 fő
1 fő
1 fő
2 fő

A Képviselő-testület jelen határozat meghozatalával együtt az álláshelyek megszüntetését
végrehajtottnak tekinti.

4.

Napirendi pont
Beszámoló a Tiszacsegei Általános Művelődési Központ Fekete István Általános
Iskolájának 2010/2011. tanév második félévi szakmai munkájáról
Ea.: Tóth Imre ÁMK vezető
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem Tóth Imre Igazgató Urat, hogyha kíván hozzászólni tegye meg, ha nem, akkor
a képviselő társaimat is.
Tóth Imre önk-i képviselő:
Nem kívánok hozzászólni, de ha kérdés van, válaszolok.
Szilágyi Sándor polgármester:
Nagyon terjedelmes anyagot kaptunk és nagyon egyértelmű és teljesen egyetértek a
benne elhangzottakkal, aki még velem tart és egyetértünk a beszámolóval
kézfelnyújtással szavazzuk meg.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Tiszacsegei Általános
Művelődési Központ Fekete István Általános Iskolájának 2010/2011. tanév második
félévi szakmai munkájáról szóló beszámolót – 5 fő igen szavazattal, 1 fő nem szavazott
(Derzsényi János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
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158/2011.(VIII. 31.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete figyelembe véve a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény 104. § (5) bekezdésében foglaltakat a Tiszacsegei
Általános Művelődési Központ Fekete István Általános Iskolájának 2010/2011. tanév
második félévi szakmai munkájáról szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Imre ÁMK. igazgató
5.

Napirendi pont
Beszámoló a 2011/2012-es tanév előkészítéséről
Ea.: Tóth Imre ÁMK vezető
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Kérdezem Tóth Imre Igazgató Urat, hogy van-e hozzáfűznivalója?
Tóth Imre önk-i képviselő:
Annyi, amit a bizottsági ülésen is elmondtam, hogy nagyon sok munkát elvégeztek a
szülők társadalmi munkában, ezúton szeretnénk nekik köszönetünket kifejezni a
segítségért, így tudott megépülni a gyermekek kerékpártárolója, csatornázásokat tudtunk
végezni az épületeken. Még egyszer mondom, hogy köszönet. Példaadónak tartom, más
is, aki csak teheti, akár szakértelmével, vagy szabadidejét feláldozva segítsen ezeken az
intézményeken, úgy mint az iskolában, óvodában.
Szilágyi Sándor polgármester:
Mi is bízunk benne, hogy Jegyző Asszonnyal megtudjuk teremteni az anyagi forrásokat
hozzá. Aki egyetért az 5-ös napirendi ponttal, kérem, hogy kézfelnyújtással szavazzon.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a 2011/2012-es tanév
előkészítéséről szóló beszámolót – 5 fő igen szavazattal, 1 fő nem szavazott (Derzsényi
János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
159/2011.(VIII. 31.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a
Tiszacsegei Általános Művelődési Központ Fekete István Általános Iskola 2011-2012es tanév előkészítéséről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Imre ÁMK. igazgató
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6.

Napirendi pont
Fenntartói támogató nyilatkozat a Városi Óvoda és Bölcsőde által benyújtandó
TÁMOP 3.1.7. „Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és
felkészítése” című pályázathoz
Ea.: Bárdos Tiborné óvodavezető
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Kérdezem Bárdot Tiborné óvodavezető Asszonyt, hogy kíván-e szóban valamit ehhez?
Bárdos Tiborné Óvodavezető:
Nem kívánok, de ha kérdés van megbeszéljük.
Szilágyi Sándor polgármester:
Tisztelt Képviselő Társaim kérdést intéztek-e az Óvodavezető Asszonyhoz? Van-e
kérdése valakinek? Nincs. Aki egyetért a 6-os napirendi ponttal, kérem, hogy
kézfelnyújtással szavazzuk meg.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – TÁMOP 3.1.7. „Referenciaintézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése” című pályázathoz a
fenntartói támogató nyilatkozatot – 6 fő igen szavazattal (Derzsényi János nem volt
jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

160/2011.(VIII. 31.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Társadalmi
Megújulás Operatív Program keretében a „Referencia-intézmények országos
hálózatának kialakítása és felkészítése” tárgyában pályázatot nyújt be.
Pályázat azonosítószáma: TÁMOP-3.1.7-11.
Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a pályázathoz
szükséges fenntartói nyilatkozatot aláírja és egyben felkéri a pályázat határidőben
történő benyújtására.
Határidő: 2011. szeptember 15.
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
Bárdos Tiborné Városi Óvoda és Bölcsőde vezető

27

7.

Napirendi pont

Testvérvárosok polgárainak találkozója
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
Pont ezek a pályázatok is 100%-os finanszírozású pályázatok, hogy testvérvárosi
kapcsolatokat alakítsunk ki. Az elmúlt időszakban, mióta polgármester vagyok, ennek
irányában is léptem, voltam is kint Salárd testvértelepülésünk meghívásából, nagyon
sikeres volt, és amikor a Csege Napok voltak, akkor a testvértelepülésről Nagy Miklós
Úr és az általa megnevezett személyek részt vettek a Csege Napokon. Én úgy
gondolom, hogy ezeket a találkozásokat folytatnunk kell, nagyon sok tartalmas
beszédek voltak. Az elkövetkezendő időkben az iskolák között is szeretném a
kapcsolatokat felvenni. Erre majd külön kérném Tóth Imre iskola igazgató Urat is, hogy
majd beszélgessünk már ezekről a dolgokról. Ezeknek a pályázatoknak a finanszírozása
100%-os. Több, két fajta pályázat van, de jelen pillanatban ez a testvérvárosok
polgárainak a kapcsolata, amit szeretnénk a mai nappal benyújtani. Bízom benne, hogy
nyer, és ezekkel a pályázatokkal az elkövetkezendő időben kiszélesítenénk ezeket a
kapcsolatokat. Ezzel kapcsolatban szeptember 17-én lesz Romániában egy másik
testvértelepüléssel a kapcsolatfelvétel, voltak ideát, megkerestek bennünket. A
Képviselő Társaim szeptember 17-én, ha úgy döntenek jelezzék felém a holnapi nap
folyamán, meghívást kaptunk az ő falunapjukra, egy 5 településből álló, hasonló
lélekszámmal vannak, mint Tiszacsege. Ezeket a kapcsolatokat két okból is ápolni kell,
azért mert elég sok értelme van, Székelyföld, Erdély, amit Magyarország Tiszacsege
lakosai is azért jobban megismernék és az ottani lakosok pedig Tiszacsegét. Tehát
ennek több irányba is van mondanivalója, én támogatom ezt a pályázatot, illetve az
elkövetkezendő időre kiszélesíteni. Tisztelt Képviselő Társaim ehhez van-e valami
hozzáfűznivalótok, véleményetek? Ha nincs, akkor, kézfelnyújtással, aki egyetért a
kiegészítéssel, kérem, hogy szavazzuk meg.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – testvérvárosok polgárainak
találkozójára vonatkozó pályázat benyújtását – 6 fő igen szavazattal (Derzsényi János
nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

161/2011.(VIII. 31.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az Európai
Bizottság által létrehozott „Európa a polgárokért Program” keretében meghirdetett
Testvérvárosok polgárainak találkozója tárgyú pályázati felhívására.
A pályázat keretében megvalósítandó projekt neve: Tiszacsege-Szalárd Testvérvárosok
polgárainak találkozója az önkéntesség jegyében.
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Projekt időtartama: 2012.05.18-2012.05.20 /3 nap/
Résztvevők száma:
Szalárd: 45 fő
Tiszacsege: 300 fő
Támogatás maximális összege: 7000 euró ( (45 fő)
Finanszírozás utólagos
Elszámolható kiadások: előkészítés, szervezés költségei, résztvevők szállás és utazás
költségei.
Képviselő-testület a pályázat lebonyolításához szükséges forrást megelőlegezéséhez a
fedezetet a 2012. évi költségvetésében biztosítja.
Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a pályázat határidőben
történő benyújtásáról gondoskodjon, az önkormányzat nevében a pályázattal kapcsolatban
eljárjon.
Határidő. 2011. szeptember 01.
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
8.

Napirendi pont

Sallai Szabolcs Tiszacsege, József A. u. 25. szám alatti lakos kérelme önkormányzati
terület használata iránt
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
Ez ahol Sallai Szabolcsnak van a műszaki boltja, mögötte van egy minimális terület, ő
ezt karbantartaná, rendben tartaná, addig, amíg az önkormányzatnak erre szüksége
nincs. Ez egy nagyon kicsi terület, ő ezt kérte, illetve az írásos anyagban még van egy
kérelem, hogy a mellékhelyiséget is használná. Aki ezzel a napirenddel egyetért, kérem
kézfelnyújtással szavazzon.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege, Fő u. 28. szám
alatt lévő piac területből 16 m2, valamint a vizesblokk díjmentes használatát Sallai
Szabolcs részére – 6 fő igen szavazattal (Derzsényi János nem volt jelen a szavazásnál)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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162/2011.(VIII. 31.) KT. számú HATÁROZAT:
A.) Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi, hogy a Tiszacsege,
Fő u. 28. szám alatti piac területéből - az autósbolt mögött - 16 m2-t díjmentes
használatát Sallai Szabolcs Tiszacsege, József A. u. 25. szám alatti lakos részére mobil
raktár kialakítása céljára, amíg az önkormányzat saját célra nem kívánja hasznosítani.
Bérlő ennek fejében köteles a területet továbbra is rendben tartani, fűnyírásról
gondoskodni.
Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a döntésről
értesítse a kérelmezőt, és a használatról kössön az érintettel megállapodást.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
B.)

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tiszacsege,
Fő u. 28. szám alatti piac területén lévő vizesblokk ingyenes használatát engedélyezi
Sallai Szabolcs Tiszacsege, József A. u. 25. szám alatti lakos részére.
Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a döntésről
értesítse a kérelmezőt, valamint a használatról kössön megállapodást az érintettel.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester

9.

Napirendi pont

Felhatalmazás kérése földterületek cseréjével kapcsolatos egyeztetésre
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
Földterület cserével kapcsolatban, hogy egyeztető tárgyalásokat, illetve a végső döntést
meghozzam, erre kérném a Tisztelt Képviselő-testületnek a felhatalmazását. Ez a
területcsere a tiszacsegei lakosoknak mondom el a hajókikötő régi Titász üdülőtől,
Északi irányba húzódó, a Tiszával párhuzamosan, azt amit jelen pillanatban is
kempingnek és egyébnek béreltek mitőlünk, ez a terület az önkormányzati terület fölött
most már a Hortobágyi Nemzeti Park tulajdonában van és a Miska-fokig, kb. a Tiszaparttól egy 100 méteres területet le a Miska-fokig szeretnénk, ha Tiszacsege
Önkormányzatának tulajdonába kerülne. Ezzel kapcsolatban a Hortobágyi Nemzeti Park
Igazgatójával Szilágyi Gábor Úrral folytattam megbeszélést, akit elég rég óta, több éve
ismerek, most már hál’ istennek ő a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatója és hihetetlen jó
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megállapodás elébe nézünk. Cserébe kellene, ahol Tiszacsegének, akár a
Berzsenyesben, akár pedig a Kecskés kettős vonulatában, a régi rizsföldeknél árkok
vannak jelenleg is, ezek nem vízlevezető árkokként szerepelnek, de a vízlevezető árok
az kimondottan a rizsföldek feltöltését, és nem a csapadékvíz elvezetését szolgálta,
kisebb kis gát van mellettük, a régi tiszacsegeiek gondolom, ezt elég jól ismerik. Ezeket
az árkokat szeretné a Nemzeti Park a saját költségén eldúratni és ott fűvel bevetve, és
egységes területet tudna a madárvilágnak kialakítani. Én ennek cserébe, illetve még a
Berzsenyesnél is van egy pár tiszacsegei önkormányzat tulajdona és, hogy a cserét
elkezdjük, erre most a Szilágyi Gábor Hortobágyi Nemzeti Park igazgatója egy
nyilatkozatot tett és ezzel kapcsolatban megindulhatna egy tárgyalás. Én arra kérem a
Képviselő Társaimat, hogy hatalmazzanak fel, hogy a csereterületnek megindíthatjuk a
cserét, illetve, hogy az árkokat a Hortobágyi Nemzeti Park betemethesse és utána a
cserét eltudjuk kezdeni. Aki ezzel a felhatalmazással megbíz, az kézfeltartással
szavazzon.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – földterületek cseréjével
kapcsolatos egyeztetésre a felhatalmazást – 6 fő igen szavazattal (Derzsényi János nem
volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

163/2011.(VIII. 31.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert,

hogy a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósággal egyeztető tárgyalásokat folytasson az alábbi
ügyekben:

1. A Hortobágyi Nemzeti Park kezelésében lévő Tiszacsege 0881/4 hrsz-ú területből kb.
3-4 ha területnagyság megszerzése érdekében cserébe felajánlható önkormányzati
terület kiválasztása a 2/a, 2/b. sz. mellékletben felsorolt ingatlanokból.
2. A 2/a sz. mellékletben felsorolt árkok és csatornák elbontásával kapcsolatos
hozzájárulás megadásának előkészítése.
Határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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10.

Napirendi pont
A Honvédelmi Minisztérium kezelésében lévő
önkormányzati tulajdonba adása iránti kérelem
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző
/Előterjesztés írásban mellékelve./

volt

csapatpihenő

ingyenes

Szilágyi Sándor polgármester:
Még mielőtt polgármesteri kinevezésemet át nem vettem, előtte Losonczi János
megbízott önkormányzati vezető írt levelet, illetve az önkormányzatunk, a Honvédelmi
Miniszter Úrnak, Hende Csaba Úr ingyenesen az önkormányzatunk kezelésébe engedné
át, és ennek a Kincstárhoz nekünk ezt kérvényezni kell és meg kellett határozni, hogy a
Honvédelmi üdülőt milyen célra használjuk fel, ezt bizottsági ülésen tárgyaltuk, több
elképzelés is írásra került és úgy gondolom, hogy ezzel nekünk foglalkozni kell. Én arra
kérem a Tisztelt Képviselő Társaimat, hogy a napirendnek megfelelően fogadjuk el, aki
ezzel egyetért. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kiegészíteni valója? Nincs. Aki
egyetért a 10-es napirenddel, kérem kézfelnyújtással jelezze.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Honvédelmi Minisztérium
kezelésében lévő volt csapatpihenő ingyenes önkormányzati tulajdonba adása iránti
kérelem benyújtását – 6 fő igen szavazattal (Derzsényi János nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

164/2011.(VIII. 31.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Állam tulajdonában
és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében lévő, volt tiszacsegei csapatpihenő
(Tiszacsege, Muskátli u. 1.) ingyenes önkormányzati tulajdonba adására kérelmet nyújt
be a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-hez.
A képviselőtestület az ingatlant közösségi tér biztosítása, közművelődési, tudományos,
művészeti tevékeny céljára kívánja felhasználni.
A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében
felmerülő költségeket (művelési ág megváltoztatására nincs szükség).
A kérelemhez csatolja a döntést tartalmazó jelen határozatát.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a kérelem és a szükséges
nyilatkozat Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. részére történő benyújtásáról
gondoskodjon, valamint további egyeztető tárgyalásokat folytasson.
Határidő: azonnal
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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11.

Napirendi pont
Ügyeletvezetői feladatok díjazásának megállapítása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Az ügyeletvezetői feladatokkal dr. Gadóczi Istvánt, akkor még alpolgármester Urat
bíztam meg. Az ügyeletvezetői feladatok ellátását, dr. Gadóczi István elfogadta és ezzel
én, mint Tiszacsege Polgármestere, a három településnek ilyenkor a tiszacsegei
mindenkori polgármestere dönt az ügyeletvezetőnek a kinevezésében. Én ezt a
kinevezést Gadóczi Doktor Úrnak felajánlottam, ezzel ő pedig az alpolgármesteri
tisztségéről lemondott, azért mert a két feladat összeegyeztethetetlen, szakmailag a
Jegyző Asszony tudatta velem és én közöltem a Doktor Úrral és ő a szakmáját
választotta, ezért lemondott. Innentől kezdve Tiszacsege Önkormányzatánál jelen
pillanatban egyetlen egy Bagdi Sándor alpolgármester látja el a feladatokat. Az
ügyeletvezetői díj, még akkor, amikor az ügyeletet kialakították 17 ezer Ft volt, én a
margitai, illetve az egyeki polgármester úrral egyeztetve 40 ezer Ft jelképes összegre
emeltem fel, 8 ezer Ft érinti a tiszacsegei önkormányzatot havonta, így 40 ezer Ft-ot
tényleg egy tiszteletbeli összeg ez, és így állapítottam meg. Aki ezzel egyetért, kérem,
hogy kézfelnyújtással szavazzon, de ha van valakinek ezzel kapcsolatban véleménye,
vagy módosítása, mindenféle javaslatot, ha gondoljátok elfogadok. Aki egyetért, kérem,
hogy kézfelnyújtással erősítse meg.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Ügyeletvezetői feladatok
díjazásának megállapítását – 5 fő igen szavazattal, 1 fő nem szavazott (Derzsényi
János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

165/2011.(VIII. 31.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszacsege és Környéke
Központi Orvosi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulás által fenntartott Tiszacsege
Város Önkormányzata által működtetett Központi Orvosi ügyelet szakmai vezetéséért,
az ügyeletvezetői feladatok díjazását
2011. augusztus 15. napjától bruttó 40.000 Ft-ban állapítja meg.
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés módosítására,
aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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12.

Napirendi pont
Javaslat megbízási szerződés megkötésére pályázatírás és pályázatfigyelés elvégzése
érdekében
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Megmondom őszintén ezzel kapcsolatban, én ezeket a pályázatírókat,
pályázatfigyelőket én javaslom a képviselő-testületnek. De megkérem a Tisztelt
Képviselő Társaimat, hogy nyugodtan, ha van más javaslat, akkor tegyék meg. Ez egy
budapesti cég és a 100%-os pályázatokkal kapcsolatban figyelik a pályázatokat, ami
Tiszacsege Város Önkormányzatának, ha sikerül, akkor jövőre elég sok pályázat jelenik
meg a gyógyvízzel vagy az iskolával kapcsolatban. Azért nem akarok még erről
beszélni, mert ezután fog megjelenni, bár már előzetes tájékoztatást nekem már adtak.
4,5 % sikerdíjat kérnek az elnyert pályázatból. Az elnyert pályázat, tehát 100%-os és
ebből 4,5%-ot kérnek, 5%-kal kezdték, tegnap bizottsági ülésen jelezték és Jegyző
Asszony beszélt a pályázatírókkal és 0,5%-ot elengedtek. Annyit még itt el kell
mondanom, hogy én konkrétan ezt a pályázatírót csak úgy ismerem, hogy egy budapesti
volt évfolyamtársam Kesőczi János a 733-esek főpilótája hozta haza az egyik
országgyűlési képviselőt és akkor ő mondta, hogy Tiszacsegén én vagyok a
polgármester és segítsenek és ezáltal én csak ennek a pályázatíró cégnek az egyik
munkatársát ismerem. A pályázatíróval a Jegyző Asszony beszélt telefonon, tehát még
azt sem lehet mondani, hogy én személyesen őt ismerem, hanem a repülőgép-vezető
barátomat és az egyik társukat ismerem. Teljesen tiszta viszonyok vannak teremtve.
Bárki személyesen is megismerheti őket. Ennél jobb ajánlatot nem tudok. Brüsszelben
van az egyik országgyűlési képviselő, aki segíti ezeket a pályázatírókat, azért nem
akarok többet mondani, mert hogy ne rontsam a saját lehetőségem, illetve a
városunknak a lehetőségét. Aki ezzel egyetért, az kézfelnyújtással szavazzon, ezzel
kapcsolatban véleménye van, vagy ennél jobb ajánlatot tud hozni, nagyon szívesen
elfogadom. Ezt a megbízást 2012. december 30-ig meghatározott időre kötnénk, utána
természetes, ha igényeljük is, meg lehet hosszabbítani, aki ezzel egyetért, az
kézfelnyújtással szavazzon.
Tóth Imre önk-i képviselő:
Én ketté választanám ezt az előterjesztést, én jeleztem már tegnap is a bizottsági ülésen,
itt egy fő alkalmazásáról is szó lenne. Tehát egy pályázatíró céget megbíznánk,
szerződést kötünk vele, meg lenne itt az önkormányzatnál egy pályázatfigyelő.
Szilágyi Sándor polgármester:
Nem. Segítő, tehát ahhoz, hogy egy ilyen komolyabb pályázatot, csak azért nem akarok
Imre az iskoláról, mert előre nem tudjuk, csak lehetőség, mondok akkor egy más példát.
Az önkormányzatnál itt az épületnél ennek a szigetelésére, felújítására, bármire jön egy
pályázat nagyon komoly adatok szükségesek és azért, hogy valaki egy ilyen pályázatot,
folyamatos adattal tudjon szolgálni és felelősséget vállalni, ezért egy
környezetgazdálkodó mérnököt fogunk alkalmazni, de álláshelyet nem hoztunk létre,
mert csak azt is ideiglenesen, addig míg gyesen van az egyik kismama, megbízással
hoztuk ezt létre. Más feladatot is ellát ez az illető.
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Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Nem kérünk erre most ebben az előterjesztésben, mert nincs is olyan része a határozati
javaslatnak, plusz álláshelyet, abból az álláshelyből oldjuk meg, amit jóváhagyott az
önkormányzat.
Tóth Imre önk-i képviselő:
De ez plusz költsége az önkormányzatnak.
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
A testület jóváhagyott egy létszámkeretet, abból gazdálkodom.
Tóth Imre önk-i képviselő:
De nem kötelező feltölteni.
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Viszont én azt gondolom, hogy akkor tudunk sok és sikeres pályázatot írni, ha az emberi
feltételek adottak.
Tóth Imre önk-i képviselő:
Ebben a kettőségben egy aggályom van, az az aggályom, hogy a két bába között el fog
veszni a gyerek. Ez a cég fog a helyi pályázatíróra várni, hogy majd ő mondja meg, a
helyi meg majd arra vár, hogy majd ők fogják megmondani. Megint az, hogy megoszlik
a felelősség, megint ki fog csúszni ez a dolog a kezünkből.
Szilágyi Sándor polgármester:
Nem, a pályázatot nem itt írjuk, a pályázathoz csak adatot szolgáltatunk. Ez a kis illető,
csak nem akarom a nevét mondani.
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Ez egy közös munka, én azt mondom, hogy én és Polgármester Úr, ezzel a feltétellel, a
köztisztviselő alkalmazásával, és a pályázatíró céggel együtt tudjuk azt garantálni, hogy
pályázatokat teszünk le a képviselő-testület vagy az önkormányzat asztalára. Egyébként
nem leszünk képesek kidolgoztatni senki mással, kell mind a kettő egyszerre. Ezen a
héten is és az elmúlt héten is ezen dolgozott, akit ide akarunk alkalmazni, a céggel
együtt. Napi gyakorlatban jól működnek. Én azt mondom, hogy kérem az esélyt, a
bizalmat.
Tóth Imre önk-i képviselő:
Mert rossz tapasztalataink voltak a pályázatírókkal
Szilágyi Sándor polgármester:
Nagyon igazad van Imre
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Csak annyi pénzt költsünk, ami feltétlenül szükséges, de azt mondom, hogy ez az a
feladat, ahol ezt így tudjuk ellátni.
Tóth Imre önk-i képviselő:
Majd megmutatja, hogy mennyire hatékony.
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Szilágyi Sándor polgármester:
Egyetértek veled, annyit még hozzátegyek, hogy ez az illető, mert nem tudom mennyire
vagytok tájékoztatva, vagy tudtok róla, hogy Tiszacsegén a szeméttelep rekultivációja
folyamatban van, és ennek a rekultiváció anyagának a tárgyalásán is ez a kislány, mint
környezetvédelmi mérnök is részt vett. Ezeknek is az előkészítése most is folyamatban
van Tiszafüreden, sajnos pontosan a Vízügynek az igazgató jön hozzám Bara Sándor Úr
nem tudok elmenni, ezért a Jegyző Asszony megy el ezzel a kis mérnökasszonnyal.
Tehát azt kell tudomásul venni, hogy itt mindenkinek megfelelő feladatot adunk, itt
mindenkit kellő munkával elfogunk látni. De annyit meg fogadjatok el, hogy nagyon
alaposan átgondoltuk mi ezt, higgyétek el, többször is átbeszéljük, mielőtt bármilyen
javaslatot ideterjesztünk elibetek. Mi is tudnánk másképp csinálni, de nem lehet. Tehát
azért, hogy ezt a kishölgyet ezzel a pályázattal is, úgy hidd el, hogy 70%-át leköti a
szeméttelep rekultivációja, hihetetlen anyag van ahhoz is, tehát ennek az átnézésére is
ugyan ezt a kishölgyet alkalmaztuk, illetve a Jegyző Asszony, mert ő bízta ezekkel meg.
Én higgyétek el, hogy ebben a pár napja, még hónapja sem vagyunk még együtt,
hihetetlen gondossággal hozza meg a döntéseit. Aki ezzel egyetért, akkor ezekkel a
módosításokkal, azt kézfelnyújtással szavazzuk meg.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – pályázatírás és pályázatfigyelés
tárgyú megbízási szerződést – 6 fő igen szavazattal (Derzsényi János nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

166/2011.(VIII. 31.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az InnoConsult Group Hungary
Kereskedelmi és Vállalkozó Kft.-vel megkötésre kerülő megbízási szerződést az alábbi
tartalommal hagyja jóvá:
„MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről, a Megrendelő
Cégnév:
Tiszacsege Város Önkormányzat
Székhely:
4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5.
Adószám:
15373443-2-09
Bankszámlaszám: 11738170-15373443
Képviseli:
Szilágyi Sándor polgármester
Telefon:
52/588-405
E-mail cím:
pmhivatal@tiszacsege.hu
(továbbiakban Megrendelő)
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másrészről, a Vállalkozó
Cégnév:
InnoConsult Group Hungary Kereskedelmi és Vállalkozó Kft.
Székhely:
1137 Budapest, Budai Nagy Antal u. 6. I/3.
Cgjsz:
01-09-882882
Adószám:
13977766-2-41
Bankszámlaszám: ERSTE Bank, 11600006-00000000-23673511
Képviseli:
Dr. Ézsi Robin, ügyvezető igazgató
Telefon:
+36/20-527-2676
Fax: +36 1 238 0371
E-mail cím:
robin.ezsi@innoconsult.hu
(továbbiakban Vállalkozó)
között (együttesen Felek) az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:
I. A szerződés tárgya
1)

Megrendelő megbízza Vállalkozót, hogy az alábbi pontokban rögzített feladatokat a 2.
sz. mellékletben meghatározott időtartamban ellássa. A Vállalkozó e feladatokat a jelen
szerződésben meghatározott feltételekkel elvállalja.
1.1. Annak érdekében, hogy a Megrendelő az érdekkörébe tartozó pályázati
lehetőségekről értesüljön, Vállalkozó vállalja, hogy a Megrendelő – a jelen
szerződéshez 1. sz. mellékletként csatolt információs adatbekérőn rögzített –
tevékenységeihez kapcsolódóan megjelenő európai uniós, hazai és
társfinanszírozott pályázati forrásokkal kapcsolatos pályázati lehetőségeket
felkutatja, és azokat on-line kiközvetíti a Megrendelő részére a szerződés
időtartama alatt.
1.2. A fentieken túlmenően Vállalkozó a következő szolgáltatásokat nyújtja a
Megrendelő és tagjai részére:
 Tanácsadás nyújtása az 1.1 pontban hivatkozott pályázatokhoz kapcsolódóan.
 Pályázati útmutatók és kiírások szakmai értelmezése.
 Részt vételi feltételek vizsgálata.
 A projekt és a vállalkozás megismerése.
 Tanácsadás
a Megrendelő fejlesztési, beruházási céljainak pályázati
lehetőségekhez való igazításához.
 A pályázathoz szükséges dokumentumok listájának elkészítése, határidők
kijelölése.
 Pályázatkészítés, a pályázat megírása, időközi egyeztetések.
 A dokumentumok és a pályázat összerendezése.
 Pályázat hitelesítése.
 A pályázat benyújtásra kész állapotban történő átadása Megrendelő részére.
 Hiánypótlás esetén a szükséges anyagok összeállítása és átadása a Megrendelő
részére.
 Pályázatok elkészítése a kiírások követelményeinek megfelelően
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2)

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés időtartama alatt a 2. számú
mellékletben meghatározott feltételek szerint a Megrendelő részére pályázatírási
tevékenységet végez, a pályázati anyagot a legjobb tudása szerint elkészíti és a pályázati
kiírásban előírt példányszámban, a pályázat beadási határideje előtt beadásra készen
átadja Megrendelő részére.

3)

Megrendelő kérésére külön megállapodás alapján, külön díjért Vállalkozó tanácsot nyújt
Megrendelőnek a nyertes pályázat Támogatási Szerződésének értelmezésében, valamint
a projekt megvalósítása során kötelező utómunkálatok és monitoring tevékenység
elvégzésében, a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott dokumentumok alapján.
 Tanácsadás Megrendelőnek a Támogatási Szerződés értelmezésében.
 Kapcsolattartás a Közreműködő Szervezettel.
 A projekt megvalósításához kapcsolódó szerződések, okiratok véleményezése.
 A projekt pénzügyi felhasználásának ellenőrzése, különös tekintettel a benyújtott
számláknak a Támogatási szerződésben foglalt szakmai és pénzügyi feltételekhez
való illeszkedésének előzetes vizsgálata.
 Projekt
Előrehaladási Jelentés(ek), módosítási/változásjelentő kérelmek
elkészítése.
 A projekt zárásával kapcsolatos tevékenységek elvégzése, záró-dokumentáció,
záró Projekt Előrehaladási Jelentés elkészítése.
 Kifizetési kérelmek elkészítése.
 A pályázat által meghatározott időtartamig, a támogatási szerződésben
meghatározott időközönként monitoring adatok megküldése
II. A szerződés pénzügyi tartalma:
Vállalkozó a 2. sz. melléklet szerint minden hónap 05. napján kiállítja a szolgáltatási
számlát, „szolgáltatási díj szerződés szerint” megnevezéssel. Fizetési határidő 30 nap.
Pályázat írása esetén Megrendelő a 2. számú melléklet szerinti sikerdíjat a Vállalkozó
által kiállított számla alapján köteles megfizetni, melyet Vállalkozó a pályázat
elbírálását követően hivatalos forrásból (pld: kiíró hivatalos kiértesítése interneten,
sajtóban való közzététel) történő tudomására jutástól, illetve Megrendelő által történő
tájékoztatás napjától számított 8 napon belül kiállít Megrendelő részére. Megrendelő
kötelezi magát, hogy a pályázat elbírálásáról 5 napon belül írásban tájékoztatja
Vállalkozót. A sikerdíj számla fizetési határideje 30 (harminc) naptári nap, függetlenül
a támogatási összeg folyósításától.
Felek megállapodnak abban, hogy a pályázatot abban az esetben is sikeresnek tekintik,
amennyiben Megrendelő a megpályázott támogatási összegnek a csökkentett részét
nyeri el a pályázat kiírójától.
III. Vállalkozó kötelezettségei:
Vállalkozó a Megrendelő által kiválasztott pályázat esetén köteles a külön megállapodás
aláírásának napjától számított 5 munkanapon belül Megrendelőt a pályázathoz
kapcsolódó alapvető információkról és a pályázathoz kötelezően csatolandó
dokumentumokról írásban tájékoztatni.
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Vállalkozó köteles legalább egy kapcsolattartót megnevezni, aki a szerződéses feladatok
elvégzéséhez folyamatosan tartja a kapcsolatot a Megrendelővel.
Vállalkozó köteles a Megrendelőtől minden tekintetben maradéktalanul és hiánytalanul
beérkezett adatok birtokában, a szerződésben megnevezett pályázatot elkészíteni.
Vállalkozó kötelezettsége az elkészült pályázat minőségét formai és tartalmi
szempontok alapján külön ellenőrizni a pályázati kiírásnak megfelelően.
Vállalkozó tudomásul veszi, hogy amennyiben a pályázatot az elbírálás során formai
hiba miatt véglegesen elutasítják, úgy köteles a pályázatírási munkadíjat visszafizetni
Megrendelő részére. Valamennyi, a pályázat befogadását megelőzően felmerült hiba
formai hibának minősül, amelyet a pályázat eljárásrendje szerint nem lehet
hiánypótolni, annak okán a pályázatot tartalmi bírálat nélkül visszautasítják, kivéve a
Megrendelő által tévesen közölt adatokból, és az általa beszerzett dokumentumokból
eredő hibákra, melyekért Vállalkozó nem tartozik felelősséggel.
Vállalkozó a pályázatban foglalt számszerűsíthető eredményeket (indikátor) és az
esélyegyenlőségi fenntarthatósági vállalásokat a pályázat benyújtása előtt köteles
egyeztetni a Megrendelővel. A Vállalkozó a Megrendelővel nem egyeztetett indikátorok
megvalósíthatóságáért, a pályázat e szempont szerinti elszámolhatóságáért kártérítési
felelősséggel tartozik.
IV. Megrendelő kötelezettségei:
Megrendelő köteles Vállalkozót tájékoztatni, (amennyiben a Vállalkozó által, vagy
annak megbízottja által ismertetett) ha a Megrendelő által kiválasztott pályázati
kiírásban szereplő "Kizáró okok" bármelyikében érintett. Amennyiben ezt nem teszi,
úgy hamis adatokat ad át Vállalkozó részére, az ebből eredő károkért Vállalkozó
felelősséget nem vállal. Vállalkozó a hamis adatokkal benyújtott pályázatok esetében –
amely adatokra rálátása nincs, mert cégszerű adatok – a formailag vagy tartalmilag
elutasított pályázatokért felelősséget nem vállal. Amennyiben "Kizáró okok"
bármelyike a jelen Szerződés vagy a külön megállapodás megkötése után jut
Megrendelő tudomására, ebben az esetben köteles Vállalkozót 3 munkanapon belül
haladéktalanul, írásban értesíteni. Ellenkező esetben Megrendelő súlyos
szerződésszegést követ el, ebben az esetben Vállalkozó jogosult az addig elvégzett
munka arányában és a felmerült költségek mértékében a pályázatírási díj ellenértékére.
Megrendelő kötelezettsége és költsége a pályázat benyújtásához szükséges, a pályázati
kiírásban szereplő, csak és kizárólag a Megrendelő által beszerezhető dokumentumok
beszerzése (pld: cégkivonat, banki garancia, biztosítékról szóló igazolások, árajánlatok,
építési engedélyek, környezetvédelmi engedélyek, valamint a pályázat mellékletében
felsorolt egyéb speciális dokumentumok). Megrendelő tudomásul veszi, hogy
Vállalkozó munkájához e dokumentumok elengedhetetlenek, ezért Vállalkozó ezen
dokumentumok nélkül nem tud maradéktalan és minőségi munkát végezni, és az ebből
felmerülő esetleges károkért a Vállalkozó felelősséget nem vállal.
Megrendelőnek a részére átadott írásos dokumentum alapján 3 munkanapon belül
adatszolgáltatási kötelezettsége van. Vállalkozó csak abban az esetben tudja garantálni a
pályázat megfelelő módon történő elkészítését, ha a pályázat végleges leadási
határidejét megelőző 5. napig megkapja a kért iratokat és adatokat. Amennyiben
Megrendelő adatszolgáltatási kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, úgy
Vállalkozó elállhat a pályázatírási szerződéstől, de az addig elvégzett munka arányában
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és a felmerült költségek mértékében a megbízás díja Megrendelőt terheli.
Megrendelőnek jogában áll soronkívüliséget kérni, ebben az esetben kötelezettséget
vállal arra, hogy kérésének Vállalkozó által történt elfogadásakor, a Vállalkozó által
kiállított számla alapján 2 napon belül sürgősségi felárként kifizet 10.000 Ft + ÁFA/óra
összeget. Soronkívüliségnek számít az, ha a Megrendelő az általa átadott adatok
időpontjától számított 2 napon belül kéri az adatok feldolgozását és a hozzá esetlegesen
kapcsolódó jelentések elkészítését.
Megrendelő köteles legalább egy személyt megnevezni, aki a megbízási szerződésben
foglalt feladatok elvégzéséhez köteles biztosítani Vállalkozó részére a szükséges adatok
időbeni és megfelelő módon történő átadását.
Amennyiben a pályázati kiíráson való részvételnek ez feltétele, Megrendelő köteles a
pályázatokhoz kapcsolódó eljárási díjat, vagy pályázati díjat megfizetni a hatóságok
részére. Vállalkozó ezen kötelezettségét elmulasztásáért nem vonható felelősségre.
A benyújtásra kész pályázat Vállalkozó részéről Megrendelő számára történő
átadásakor Megrendelő köteles teljesítési igazolást adni Vállalkozó részére.
A Megrendelő részére érkező mindennemű a pályázattal kapcsolatos lényeges
értesítésről Megrendelő köteles 2 munkanapon belül írásos módon (fax, email,
tértivevényes postai küldemény) Vállalkozót tájékoztatni. Lényeges okiratnak minősül
az iktatószámról kiállított nyilatkozat, bármilyen hiánypótlásról szóló dokumentáció, a
pályázat befogadási nyilatkozata, a sikeres/nem sikeres elbírálásról szóló értesítés.
Megjegyzés: A hiánypótlások általában időkorláthoz kötöttek, ezért minden
hiánypótlásról kapott információról Megrendelő, a kézhezvétel napján – közös
érdek kapcsán – köteles Vállalkozót tájékoztatni.
Megrendelő köteles Vállalkozót tájékoztatni a részére érkező befogadó nyilatkozat
kézhezvételéről

V. Titoktartás
Felek kölcsönösen vállalják, hogy bizalmasan kezelnek minden, a jelen szerződés
teljesítése során, azzal kapcsolatban tudomásukra jutott tényt, információt, adatot – a
továbbiakban együtt: „Bizalmas Információ”.
Felek a tudomásukra jutó Bizalmas Információkat a vonatkozó jogszabályokra és a
jelen keretszerződésben foglaltakra figyelemmel kötelesek kezelni. Titoktartási
kötelezettségük körében a tudomásukra jutott Bizalmas Információkat illetéktelenek
részére hozzáférhetővé nem tehetik, nem közölhetik, át nem adhatják, nyilvánosságra
nem hozhatják.
A Vállalkozó és Megrendelő tudomásul veszik, hogy az általuk vállalt titoktartási
kötelezettség azon harmadik személyekre is kiterjed, akiket az egyedi vállalkozási
szerződés teljesítésébe és megvalósításába bevonnak. A Felek kötelesek felhívni e
személyek figyelmét a jelen szerződésben foglalt titoktartási kötelezettségre és annak
betartására.
A titoktartási kötelezettség a felek közötti megbízási jogviszony megszűnését
követően is időkorlátozás nélkül áll fenn, amennyiben kogens jogszabály ettől eltérően
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nem rendelkezik. A jogviszony bármely okból történő megszűnését követően a
Vállalkozó köteles - a Megrendelő választása szerint - haladéktalanul visszaadni vagy
megsemmisíteni minden olyan bizalmas adatot tartalmazó dokumentumot, illetve arról
készített másolatot vagy feljegyzést, amellyel kapcsolatban titoktartási kötelezettség
terheli.
A titoktartás alól kivételt képez az eset, amikor valamelyik fél jogszabályban előírt
kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a Bizalmas Információk
valamelyikét.
A fentiek szerinti titoktartási szabályok megsértése esetén - az egyéb
jogkövetkezményeken túlmenően - a felek egymással szemben kártérítési
felelősséggel tartoznak.
VI. Egyéb rendelkezések:
Jelen szerződés felbontására vonatkozó pontok:






Abban az esetben, ha Vállalkozó nem tesz eleget a szerződésben vállalt
feltételeknek és elvégzendő kötelezettségeknek, Megrendelő hivatalos postai úton
(tértivevényes levél) írásban és bizonyítható indokok alapján felbonthatja a
szerződést.
Abban az esetben, amennyiben Megrendelő nem tesz eleget a szerződésben vállalt
kötelezettségeinek és az együttműködésen alapuló, határidőn belüli
adatszolgáltatásnak, Vállalkozó elállhat a szerződéstől, mely döntését szintén
köteles, hivatalosnak minősülő, írásos úton közölni Megrendelővel.
Abban az esetben, amikor a jelen szerződés megkötése után, a munkálat már
bizonyíthatóan elkezdődött és Vállalkozó bizonyíthatóan részletes információt adott
át Megrendelő számára, - vagyis: Vállalkozó elvégezte a pályázat szakmai
értékelését, szakmai tanácsot nyújtott a pályázat kapcsán, adatbekérőt küldött, - a
szerződés csak és kizárólag közös megegyezéssel bontható fel. Vállalkozó a
pályázatírási díjra ez esetben is jogosult.

Amennyiben a szerződés a feleken kívül álló okból meghiúsul és a pályázat nem került
leadásra (pl. a pályázat felfüggesztése, a pályázati keret forráshiánya miatt), úgy a
Vállalkozó jogosult a pályázatírási munkadíj kiszámlázására az elvégzett munka
alapján.
Megrendelő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárulását adja ahhoz, hogy
Vállalkozó referencialistájában feltüntetésre kerüljön.
Vállalkozó jogosult jelen szerződésben foglalt feladatainak ellátásához alvállalkozót
igénybe venni.
Amennyiben Megrendelő úgy dönt, hogy a jelen szerződés tárgyát képező pályázatot
nem a Vállalkozón keresztül kívánja benyújtani, és a pályázat a Vállalkozó
kihagyásával, de szakmai munkájának eredményeként kerül benyújtásra, - melynek
hátterében Vállalkozó által bizonyítható a pályázatok szakmai hátterében nyújtott
segítség (pl. szakmai, pályázatírói, koordinációs munka) - Vállalkozó jogosult a
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szerződésben meghatározott teljes összegű sikerdíjra, függetlenül attól, hogy a
Megrendelő az adott pályázatot megnyerte-e.
Megrendelő a szerződés aláírásával felhatalmazását adja, hogy jelen szerződés
bármely pontjában felmerülő fizetési kötelezettségének nem teljesítése esetén a
Vállalkozó Megrendelő adatait harmadik személynek, - Vállalkozó érdekeit védő és
képviselőjogi személynek, behajtást végző ügyvédi irodának – teljesítési
követelésének behajtása végett kiadja.
Megrendelő és Vállalkozó között létrejött szerződésben nem szabályozott kérdésekben
a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak.
Jelen szerződést a Képviselő-testület 166/2011.(VIII. 31.) KT. számú határozatával
fogadta el.
Felek a jelen vállalkozási szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 4 eredeti
példányban, jóváhagyólag írták alá.

………………………, 201…………………………………….

Budapest,

201…………………………………….

………………….…………………
Megrendelő
Szilágyi Sándor
Polgármester

………………….…………………
Vállalkozó
Dr. Ézsi Robin
ügyvezető igazgató
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1. sz. melléklet

Támogatott területek, Fejlesztési célok
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Beruházás
tervezett összege
(millió Ft)

Megvalósítás
tervezett
kezdete

Gép, eszközvásárlás
Ingatlan építés-, bővítés
Technológiafejlesztés, technológiaújítás
Termelési kapacitás bővítése
Feldolgozóipari tevékenységhez kapcsolódó
beruházások
Logisztikai jellegű beruházások támogatása
Munkahelyteremtéssel együtt létrejövő
beruházások
Minőségirányítási rendszerek bevezetése (ISO,
HACCP)
Vállalatirányítási szoftverek bevezetése
Internetes megjelenés, on-line tartalmak, ekereskedelem
Oktatási és továbbképzési programok (nyelvi,
szakmai)
Marketing és promóciós anyagok készítése
Hazai vállalkozások nemzetközi piacon való
megjelenése
Együttműködő vállalkozások projektjei
Szakma specifikus tanácsadás
Kutatás-fejlesztés és innovációs beruházások
Kereskedelmi egységek bővítése, fejlesztése
Környezetvédelmi célú beruházások
Energiahatékonysági megoldások
Megújuló energiaforrások alkalmazása
Külföldi és hazai kiállításokon való részvétel
Klaszterek és konzorciumok létrehozása
Ipari parkok, vállalkozói övezetek fejlesztése
Közbeszerzések, tenderek
Kereskedelmi szálláshelyfejlesztés
Vendéglátóipar fejlesztései
Turisztikai szolgáltatások bővítése
Mezőgazdasági beruházások támogatása
Mezőgazdasági marketing
Intézményi beruházások
Regionális és kistérségi beruházások
önkormányzatoknak
Kulturális hagyományőrzés, szolgáltatás
fejlesztése,
Műemlék és kulturális örökségvédelem
Média területéhez köthető kommunikációs
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□
□
□
□
□
□
□

fejlesztés
Sporttal, szabadidővel kapcsolatos beruházás
Egészségügyi fejlesztés, gépbeszerzés
Közlekedéssel kapcsolatos beruházás (kikötő,
reptér stb.)
Úthálózat bővítés, kerékpárút fejlesztés
Intézményi beruházás (óvoda, iskola, stb.)
Vízminőséget óvó, megőrző beruházások
Civil szervezetek támogatása
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2. sz. melléklet
A szerződés időtartama: A szerződés határozott időre, 2012. december 31. napjáig érvényes.
Tevékenység

Pályázatfigyelés, tanácsadás, pályázatírás

Szerződési díj

30.000 Ft/hó+ÁFA

Pályázatok on-line kiközvetítése

Díjmentes

Pályázati útmutatók és kiírások szakmai
értelmezése, tanácsadás

Díjmentes

Pályázatok munkadíja

Szerződési díj tartalmazza

Esetleges hiánypótlás készítése
Sikerdíj

A szerződési díj tartalmazza
Elnyert összeg 5%-a + ÁFA

FP7-es, angol nyelvű pályázatok

Külön megállapodás alapján

Megvalósíthatósági tanulmány készítése

Külön megállapodás alapján

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szerződésben vállalt díjak fedezetét
költségvetésében biztosítja.
Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a megbízási szerződés
aláírására.
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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13.

Napirendi pont
2011. évi II. ütemű ÖNHIKI támogatási igény beadása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
2011. év II. ütemű Önhiki támogatási igényt nyújtunk be, ehhez kérném a Képviselőtestület hozzájárulását. Már ebben is lépéseket tettünk, már két Önhiki támogatáshoz,
ahhoz higgyétek el, az adatok adottak, hogy mindenki értse, ahhoz, hogy ehhez és
megint esélyünk lesz, sajnos illetlen ilyet a nagynyilvánosság előtt mondani, de azt
mondom, hogy hihetetlenül meg kell indokolnunk, hogy nyerjünk. Ahhoz kell egy
olyan vezető ember, aki látja itt a Tiszacsege Város vezetőségben, hogy akarjuk csinálni
és ténylegesen ezt a kis várost úgy akarjuk működtetni végre már, amire méltó. Ehhez
nekünk nagyon szükségünk van az Önhiki támogatásra, én úgy érzem, ezzel
kapcsolatban is az Országgyűlési Képviselő Úrral is beszéltem már, más vezető
emberekkel is, azt mondták, hogy adjuk be. Én úgy érzem, hogy első hallatra azt
olvastam ki a szavaikból, hogy segíteni fognak. Ezt a testületi anyagot, ahogy elkészíti a
jegyzőkönyvezető, a Kormányhivatalnál átfogják olvasni, kiemelten figyelnek
bennünket. Most benyújtjuk ezt az Önhiki pályázatot, közben jelen pillanatban mivel
nincs Pénzügyi Bizottságunk, ezért jelen pillanatban most mi működésképtelenek
vagyunk, kérik, hogy állítsuk helyre az ügymenetet. Tehát jelen pillanatban most egykét napig, míg ebben nem tudunk határozatot hozni, ezt megint felfüggesztettük. Annyi
napot veszítettünk már, higgyétek el, ezért érthetetlenül állok, én úgy gondoltam, hogy
akkor is elvállaltam volna, és utána azt mondtátok volna nekem a nagy nyilvánosság
előtt is, hogy rossz a döntés, de nem hiszitek el, hogy nincs arányban a kettőnek a súlya,
a felelőssége. Megyünk oda a Jegyző Asszonnyal és szó szerint mindent elmondunk,
hogy milyen együtt vagyunk, mennyire közösen akarunk, közös a cél, az egyetértés,
ilyen kis bakin átlépünk, észre sem vesszük, erre most fogják majd olvasni, hogy nem
bírtunk a Pénzügyi Bizottság megválasztásával. Ezek a tények, de most javasoljuk és
fogadjuk el, hogy az Önhikit, tehát nem értem. Most azt fogják mondani, hogy
Polgármester Úr, meg Jegyző Asszony addig be se adjuk. Ezért én, arra kérlek
benneteket, ha egyetértetek vele, hogy bízzunk abban, hogy lesz Pénzügyi Bizottságunk
és egy másik vezetőre teszek javaslatot, megfogjátok szavazni, én ezzel a feltétellel
fogom csak beadni, addig be sem adom, mert nem vagyunk jelen pillanatban ebben a
nehéz helyzetben, Pénzügyi Bizottsággal nem rendelkezünk, tehát nem szabályosan
működnénk. Bízunk benne, hogy ezt hamar pótoljuk. Aki ezzel a javaslattal egyetért,
vagy esetleg van valakinek hozzászólása, vagy segítő javaslata, kérem tegye meg. Ha
nincs, akkor ezzel a kiegészítéssel én kérném, hogy fogadjátok el, befogjuk adni, de
előtte a Pénzügyi Bizottságot mindenféleképpen meg kell, hogy válasszuk. Aki
elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – 2011. évi II. ütemű ÖNHIKI
támogatási igény beadását – 5 fő igen szavazattal (Derzsényi János nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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167/2011.(VIII. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2011.évi
támogatására vonatkozó igény II. ütemű benyújtásáról
1.) Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2011. évi
költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 6. számú mellékletének 2. pontja
(továbbiakban: 6. számú melléklet) alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon
kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatására.
2.) Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos
pénzügyi helyzetben lévő helyi önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti
törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I.

Az önkormányzat lakosságszáma 2010. január 01-jén 1000 fő feletti.

II.

A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2011. évben ilyen
jogcímen 63.600 ezer Ft összegű bevételt tervez.

III.

Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletét vagy módosított költségvetési
rendeletét 136.667 ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el.

IV. Az önkormányzat kötelezettségvállalása 2010. és 2011. évben nem haladja meg az
Ötv. 88. § (2) bekezdés szerinti éves kötelezettségvállalás felső határát.
V.

Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra kötelezett.
a.)

Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra
kötelezett.

b.)

A kötelező könyvvizsgálat esetén az önkormányzat 2010. évi zárszámadását a
könyvvizsgáló elfogadta.

Határidő: 2011. szeptember 12.
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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14.

Napirendi pont
Felhatalmazás vízmű, illetve szennyvíz üzemeltetése tárgyában egyeztető tárgyalások
lefolytatására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Felhatalmazást kérek a vízmű, illetve szennyvíz üzemeltetése tárgyában egyeztető
tárgyalások lefolytatására. Az köztudott, hogy nagyon jó ivóvízkútjai vannak
Tiszacsegének és Nagymajornak is. Nagymajornak a környező településeken, illetve 3040 km-rel távolabb arzénas kutak vannak, és ott 100%-os pályázattal felújíthatták a
kútjaikat, öröm is ez nekünk, meg most egy kicsit bánat is. Most szóltak újra vissza a
vízügytől, hogy az utolsó két év eredménye meg sem közelíti azt a rossz értéket, ami
alapján mi 100%-osan jogosultak lennénk a Nagymajori vízmű 100%-os felújítására.
Tehát olyan jó kútjaink vannak, olyan jók a természeti adottságai azoknak a kutaknak,
hogy ezt az amortizációs költségből, és a saját költségvetésünkből, illetve pályázatból,
csak nem 100%-os pályázatból tudnánk felújítani. De én úgy érzem, hogy ezzel olyan
sokat vártunk, hogy most már azzal is tárgyalni kellene, hogy esetleg a Hajdú-Bihar
Megyei Vízmű Zrt-nél, ahol Nagy Sándor vezérigazgató a cégvezető, hogy azokkal is
elmentem tárgyalni, hogyha nem emelkedne a víz és szennyvízdíjunk, akkor milyen
egyeztetést tudnánk folytatni az üzemeltetésre. Higgyétek el, hogy nagyon nehezen
fogjuk meghozni a döntést. Mindenben foglak benneteket tájékoztatni, természetesen
utána hozzuk meg közösen a döntést, most én csak azt kérem tőletek, hogy
hatalmazzatok fel rá. Vagy van egy Balogh Ferenc maszek vállalkozó, aki SzabolcsSzatmár-Bereg megyében több vízművet üzemeltet, kérte azt, hogy fogjunk össze a
Képviselő-testülettel és bármelyiket, amit mi kinézünk, hogy ő hogy üzemelteti, milyen
színvonalon és milyen áron, vele is folytattam tárgyalást. A vállalkozóval, illetve a
Vízművel én érdemi tárgyalást folytassak, ehhez kérem a felhatalmazást. Van-e ezzel
kapcsolatban valami kérésetek, hozzászólásotok? Sajnos ez is túlhaladta már, egyetértek
ezzel, ehhez nagyon nincs is mit hozzászólni, olyan rossz állapotban vannak a közüzemi
csatornarendszereink, annyit azért a nagynyilvánosság előtt is elmerek mondani, mert
higgyétek el, hogy az utolsó két hónapban iszonyatos adatot néztem át, meg nézek át
folyamatosan, a Jegyző Asszony tényleg azt mondom, hogy tényleg maximálisan, meg
azon túl segíti a munkámat. 30.000 köbméter víz után fizetünk vízkészlet hozzájárulást,
tehát ennyi a mért adat a kútnál és ebből csak 7.700 köbmétert fizetünk, annyit
számlázunk ki. A 30.000 köbméter vízhez az átlag Hajdú-Bihar megyében nem éri el a
20%-ot, tehát 20%-kal kevesebbet enged meg veszteségnek csak. De nincs is 20%. Mi a
7 ezer, vagy 8 ezer köbméter négyszerese, mi két-háromnegyed részét nem tudjuk hova
megy el a víz. Illetve annak egy részét tudjuk, mert azért a fürdő vagy egyéb használat,
de több, mint felét ennek a víznek kifizetetlenül folyik el, ez iszonyatos elektromos
költség is, meg egyéb is. Ezeket csak azért mondom el, hogy annyira rá vagyunk
kényszerülve, hogy tárgyalásokat folytassunk, a 8 óra, 8 óra nekem is, meg másnak is,
de ezt túllépjük a Jegyző Asszonnyal. Aki ezzel egyetért, az kézfelnyújtással szavazzon,
ha úgy érzitek, hogy ezzel foglalkozzak és járjak el benne.
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – vízmű, illetve szennyvíz
üzemeltetése tárgyában egyeztető tárgyalások lefolytatására vonatkozó felhatalmazást
– 5 fő igen szavazattal (Derzsényi János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:

168/2011.(VIII. 31.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Szilágyi Sándor
polgármestert, hogy a Tiszacsegei vízmű, illetve szennyvíz üzemeltetése tárgyában a
Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt-vel, valamint más kedvező ajánlatot
adó szolgáltatóval egyeztető tárgyalásokat folytasson.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
15.

Napirendi pont

Polgármesteri jelentés
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
Az írott anyaggal kapcsolatban van-e kérdésetek? Higgyétek el, hogy rengeteget
megyek, hogy pontos információm legyen, hétvégeken is, nem csak azért autókázok itt,
mert nincs mit csinálni, vagy odahaza nem vár a család, hanem akár hétvégeken a
táncos rendezvényektől kezdve éjszaka, vagy fürdőnél éjszakai ellenőrzést, itt a portákat
is végignézem. Higgyétek el, hogy iparkodom, hogy legalább egy-két hónap múlva egy
reálisabb képet kapjak a városról, hogy a kérdéseitekre korrektül, megbízhatóan tudjak
válaszolni. Több rendezvényen részt vettem. A legsikeresebb regionális Polgárőr Napot
tartottak Egyeken, a Polgárőrség megyei vezetője Tóth Attila Úr részt vett a
megbeszélésen és az idejének 70%-át Tiszacsege Város problémájával foglalkozott.
Nem ezért jött le, nagyon sok építő javaslata van, ő amúgy a megyei közgyűlés
alelnöke, támogatásáról biztosított bennünket, mivel nekem nagyon jó ismerősöm,
Jegyző Asszonynak pedig kollégája volt a Kormányhivatalnál. Én higgyétek el, most is
azt mondom, hogy egy kicsit méltatlan volt ez az első napirendi kérdés ilyen
megtárgyalása. Aki a polgármesteri jelentéssel, az írott anyaggal egyetért, kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a polgármesteri jelentést – 6 fő
igen szavazattal (Derzsényi János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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169/2011.(VIII. 31.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést az
elhangzott kiegészítéssel elfogadja.

16.

Napirendi pont

Különfélék

a.) Egyebek

Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem Simon Albertet, hogy hozzászólását megtenni szíveskedjen.
Simon Albert önk-i képviselők:
Szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet, illetve a tévén keresztül a lakosságot is
arról, hogy van aki tudja, van aki nem, hogy egy jó ideje már működik egy
közbiztonsági egyeztető fórum a településen, amelynek résztvevői a balmazújvárosi
Rendőrkapitányság, illetve a helyi rendőrőrs, civil szervezetek, intézmények vezetői.
Ezen a múlt héten vettem részt utolsó alkalommal, minden hónapban van egyébként
egy-egy ilyen összejövetel. Erről szeretnék néhány gondolatot elmondani, ami ott
elhangzott az Őrsparancsnok Úr tájékoztatása alapján, én úgy gondolom, hogy a
lakosság figyelmére is számot tarthat, illetve a képviselő-testület figyelmére is.
Elsősorban a közbiztonsági helyeztet elemezte az Őrsparancsnok Úr, amelyből azt a
tanulságot szűrtem le, hogy a területünkön leginkább jellemző a vagyonelleni
bűncselekmények, betörések, besurranások szerepelnek, amelyeket nem nagy értékben
követnek el, inkább az eladható, továbbadható fémeket, erre koncentrálódik a dolog,
illetve megélhetési bűnözés, ha ezt a fogalmat kimondjuk, akkor ebbe a kategóriába
teszi. Annyi lenne a kérés és ez egy felhívás is lenne a lakosság felé, hogy közeledik az
őszi-téli időszak, amikor bizonyos sajnos nem jó szándékú embereknek megnő a kedve,
vagy lehetősége az ilyen cselekményekre, hogy mindenki a saját érdekében jól zárja el
az értékeit. Illetve a gyári számokat az értékesebb készülékeknél szíveskedjen
feljegyezni, mert ez megkönnyíti a nyomozási munkát. Ami a közlekedésbiztonságot
illeti, még mindig a jelzőtábláknak az elmozdítása, illetve az eltulajdonítása okoz
gondot, ha belegondolunk igen komoly közlekedési balesetet idézhet elő, és ennek
bármelyikőnk részese lehet, tehát igen felelőtlen dolog ez. Egy érdekes számadatot
szeretnék mondani, nem régiben történt Tiszacsege és Egyek vonatkozásában
traffipaxos ellenőrzés, meglepő módon 92 alkalommal mértek egyetlen egy kiszállás
alkalmával sebesség túllépést. Én úgy gondolom, hogy ez igen magas szám és tudjuk
azt, hogy baleseti okokként az egyik ok a gyorshajtás, ezért azt kéri a rendőrség, hogy
egy kicsit jobban figyeljünk oda a gázpedálra, mert azon túlmenően, hogy igen
szigorúan büntetik a sebességtúllépést, azon túlmenően szintén nagyon komoly
balesetforrás is egyben. Amit még szeretnék elmondani és felhívnám főleg a
járművezetők figyelmét, rövidesen itt van az iskolakezdés, történetesen már a holnapi
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nap folyamán, ezért számítani kell az iskola környezetében a gyerekek nagylétszámban
való előfordulására. Illetve amit még szintén szeretnék elmondani a természetet kedvelő
állampolgárok számára, ismét újraéled a tiszai orvhalászat, ezzel kapcsolatban a tiszai
vizirendészet kapitányságával felvettük a kapcsolatot és sűrűbb ellenőrzések várhatók.
Ezen kívül elhangzott még ezen a közbiztonsági fórumon az illegális
hulladéklerakóknak a problematikája, hogy egyre több helyen képződnek ilyen illegális
gyűjtők. A házalók elleni fellépésnek a lehetőségéről is volt szó. Tehát én azt kérném a
lakosságtól, illetve Képviselő Társaimtól, hogy ezeket a dolgokat környezetükben
szíveskedjenek elmondani és mindannyian ügyeljünk a biztonságunkra és értékeinkre.
Polgármester Úrnak pedig ezt az emlékeztetőt átadom a végén.
Szilágyi Sándor polgármester:
Annyit szeretnék csak kiegészíteni, hogy nagyon köszönöm, hogy Képviselő Úr elment
erre az egyeztető tárgyalásra. De elfelejtetted, kihagytad az egyik legnagyobb
távszervezetét az Önkormányzatot és a civil szervezetek közül a Polgárőrséget, amiben
most már mind a kettőben érintett vagy. A Polgárőrség szakmai vezetésével már jelen
pillanatban is Simon Albertet megbíztam és ezt a Polgárőrséget a Városőrséggel, hál’
istennek nagyon sok tisztességes tiszacsegei ember túllépett azokon a dolgokon és ha ők
példát tudtak mutatni az összefogásra, akkor nekünk is azért ezt követni kell. Erre majd
még visszatérek szünet után. Jelen pillanatban is, amikor volt ez az egyeztető tárgyalás,
én nem tudtam elmenni erre, és mint önkormányzati képviselő, mint a polgármester
teljes meghatalmazottjaként vett részt Simon Albert Úr. De az elkövetkezendő időben is
én úgy gondolom, ha ezt a feladatot vállalja, hogy ez folytonos legyen és a
közbiztonságért elég sokat tesz a városért és alkalmas rá, hogy ő ezt elvállalja, továbbra
is úgy gondolom, hogy ebben bizalmamat fogja élvezni és, ha vállalja, akkor ebben az
egyeztető fórumban ő fog mindig részt venni.
Simon Albert önk-i képviselők:
Egy mondatot engedjen meg Polgármester Úr, csak hogy lássad, gondoltam én erre,
csak nem akartam ezekkel a titulusokkal hivalkodni, így szerepel itt, hogy Simon Albert
önkormányzati képviselő, Polgárőrség, csak nem mondtam.
Szilágyi Sándor polgármester:
Ezt csak azért kívántam, nem a Polgárőrség, meg a Városőrség között, hanem inkább
most már csak a jó kapcsolatot tudom mondani a városlakóknak, hisz a másik az, hogy
most már a közbiztonsággal foglalkozó civil szervezet kimondottan csak a polgárőrség
lehet, semmilyen más civil szervezet a közbiztonsággal nem foglalkozhat. Nem fognak
engedélyt kapni, jelen pillanatban csak az Országos Polgárőr Szövetséggel érvényes
szerződéssel rendelkező polgárőrség és ezeknek a soraiból most jelen pillanatban, több,
mint 10-en átjelentkeztek, aminek én nagyon örülök. Van-e még valakinek a
különfélékben. Szünetet rendelek el.
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b.)

Pénzügyi-, Ügyrendi Bizottság, valamint a Szociális-, Egészségügyi Bizottság
elnökének, tagjainak megválasztása

Szilágyi Sándor polgármester:
Szünet után folytatnánk újra a képviselő-testületi ülésünket. Az első napirendi pontot,
ahol nem tudtunk megegyezni a bizottsági elnökökben, a szünet jót tett mindenkinek,
ezért újra fogom szavaztatni a bizottsági elnököket és a bizottsági tagokat.
Először a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökére, képviselő tagjára és külsős
tagjára teszek javaslatot. A bizottság elnökének Tóth Imrét, a bizottság képviselő
tagjának dr. Gadóczi Istvánt, a bizottság külsős tagjának pedig Hajdu Istvánnét
javaslom. Hajdu Istvánnéval egyeztettem, elvállalja a bizottsági tagságot.
Kérem a képviselőket, hogy önök is tegyék meg javaslataikat.
Szilágyi Sándor polgármester:
Más javaslat nem hangzott el. Megkérdezem az érintetteket, hogy vállalják-e a jelölést?
Tóth Imre:
Vállalom.
Dr. Gadóczi István:
Vállalom.
Szilágyi Sándor polgármester:
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy személy megválasztása esetén zárt ülést kell
tartani, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele. Megkérdezem ezért a
jelölteket, hogy beleegyeznek-e a nyilvános tárgyalásba.
Tóth Imre:
Igen.
Dr. Gadóczi István:
Igen.
Szilágyi Sándor polgármester:
Mielőtt a bizottság tagjairól döntenénk, a személyes érintettség miatt arról kell
határoznia képviselő-testületnek, hogy a jelölteket kizárja-e a döntésből.
Kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze, aki azzal ért egyet, hogy Tóth Imre ne vehessen
részt a saját személyéről való döntésben.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tóth Imre ne vehessen részt a
saját személyéről való döntésben – 5 fő igen szavazattal (Derzsényi János nem volt
jelen a szavazásnál) nem fogadta el.

Szilágyi Sándor polgármester:
Kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze, aki azzal ért egyet, hogy Dr. Gadóczi István ne
vehessen részt a saját személyéről való döntésben.
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Dr. Gadóczi István ne vehessen
részt a saját személyéről való döntésben – 5 fő igen szavazattal (Derzsényi János nem
volt jelen a szavazásnál) nem fogadta el.
Szilágyi Sándor polgármester:
Aki egyetért a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének megválasztására
vonatkozó határozati javaslattal, mely szerint:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi
Bizottság elnökének TÓTH IMRÉ-t választja meg.”
kérem kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Szociális és Egészségügyi-,
Bizottság elnökére tett javaslatot – 5 fő igen szavazattal elfogadta (Derzsényi János
nem volt jelen a szavazásnál) és az alábbi határozatot hozta:
170/2011.(VIII. 31.) 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
5/2007.(III. 24.) rendeletének 58. §-a alapján a
Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének
TÓTH IMRÉ-t, választja meg.

Szilágyi Sándor polgármester:
Aki egyetért a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának megválasztására vonatkozó
határozati javaslattal, mely szerint:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi
Bizottság tagjának dr. Gadóczi István-t választja meg.”
kérem kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Szociális és Egészségügyi-,
Bizottság tagjára tett javaslatot – 5 fő igen szavazattal elfogadta (Derzsényi János nem
volt jelen a szavazásnál) és az alábbi határozatot hozta:

171/2011.(VIII. 31.) 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
5/2007.(III. 24.) rendeletének 58. §-a alapján a
Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjának
DR. GADÓCZI ISTVÁN-t, választja meg.
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Szilágyi Sándor polgármester:
Egyeztettem Hajdu Istvánnéval az ülés előtt, aki azt nyilatkozta, hogy a nyilvános
tárgyalásba beleegyezik. Aki egyetért a Szociális és Egészségügyi Bizottság nem
képviselő tagjának megválasztására vonatkozó határozati javaslattal, mely szerint:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Szociális és Egészségügyi
Bizottság nem képviselő tagjának Hajdu Istvánné-t választja meg.”
kérem kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Szociális és Egészségügyi-,
Bizottság nem képviselő tagjára tett javaslatot – 5 fő igen szavazattal elfogadta
(Derzsényi János nem volt jelen a szavazásnál) és az alábbi határozatot hozta:

172/2011.(VIII. 31.) 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
5/2007.(III. 24.) rendeletének 58. §-a alapján a
Szociális és Egészségügyi Bizottság nem képviselő tagjának
HAJDU ISTVÁNNÉ-t, választja meg.

Szilágyi Sándor polgármester:
Most a Pénzügyi, Ügyrendi Bizottság elnökére, képviselő tagjaira teszek javaslatot. A
bizottság elnökének Losonczi Jánost, a bizottság képviselő tagjának Simon Albertet,
valamint Derzsényi Jánost javaslom. Derzsényi Jánossal egyeztettem, elvállalja a
bizottsági tagságot.
Kérem a képviselőket, hogy önök is tegyék meg javaslataikat.
Szilágyi Sándor polgármester:
Más javaslat nem hangzott el. Megkérdezem Losonczi Jánost, hogy elfogadja-e a
bizottsági elnöki teendőket?
Losonczi János:
Mivel a szünet lehetőséget adott arra, hogy tisztázzuk azokat a kérdéseket, amit én az
elhalasztással szerettem volna elérni, így természetesen vállalom.
Szilágyi Sándor polgármester:
Köszönöm, egyetértek vele, azért kellett nekünk ezt megtenni, hogy a törvényességi
szempontból nehogy kritikát kapjunk, hogy továbbra is a képviselő-testület ilyen
egyhangúan működjön. Megkérdezem Simon Albertet, hogy vállalja-e a bizottsági
tagságot?
Simon Albert
Vállalom.
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Szilágyi Sándor polgármester:
Megkérdezem a jelölteket, hogy beleegyeznek-e a nyilvános tárgyalásba.
Losonczi János:
Igen.
Simon Albert
Igen.
Szilágyi Sándor polgármester:
Kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze, aki azzal ért egyet, hogy Losonczi János ne
vehessen részt a saját személyéről való döntésben.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Losonczi János ne vehessen
részt a saját személyéről való döntésben – 5 fő igen szavazattal (Derzsényi János nem
volt jelen a szavazásnál) nem fogadta el.
Szilágyi Sándor polgármester:
Kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze, aki azzal ért egyet, hogy Simon Albert ne
vehessen részt a saját személyéről való döntésben.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Simon Albert ne vehessen részt
a saját személyéről való döntésben – 5 fő igen szavazattal (Derzsényi János nem volt
jelen a szavazásnál) nem fogadta el.

Szilágyi Sándor polgármester:
Aki egyetért a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztására vonatkozó
határozati javaslattal, mely szerint:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság elnökének Losonczi János-t választja meg.”
kérem kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság elnökére tett javaslatot – 5 fő igen szavazattal elfogadta (Derzsényi János
nem volt jelen a szavazásnál) és az alábbi határozatot hozta:

173/2011.(VIII. 31.) 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
5/2007.(III. 24.) rendeletének 58. §-a alapján a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökének
LOSONCZI JÁNOS-t, választja meg.
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Szilágyi Sándor polgármester:
Aki egyetért a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztására vonatkozó
határozati javaslattal, mely szerint:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tagjának Simon Albert-et választja meg.”
kérem kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tagjára tett javaslatot – 5 fő igen szavazattal elfogadta (Derzsényi János nem
volt jelen a szavazásnál) és az alábbi határozatot hozta:

174/2011.(VIII. 31.) 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
5/2007.(III. 24.) rendeletének 58. §-a alapján a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjának
SIMON ALBERT-et, választja meg.

Szilágyi Sándor polgármester:
Egyeztettem Derzsényi Jánossal is az ülés előtt, ő is azt nyilatkozta, hogy a nyilvános
tárgyalásba beleegyezik. Aki egyetért a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjának
megválasztására vonatkozó határozati javaslattal, mely szerint:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tagjának Derzsényi János-t választja meg.”
kérem kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság tagjára tett javaslatot – 5 fő igen szavazattal elfogadta (Derzsényi János nem
volt jelen a szavazásnál) és az alábbi határozatot hozta:

175/2011.(VIII. 31.) 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
5/2007.(III. 24.) rendeletének 58. §-a alapján a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagjának
DERZSÉNYI JÁNOS-t, választja meg.
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Szilágyi Sándor polgármester:
Ettől kezdve, azokkal a kiegészítésekkel, amit Losonczi János mondott, újra helyreállt a
rend, és innentől kezdve újra törvényesen tudjuk folytatni a munkánkat. Köszönöm ezt
Képviselő Társaim, mert így tudunk csak közösen előre haladni és azokat a nagyon
nehéz feladatokat így tudjuk megoldani.
A lakosoknak csak annyit tájékoztatásul, nehogy valaki rosszra gondoljon, meg
félremagyarázza az esetet, egyértelműen ezeket a dolgokat, amelyeket János előadott
végül is érthető, de nem nagy dolgokról beszéltünk, de végül is felemelkedtünk ezeken a
problémákon és örömmel nyugtázom, hogy János elfogadta a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottságnak az elnöki tisztségét.
c.) Előterjesztések elektronikus formában történő továbbítása
Szilágyi Sándor polgármester:
Az előterjesztéseket elektronikus formában fogjuk ezen túl, mindenkinek van laptopja és
ezzel kapcsolatban rengeteg anyagot küldtünk ki, mindenkinek van elektromos eszköze,
hogy megtudja nézni, akinek nincs, külsős tagra gondolok, annak lehetőséget
biztosítunk, laptopot, hogy megtudja nézni az anyagot. Aki ezzel az előterjesztéssel
egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással szavazzon.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az lőterjesztések elektronikus
formában történő továbbítását – 6 fő igen szavazattal elfogadta (Derzsényi János nem
volt jelen a szavazásnál) és az alábbi határozatot hozta:

176/2011.(VIII. 31.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2011.
szeptember hónapjától a képviselő-testületi, bizottsági ülések előterjesztéseinek anyaga
elektronikus formában kerüljön megküldésre a képviselők, valamint meghívottak
részére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
Mivel több napirend pont és hozzászólás nem volt, Szilágyi Sándor polgármester
megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a meghívott vendégek megjelenését és
zárt ülést rendelt el.
K. m. f.
Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
Simon Albert
jegyzőkönyvhitelesítő
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