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Ikt.sz.: 570‐14/2014.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő‐testületének 2014. május 14‐én du.
1615 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében – megtartott
üléséről.

Jelen vannak:

mellékelt jelenléti ív szerint:
Szilágyi Sándor
Bagdi Sándor
Losonczi János
Dr. Gadóczi István
Simon Albert
Tóth Imre

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő

Polgármesteri Hivatal részéről:
Dr. Kovács Péter
jogi előadó
Langó Józsefné
pénzügyi irodavezető
Zsólyominé Gyenes Anikó
jegyzőkönyvvezető
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 dr. Gadóczi István képviselőre és a napirendi pont
tárgyalására.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a jegyzőkönyvvezető,
jegyzőkönyv‐hitelesítők személyét – 6 fő igen szavazattal (Derzsényi János nem volt
jelen a szavazásnál) elfogadta.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a napirendi pont tárgyalását – 6
fő igen szavazattal (Derzsényi János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta.
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Napirendi pontok:

1.

1./

2014. évi komp pályázat
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

2./

Támogatás megelőlegező hitel lejáratának meghosszabbítása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

3./

Különfélék

Napirendi pont
2014. évi komp pályázat
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
2014 évre komp pályázatot kívánunk beadni, kiosztásra került az anyag, 14 millió a
beruházás, 11 millió a támogatás, saját forrás 2.800 ezer Ft. Úgy gondolom, hogy
mindenképpen adjuk be a pályázatot.
Tóth Imre SZEB. elnök:
Nekünk most a működtetési költség 20%‐át kell most megszavazni a 360 ezer Ft‐ot.
Langó Józsefné pénzügyi irodavezető:
A teljes határozatot kell megszavazni, mert az első részét már megszavazta a testület az
előző ülésen, most az egészről kell egy újabb határozatot hozni, mert ezt kell mellé
csatolni a pályázathoz. Polgármester Úr jól mondta, hogy 2.800 ezer Ft a saját erő,
tehát mind a kettőt meg kell szavazni.
Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy a
„közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti
létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új eszköz beszerzési
támogatására” pályázatot nyújt be.
A 80%‐os támogatással megvalósuló beruházás 12 274 882 Ft összköltségű, melyhez a
szükséges 20% saját forrás összegét 2 454 976 Ft‐ot, azaz kettőmillió‐
négyszázötvennégyezer‐ kilencszázhetvenhat forintot a 2014. évi költségvetésében
tervezett általános tartalék terhére biztosítja.
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Felújítás és új eszköz beszerzés forrásmegoszlása: támogatás 9 819 906 80%, saját
forrás 2 454 976 20%, forrás összesen 12 274 882 100%. 2014. évben működtetési
támogatást is igényel Önkormányzatunk az alábbi forrásszerkezet megoszlásban.
Működtetési támogatás igény forrásmegoszlása: támogatás 1 438 000 80%, saját
forrás 360 000 20%, forrás összesen 1 798 000 100%.
A működtetési támogatáshoz szükséges saját forrást 360 000 Ft‐ot, azaz háromszáz‐
hatvanezer forintot a 2014. éves költségvetésben tervezett általános tartalék terhére
biztosítja.
Képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a pályázat határidőben
történő benyújtására, és a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – komp pályázathoz saját erő
biztosítását – 6 fő igen szavazattal (Derzsényi János nem volt jelen a szavazásnál)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
101/2014.(V. 14.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy a „közforgalmú,
közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges parti létesítmények, kiszolgáló
utak fenntartási, felújítási, valamint új eszköz beszerzési támogatására” pályázatot nyújt be.
A 80%‐os támogatással megvalósuló beruházás 12 274 882 Ft összköltségű, melyhez a
szükséges 20% saját forrás összegét 2 454 976 Ft‐ot, azaz kettőmillió‐
négyszázötvennégyezer‐ kilencszázhetvenhat forintot a 2014. évi költségvetésében tervezett
általános tartalék terhére biztosítja.
Felújítás és új eszköz beszerzés forrásmegoszlása:
Forrás
Összeg (Ft)
Támogatás:
9 819 906
Saját forrás
2 454 976
Forrás összesen:
12 274 882

Mértéke (%)
80
20
100

2014. évben működtetési támogatást is igényel Önkormányzatunk az alábbi forrásszerkezet
megoszlásban.
Működtetési támogatás igény forrásmegoszlása:
Forrás
Támogatás:
Saját forrás
Forrás összesen:

Összeg (Ft)
1 438 000
360 000
1 798 000

Mértéke (%)
80
20
100
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A működtetési támogatáshoz szükséges saját forrást 360 000 Ft‐ot, azaz háromszáz‐
hatvanezer forintot a 2014. éves költségvetésben tervezett általános tartalék terhére
biztosítja.
Képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a pályázat határidőben
történő benyújtására, és a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester

2.

Napirendi pont
Támogatás megelőlegező hitel lejáratának meghosszabbítása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem Langó Józsefné pénzügyi irodavezetőt, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg.
Langó Józsefné pénzügyi irodavezető:
Tiszacsege Város Önkormányzatának támogatás megelőlegező hitele van a térfigyelő
rendszer kiépítéséhez, ez a támogatás megelőlegező hitel 2014. június 30‐ával lejár. A
beruházást készre jelentettük, a vállalkozó befejezte, jelenleg próbaüzem folyik. Az
MVH‐hoz még nem került benyújtásra a kifizetési kérelem, mivel ismeretes, hogy az
MVH‐nál elég hosszadalmas ez a kifizetési kérelemnek az elbírálása, ezért biztosak
vagyunk benne, hogy június 30‐ig nem fogjuk megkapni ezt a támogatást, viszont a
hitel lejárata június 30, azért kell meghosszabbítani, hogy nem június 30‐án kelljen saját
költségvetésből visszafizetni, hanem miután megkaptuk a támogatást az MVH‐tól, ezért
december 20‐ig kellene meghosszabbítani a lejáratot.
Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy a 2013.
október 23‐án megkötött 1‐2‐13‐3800‐0949‐6 szerződés számú 6.508.412 Ft összegű
támogatás‐megelőlegező hitel lejáratát 2014. december 20‐ig meg kívánja
hosszabbítani.
A Képviselő‐testület vállalja, hogy a felvett hitelt és annak kamatait a hitel
ütemezésének megfelelően határidőben megfizeti, valamint a hiteltörlesztés összegét
és a kamatait beépíti a 2014. évi költségvetésébe.
A hitel visszafizetés jogi biztosítéka Tiszacsege Város Önkormányzat
- helyi adó bevételeinek
- gépjárműadó bevételeinek
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- 1526845056 számú MVH támogatásnak
az OTP Bank Nyrt javára történő engedményezése a hitel és járulékai erejéig a hitel
futamideje alatt.
A Képviselő‐testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a pénzügyi ellenjegyzőt
az OTP Bank Nyrt‐vel kötendő folyószámlahitel szerződés aláírására.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – támogatás megelőlegező hitel
lejáratának meghosszabbítását – 6 fő igen szavazattal (Derzsényi János nem volt jelen
a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

102/2014.(V. 14.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy a 2013. október
23‐án megkötött 1‐2‐13‐3800‐0949‐6 szerződés számú 6.508.412 Ft összegű támogatás‐
megelőlegező hitel lejáratát 2014. december 20‐ig meg kívánja hosszabbítani.
A Képviselő‐testület vállalja, hogy a felvett hitelt és annak kamatait a hitel ütemezésének
megfelelően határidőben megfizeti, valamint a hiteltörlesztés összegét és a kamatait beépíti
a 2014. évi költségvetésébe.
A hitel visszafizetés jogi biztosítéka Tiszacsege Város Önkormányzat
- helyi adó bevételeinek
- gépjárműadó bevételeinek
- 1526845056 számú MVH támogatásnak
az OTP Bank Nyrt javára történő engedményezése a hitel és járulékai erejéig a hitel
futamideje alatt.
A Képviselő‐testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a pénzügyi ellenjegyzőt az OTP
Bank Nyrt‐vel kötendő folyószámlahitel szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
Langó Józsefné pénzügyi vezető
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3.

Napirendi pont
Különfélék
Egyebek

Simon Albert PÜB. elnök:
Bizottsági ülésen is már elmondtam, hogy május 10‐én a Tisza‐parton tankerületi
versenyt rendeztünk „Zöld szemüveg” címmel természet és környezetvédelmi
feladatokat kaptak a gyerekek, 7 csapat vett részt a tankerületből ezen a versenyen,
illetve a kísérőtanáraink. A mi pedagógus tanárainkon kívül a feladatok
megalkotásában közreműködött a Hortobágyi Nemzeti Park, a Hajdúböszörményi Zöld
Kör, illetve a Tiszai Vizirendészeti Kapitányság, akik egy hajót is lehoztak erre a
rendezvényre, az idő is kedvezett és nagyon jó hangulatban sikerült a rendezvényt
lefolytatni, külön öröm számunkra, hogy a hazai csapat a mi iskolánk csapata hozta el
az első díjat. Ezennel szeretném megköszönni Polgármester Úrnak, Bagdi Sándor
alpolgármester Úrnak, valamint a Képviselő‐testületnek, az önkormányzatnak azt a
segítséget, amit nyújtottak a rendezvény lebonyolításához, úgy a területet, a motoros
hajót, vagy egyéb kellékeket, amivel a szervezésben segítettek.
Szilágyi Sándor polgármester:
Végül is nem az a mi feladatunk, hogy egymást dicsérjük, de lássuk meg, amit meg kell
látni. Aminek nagyon örülök, hogy ti szenteltétek fel egy nagyon sikeres nappal azt a
létesítményt, amit tavaly ősszel jó döntéssel megtudtunk vásárolni és a saját
területünkön, amit Tisza‐parton Káplár Úrtól megvásároltunk vasvázas színben. Az
önkormányzat, alpolgármester Úrék, minden képviselő segíti ezeket a munkákat, a ti
felkészültségetek is azt bizonyította, hogy nagyon sikeres a rendezvény. A
Vízirendészettől is külön megköszönték, ami nekik szokatlan volt, hogy a pedagógus is
olyan közvetlenül a gyerekekkel együtt azokban a versenyszámokban is oda mentek,
köszönték, hogy itt lehettek. A másik külön köszönet illeti a szakácsokat, mert nagyon
sajnálom, hogy három rendezvény volt aznap, az egyik Szoboszlón volt, délután későn
indultam, utána pedig későn érkeztem, de mind a két rendezvényen érzékeltem, hogy
csak össze tud fogni ez a település. Az iskolát is úgy gondolom, hogy nagy gondok
nincsenek, az elmúlt időszakban is olyan gyerekek kerültek ki ebből az iskolából, akik
nagyon komoly eredményeket értek el, még Tóth Imre igazgató idejében is és töretlen
újra az új iskola vezetése is, úgy gondolom, hogy jó példát mutat. Szakmailag
beszéltem a Tankerület Igazgató Úrral is, jó volt hallani, ahol ő maga a rendezvény
hangulatát, a gyerekek hozzáállását, a pedagógusok hozzáállását megköszönte.
Kellemes csalódást okozott neki a tiszacsegei önkormányzat is és a tiszacsegei
pedagógusok is. Annyit szeretnék tőletek kérni, hogy egy pedagógust fognak
megjutalmazni, ehhez minimális támogatást kért az önkormányzattól Tankerült
Igazgató Úr, én úgy gondolom, hogy egyedül is dönthetnék, de a ti nevetekben is
tettem ezt a felajánlást, nem nagy összegről van szó, az iskola saját maga döntse el,
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hogy kit tart erre megfelelőnek. Van‐e ellene kifogásotok, ha egy minimális összeggel
támogatnánk az iskolát? Azért vannak még Tiszacsegén tartalékok, azért ha
összefogunk ennek az eredménye valahol így mutatkozik meg. Engedjétek már meg,
hogy a mai testületi ülés után nézzétek meg azokat a filmeket, amit János készített és
válogassunk össze 8‐10 perces filmet. Úgy érzem, hogy a lakosok is lássanak ebből a
dologból. De ha van a másik rendezvényből is filmed János, akkor abból is vágjunk már
össze egy filmet a lakosok is lássák, akik nem tudtak eljutni. Van‐e más kérésetek ezzel
kapcsolatban?
Mivel több napirend pont és hozzászólás nem volt, Szilágyi Sándor polgármester
megköszönte a Képviselő‐testület munkáját és a meghívott vendégek megjelenését és
az ülést bezárta.

K. m. f.

Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
Távolléte miatt:
Dr. Gadóczi István
jegyzőkönyvhitelesítő
Dr. Kovács Péter
jogi előadó
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