TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ‐TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2014. MÁJUS 22. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
_________________________________________________________________________________________________________________

Ikt.sz.: 570‐15/2014.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő‐testületének 2014. május 22‐én de.
0800 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében – megtartott
üléséről.

Jelen vannak:

mellékelt jelenléti ív szerint:
Szilágyi Sándor
Bagdi Sándor
Derzsényi János
Simon Albert

polgármester
alpolgármester
települési képviselő
települési képviselő

Polgármesteri Hivatal részéről:
Füzesiné Nagy Zita
jegyző
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 7 fő
képviselő jelen van.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Zsólyominé Gyenes Anikóra, valamint a
jegyzőkönyv‐hitelesítő személyére Simon Albert képviselőre és a napirendi pont
tárgyalására.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a jegyzőkönyvvezető,
jegyzőkönyv‐hitelesítők személyét – 4 fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi István, Losonczi
János és Tóth Imre nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a napirendi pont tárgyalását – 4
fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi István, Losonczi János és Tóth Imre nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta.
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Napirendi pontok:
1./ 2014 évi komp pályázat
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
2./ Támogatás megelőlegező hitel lejáratának meghosszabbítása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
3./ Különfélék

1.

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

Szilágyi Sándor polgármester:
Az elmúlt időszakban rendkívüli ülésünk volt, két határozatot kellene megerősíteni a
Jegyző jelenlétében. A 2014 évi komp pályázatot kérném, hogy erősítsük meg, akkor
teljesen szabályos.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete ‐ megerősítve a 101/2014.(V.
14.) KT. számú határozatát ‐ 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: támogatás 9.819.906 Ft (80%), saját
forrás 2.454.976 Ft (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 Ft (80%), saját
forrás 360.000 Ft (20%), forrás összesen: 1.798.000 Ft (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.
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A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – 2014 évi komp pályázat
benyújtása – 4 fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi István, Losonczi János és Tóth Imre nem
volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
103/2014.(V. 22.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete ‐ megerősítve a 101/2014.(V. 14.)
KT. számú határozatát ‐ 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
Támogatás:
Saját forrás
Forrás összesen:

Összeg (Ft)
9 819 906
2 454 976
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

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
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2.

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

Szilágyi Sándor polgármester:
A támogatás megelőlegező hitel meghosszabbítása, ugyan azokkal a pontokkal, csak,
hogy a törvényesség helyreálljon, azért kell megerősíteni.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete ‐ megerősítve a 102/2014.(V.
14.) KT. számú határozatát ‐ 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.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Támogatás megelőlegező hitel
lejáratának meghosszabbítását – 4 fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi István, Losonczi
János és Tóth Imre nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
104/2014.(V. 22.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete ‐ megerősítve a 102/2014.(V. 14.)
KT. számú határozatát ‐ 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.
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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

Mivel több napirend pont és hozzászólás nem volt, Szilágyi Sándor polgármester
megköszönte a Képviselő‐testület munkáját és a meghívott vendégek megjelenését és
zárt ülést rendel el.

K. m. f.
Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
Simon Albert
jegyzőkönyvhitelesítő
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