TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ‐TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
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Ikt.sz.: 622‐20/2013.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő‐testületének 2013. szeptember 04‐
én du. 1600 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében –
megtartott üléséről.

Jelen vannak:

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

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő

Polgármesteri Hivatal részéről:
Füzesiné Nagy Zita
jegyző
jegyzőkönyvvezető
Zsólyominé Gyenes Anikó
Langó Józsefné
pénzügyi irodavezető
Meghívottak:

mellékelt jelenléti ív szerint:

Szilágyi Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott
vendégeket, külön köszönti Czető Norbert lelkész Urat és Farkas Lajos könyvvizsgáló
Urat, 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 dr. Gadóczi István képviselőre és a napirendi pont
tárgyalására.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a jegyzőkönyvvezető,
jegyzőkönyv‐hitelesítők személyét – 7 fő igen szavazattal elfogadta.
Szilágyi Sándor polgármester:
A Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői beosztásának ellátására vonatkozó
pályázati felhívás tárgyú napirendi pont elnapolását javaslom, a többi napirendi pontot
változatlanul tárgyalnánk, aki egyetért a javaslattal kérem, hogy kézfelnyújtással
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a napirendi pont tárgyalását – 7
fő igen szavazattal elfogadta.
Napirendi pontok:
1./

Tiszacsege Város Önkormányzat 2013 évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.18.)
Önkormányzati rendeletének módosítása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

2./

Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

3./

Közbeszerzési Terv módosítása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

4./

Városi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

5./

A Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői beosztásának
ellátására pályázat kiírása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

6./

Beszámoló a tiszacsegei Fekete István Általános Iskolájának 2012/2013‐as tanév
II. féléves szakmai munkájáról
Ea.: Tóth Imre igazgató

7./

Beszámoló a 2013/2014‐es tanév előkészítéséről
Ea.: Tóth Imre igazgató

8./

Beszámoló Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2013.
júliusában végzett munkájáról
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző

9./

Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás kérése
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

10./ Ingatlanértékesítés
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
11./ Információs pont létrehozása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
12./ Polgármesteri jelentés
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
13./ Különfélék
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1.

Napirendi pont
Tiszacsege Város Önkormányzat 2013 évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.18.)
önkormányzati rendeletének módosítása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Bizottsági ülésen részletesen tárgyaltuk, felkérem Elnök Urat, hogy kiegészítését tegye
meg.
Simon Albert PÜB. elnök:
Bizottsági ülésen tárgyaltuk a napirendet, a Pénzügyi Irodavezető Asszony is
kiegészítette az előterjesztést. A bevételi oldalon megjelentek plusz bevételek,
támogatások ezt kell átvezetni a költségvetésen, támogatja a bizottság az
előterjesztést.
Szilágyi Sándor polgármester:
Kérdezem a Képviselőket, hogy van‐e valakinek kiegészítése? Mivel nincs, aki egyetért
Tiszacsege Város Önkormányzat 2013 évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.18.)
önkormányzati rendeletének módosításával, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Tiszacsege Város
Önkormányzat 2013 évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.18.) önkormányzati
rendeletének módosítását – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet
alkotja:
Tiszacsege Város Önkormányzata
21/2013. (IX.10.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
5/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. §
Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (II.18.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban Rendelet) 2. § (1)‐(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A képviselő‐testület az önkormányzat 2013. évi költségvetését
a) 1.178.434 ezer Ft költségvetési bevétellel,
b) 1.242.096 ezer Ft költségvetési kiadással,
c) 63.662 ezer Ft költségvetési hiánnyal
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányból 53.638 ezer Ft a
működési hiány és 10.024 ezer Ft a felhalmozási hiány.”
2. §
A Rendelet 4.§‐a az alábbi (9)‐(10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Államháztartáson kívüli forrás átvételénél minden esetben meg kell vizsgálni az átvétel
következményeként az Önkormányzatnál esetlegesen felmerülő kiadásokat. Az átvett
pénzeszköz kizárólag a támogató által megjelölt célra használható fel.
(10) A 2 millió Ft‐ot meg nem haladó államháztartáson kívüli források átvételéről a
polgármester, e fölötti összeg esetében a Képviselő‐testület jogosult dönteni.”
3. §
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
4. §

(1) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(2) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
5. §
(1) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(2) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(3) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
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6. §
(1) A Rendelet 16. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(2) A Rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
7. §
(1) A Rendelet 20. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(2) A Rendelet 21. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(3) A Rendelet 22. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
8. §
(1) A Rendelet 24. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(2) A Rendelet 25. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(3) A Rendelet 26. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
9. §
(1) A Rendelet 28. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(2) A Rendelet 29. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
10.§
Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2013. január
1‐jétől kell alkalmazni.
Tiszacsege, 2013. szeptember 10.

Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
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2.

Napirendi pont

Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem Farkas Lajos Könyvvizsgáló Urat, hogy a költségvetésünk helyzetét röviden
egy pár szóban ismertesse.
Farkas Lajos könyvvizsgáló:
Az önkormányzat féléves gazdálkodásáról készített beszámolóhoz elküldtem a
könyvvizsgálói jelentésemet, melyet néhány szóban kiegészítenék. Igaz, hogy látszik,
hogy az elmúlt három évben folyamatosan csökkent a kiadási szint, igaz, hogy csökkent
jelentősen az előző évekhez a szállító és kötelezettség állomány, ugyan így csökkent a
követelés állomány is, ez mind igaz, de az igazi jó teljesítményt a tárgyév alapján lehet
lemérni, az alapján pedig a tényadatok beszélnek. A tényadatok a bevételben és
kiadásban teljesen szinkronban vannak. Egy megjegyzést fűznék hozzá, két területen
lehet előre lépést eszközölni, a követelés állományunk csökkentésében és a
kötelezettségvállalás csökkentésében és a kettőt szinkronba lehetne hozni. Igaz és a
beszámolóban meg is jegyezték, hogy igen nagy értékvesztést számoltak el, mert
nagyon sokat behajthatatlannak ítélnek. Javaslom a hivatal apparátusának, hogy
próbálják év végéig ledokumentálni, hogy ami behajthatatlan az dokumentáltan az
legyen, mert soha nem fogjuk behajtani és vezessük ki a rendszerből. Még mindig több
10 milliónyi maradt a követelés állomány, amiért mindent el kell követni, hogy
behajtsák. Két év alatt a 120 millióról 46 millióra csökkent, ez azért nagyon nagy szó.
Évközben ez további csökkenést mutatott, hiába csökkent ez még nagy szám. Ezt a
nagy számot a követelés állomány behajtásával tovább lehetne csökkenteni. Erre
mondtam a gondolat elején, hogy könnyen elmondhatom, de semmibe nem lehet
belekötni. Ez a legnagyobb és a legnehezebb feladat, mert nagyon sok embert és
szervezetet érint a településen. Azt kívánom a második félévre, hogy megítélésem
szerint biztosítható a második félévi konszolidált önkormányzati gazdálkodás, hogy
ugyan ilyen takarékos gazdálkodással ugyan ilyen fegyelmezetten folytassák.
Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő–testülete az államháztartásról szóló
2011.évi 95‐ös törvény 87.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. első félévi
gazdálkodásának helyzetéről szóló beszámolót – a könyvvizsgálói jelentés
figyelembevételével ‐ elfogadja.
A Képviselő‐testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2013.I. félévi gazdálkodása
takarékosan, likviditási gondok nélkül folyt, azonban
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a) a működőképesség megtartása érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a
többletforrások feltárására, valamint a kintlévőségek minél hatékonyabb
beszedésére;
b) az elkövetkezendő időszakban is takarékos gazdálkodást kell folytatni;
c) be kell nyújtani az igényt a működőképességet szolgáló támogatásra 2013.
szeptember 30‐ig.”
Aki egyetért az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről készített
beszámolóval, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – az önkormányzat
gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló beszámolót – 7 fő igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

127/2013.(IX. 04.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő–testülete az államháztartásról szóló
2011.évi CXCV. törvény 87.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2013. első félévi
gazdálkodásának helyzetéről szóló beszámolót – a könyvvizsgálói jelentés
figyelembevételével ‐ elfogadja.
A Képviselő‐testület megállapítja, hogy az önkormányzat 2013.I. félévi gazdálkodása
takarékosan, likviditási gondok nélkül folyt, azonban
a.) a működőképesség megtartása érdekében fokozott figyelmet kell fordítani a
többletforrások feltárására, valamint a kintlévőségek minél hatékonyabb
beszedésére;
b.) az elkövetkezendő időszakban is takarékos gazdálkodást kell folytatni;
c.) be kell nyújtani az igényt a működőképességet szolgáló támogatásra 2013.
szeptember 30‐ig.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
Füzesiné Nagy Zita jegyző
Intézményvezetők
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Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem Czető Norbert lelkész Urat, hogy röviden mutatkozzon be a Képviselő‐
testületnek és a lakosságnak.
Czető Norbert lelkész:
Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő‐testület! Először is szeretném megköszönni
a meghívást, hogy eljöhettem erre a Képviselő‐testületi ülésre. Czető Norbert
református lelkipásztor vagyok és 2 év hajdúszoboszlói szolgálat után érkeztem ide a
tiszacsegei gyülekezetbe 2013. augusztus 17‐ével vettem át a szolgálatot és helyettesi
státuszba kerültem ide. Egy hétre rá a polgári gyülekezet vezetését is megkaptam
esperesi kinevezés alapján. Az én helyettesi státuszom a megválasztásig szól, ez nem
elsősorban az én személyemet érinti, hanem az egyházi törvények értelmében annak a
lelkésznek a meghívását, akit a gyülekezet jónak lát és a presbitérium is egyértelműen
megszavaz. Nem egyedül érkeztem a kisvárosba, hanem családommal, a szolgálat
elvégzésének a szempontjából jobb volt az, hogy kiköltözünk ide, és a presbitérium
engedélyt adott arra, hogy a feleségemmel, valamint 1 éves kislányommal eljöjjek ide
és beköltözzek a parókiára. A gyors döntés mind az én kinevezésemet érintette és a
költözésemet, ez a gyors lehetőség egy kis gyors segítséget is igényelt, ezúton
szeretném megköszönni Polgármester Úrnak, valamint a Képviselő‐testületnek, hogy
az én kiköltözésemet segítették abban, hogy a parókia belső rendbetétele és felújítása
elkezdődhetett és nagy ütemben haladhatott. Így akkor megkezdtük a szolgálatot
2013. augusztus 17‐ével és Polgárt is megkaptam. Kívánom azt, hogy az itt létem, akár
helyettesi státuszban, vagy később megválasztott lelkészként az valóban áldott legyen,
ehhez kérem a Képviselő‐testület és Polgármester Úr segítségét. A magam részéről
mindent megteszek azért, hogy a gyülekezet újra hittben erősödjön, és valóban ez a
kisváros méltó legyen református őseihez, valamint ahhoz a hithez, ami eddig
meghatározta a kisváros életét. Ennyit szerettem volna elmondani első körben.
Polgármester Úr, valamint a képviselő‐testület minden tagjának az életére, kívánom
Isten áldását és kívánom, hogy a közös jövőben munkánk áldott és gyümölcsöző
legyen. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Szilágyi Sándor polgármester:
Köszönöm Református Lelkész Úrnak a rövid bemutatkozást. Bízom benne, ami régen
jellemző volt a településünkre, hogy nagyon sokáig szolgált 1 református lelkész, bízom
benne, hogy ez a hagyomány vissza fog térni személyeddel. Mint Tiszacsege Város
Polgármestere az elődöddel is meg voltam elégedve. A munkájával kapcsolatban az
nem tetszett, hogy nem kellően találkoztunk, a település része a református
gyülekezet, és nagyon köszönöm, hogy éltél a meghívással. Úgy gondolom, hogy a
településnek szüksége van a református Lelkész Úr munkájára, ehhez neked jó
egészséget kívánok, családoddal együtt és azt kívánom, hogy nyugdíjas korodig
maradjál Tiszacsegén. Tiszacsege Város Önkormányzatára mindig számíthatsz. Az
természetes, hogy segítettük a lakás felújítását. Ehhez Bagdi Sándor szakmai segítségét
igénybe vettem és úgy gondolom, hogy kellő minőségben elvégezték az általad kért
munkákat. Alpolgármester Úrnak is külön köszönöm, hogy odafigyelt ezekre a
dolgokra. Továbbra is arra kérlek, hogy a képviselő‐testületi ülésünket látogasd, ahogy
az időd lehetővé teszi. Köszönöm Lelkész Úr, hogy megtiszteltél bennünket.
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3.

Napirendi pont
Közbeszerzési Terv módosítása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Bizottság tárgyalta, felkérem Simon Albert Elnök Urat, hogy kiegészítését tegye meg.
Simon Albert PÜB. elnök:
Különösebb kiegészítésem nincs, megtárgyaltuk és elfogadásra javasoljuk.
Szilágyi Sándor polgármester:
Aki egyetért a Közbeszerzési Terv módosításával, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Közbeszerzési
módosítását – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

Terv

128/2013.(IX. 04.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a közbeszerzésekről szóló 2011.
évi CVIII. törvény 33.§‐a és Tiszacsege Város Önkormányzatának a 1/2012. (I.10.) KT.
számú határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzat 22. pontja alapján Tiszacsege
Város Önkormányzata 2013. évi éves összesített közbeszerzési tervét az előterjesztés
mellékletében szereplő tartalommal hagyja jóvá.
Határidő: folyamatos, illetve 2013. december 31.
Felelős: polgármester
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CPV kód

Irányadó
eljárásrend

Kbt. 122. §(7)
Térfigyelőrendszer kialakítása 35113100‐0 bekezdés a)
pontja alapján

Startmunka program keretein
belül a Bio‐ és Megújuló
Kbt. 122. §(7)
energiafelhasználás
44621000‐9 bekezdés a)
Kazánprogram 2.0, valamint
pontja alapján
Kazánprogram 2.2

I. Árubeszerzés

A közbeszerzés tárgya és
mennyisége

Időbeli ütemezés

közzététele nélküli
tárgyalásos

hirdetmény

közzététel nélküli
tárgyalásos

hirdetmény

14.820.934‐

11.338.460‐

2013. I. félév

2013.02.08.

2013. II. félév

2013.05.03.
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nem

nem

Sor kerül‐e
vagy sor került‐
e az adott
az eljárás
közbeszerzéssel
megindításának,
szerződés
Tervezett eljárási
összefüggésben
illetve a
teljesítésének várható
típus
Várható összeg
előzetes
közbeszerzés
időpontja vagy a
összesített
megvalósításának szerződés időtartama
(nettó Ft)
tájékoztató
tervezett időpontja
közzétételére?

Tiszacsege Város Önkormányzata
2013. évi éves összesített közbeszerzési terve

1. melléklet a 128/2013.(IX. 04.) KT. számú határozathoz
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Polgármesteri
Hivatal épületén

Városi Óvoda és
Bölcsőde
épületén

Fekete István
Általános Iskola
épületén

Tiszacsegei
Kommunális
Szolgáltató
Szervezet









Napelemes rendszer
telepítése

Városi Sportpálya fejlesztése

II. Építési beruházás

Kotrógép beszerzés

Kbt. 122. §(7)
45315000‐8 bekezdés a)
pontja alapján

Kbt. 122. §(7)
4521221‐1 bekezdés a)
pontja alapján

Kbt. 122. §(7)
43260000‐3 bekezdés a)
pontja alapján

közzététele nélküli
tárgyalásos

hirdetmény

közzététele nélküli
tárgyalásos

hirdetmény

közzététel nélküli
tárgyalásos

hirdetmény

137.640.000‐

15.052.894‐

11.303.000‐

2013.04.30

2013.02.18

2013. 04.19

2013. II. félév

2013. II. félév

2013.06.30
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nem

nem

nem

V. Szolgáltatási koncesszió

IV. Építési koncesszió

III. Szolgáltatás‐
megrendelés

keretén belül
működő strand
épületén
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4.

Napirendi pont

Városi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Egy minimális javítást kellett az alapító okiraton eszközölni. Bizottság tárgyalta,
felkérem Simon Albert Elnök Urat, hogy kiegészítését tegye meg.
Simon Albert PÜB. elnök:
Egy apró kiegészítést tartalmaz a módosítás, támogatjuk.
Szilágyi Sándor polgármester:
Aki egyetért a Városi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosításával, kérem,
hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Városi Óvoda és Bölcsőde
alapító okiratának módosítását – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
129/2013.(IX. 04.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete által 2012. december 19. napján
kiadott Városi Óvoda és Bölcsőde 226/2013. (XII.19.) KT számú alapító okiratát az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az államháztartásról szóló 368/2011. Korm.rendelet 5.§ (1)‐(2) bekezdése, valamint
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21.§ (3) bekezdésének a) pontja szerinti
tartalommal az alábbiak szerint módosítja:
1. Bekerül az alapító okiratba:
Alapító szerv neve:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐
testülete

Képviselő‐testület úgy határoz továbbá, hogy az intézményvezető feladata és felelőssége az
alapító okirat aktualizálása, a jogszabályváltozások folyamatos figyelemmel kísérése, szükség
esetén a módosítás Képviselő‐testületnél való kezdeményezése.
Határidő: folyamatos
Felelős: intézményvezető
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Szilágyi Sándor polgármester:
Aki egyetért a Városi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának egységes szerkezetével,
kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Városi Óvoda és Bölcsőde
alapító okiratának egységes szerkezetét – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
130/2013.(IX. 04.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény, az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 21.§ (3) bekezdésében
megfogalmazottak, valamint a 129/2013.(IX. 04.) KT. számú határozata alapján az alábbi
egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT
1)
2)
3)

4)
5)

6)
7/a
)
7/b
)
8)

Intézmény neve:
Székhelye:
Jogszabályban meghatározott
közfeladata:

Szakágazati száma:
A költségvetési szerv működési
területe:

Törzskönyvi száma:
Alapító szerv neve:
Irányító szerv neve:
Irányító szerv székhelye:

Városi Óvoda és Bölcsőde
4066 Tiszacsege, Óvoda u. 3/A.
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 8. §‐a alapján az óvodai nevelés
feladatainak ellátása, valamint a gyermekek
védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI törvény 42. §‐a alapján bölcsődei ellátás
851020 Óvodai nevelés
Óvoda vonatkozásában:
‐ Tiszacsege város közigazgatási területe
‐ A fenntartó által meghatározott szabad
kapacitás
terhére,
vagy
más
fenntartókkal
kötött
megállapodás
alapján
a
környező
települések
közigazgatási területe
Bölcsőde vonatkozásában: Tiszacsege város
közigazgatási területe
644150
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐
testülete
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐
testülete
4066 Tiszacsege, Kossuth út 5.
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9)

Fenntartó neve:

10) Fenntartó székhelye:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐
testülete
4066 Tiszacsege, Kossuth út 5.

a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC
törvény 20. § (1) bekezdés c) pontja alapján
közös igazgatású köznevelési intézmény
12) A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv.
A fenntartó a költségvetési szerv pénzügyi, gazdálkodási feladatainak ellátására
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalát, mint önállóan működő
és gazdálkodó költségvetési szervet jelöli ki.
A költségvetési szerv vezetője az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal
és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzatával minden
esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltak
szerint rendelkezik.
13) Alaptevékenysége:
8510 Iskolai előkészítő oktatás
56291 Oktatásban, üdültetésben részt vevők, sportolók, dolgozók elkülönült
étkeztetése
56291‐2 Óvodai intézményi étkeztetés
85100‐0 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
85101 Óvodai nevelés
85101‐1 Óvodai nevelés, ellátás
A gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes
óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával
összefüggő feladatokat is magába foglaló óvodai nevelési tevékenység,
valamint a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek integrációs nevelése, az óvodai személyiségfejlesztő,
tehetséggondozó, felzárkóztató program, a nevelési oktatási intézmények
működéséről szóló 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet 39/D. § (9) bekezdése
alapján
85101‐2 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
‐ A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 4. § u.) 25. pontja
alapján sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges
bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői
véleménye
alapján
mozgásszervi,
érzékszervi,
értelmi
vagy
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem‐ vagy magatartásszabályozási
zavarral) küzd.
‐ A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 4. § u.) 3. pontja
alapján beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek,
tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához
viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal,
tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való
11) Intézmény típusa:
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beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos
tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek
85101‐3 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
8891 Gyermekek napközbeni ellátása
88910‐1 Bölcsődei ellátás
8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
85602‐0 Pedagógiai szakmai szolgáltatás
85609 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
85609‐9 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
14) Az intézmény telephelye: nincs
15) Feladatellátást szolgáló vagyon:

Tiszacsege Város Önkormányzatának tulajdonát
képező 2078/2 hrsz‐ú ingatlanvagyon és az
intézmény vagyonleltárában nyilvántartott
tárgyi eszközök

16) Vagyon feletti rendelkezés:
‐ A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Tiszacsege Város
Önkormányzatának az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról
szóló 21/2004.(V.03.) KT. számú rendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
‐ Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a
rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.
17) Az intézménybe felvehető maximális gyermek‐, tanulólétszám:
‐ Óvodában: 175 fő
‐ Bölcsődében: 36 fő
18) Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
Nyilvános pályázat útján Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő‐testülete
határozott időre, öt évre bízza meg, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, illetve a 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet értelmében.
19) Foglalkoztatottjaira vonatkozó
jogviszony megjelölése:

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény alapján közalkalmazotti
jogviszony

Tiszacsege, 2013. augusztus 28.
Szilágyi Sándor
polgármester
ZÁRADÉK
Az alapító okiratot Tiszacsege Város Önkormányzata 130/2013.(IX. 04.) KT számú
határozatával hagyta jóvá.
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 226/2012. (XII.19.) KT. számú határozattal elfogadott
– 2012. december 19‐től hatályos ‐ alapító okirat hatályát veszti.
Tiszacsege, 2013. szeptember 04.
Füzesiné Nagy Zita
jegyző
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5.

Napirendi pont

A Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői beosztásának
ellátására pályázat kiírása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
A Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezető beosztásának
ellátására pályázatot kell kiírnunk, mivel az intézményvezető az itt töltött időnek nagy
részét a gyermeke nevelésére szeretné fordítani. Ezt meg is értettem, semmilyen más
ok arra, hogy az intézményvezető lemondjon nincs. Tisztelettel ellátta Oláhné Kovács
Márta a feladatát. A Képviselő‐testületnek pályázatot kell kiírni. Kérdezem Elnök Urat,
hogy kíván‐e kiegészítést tenni? Mivel nem, aki egyetért a Tiszacsegei Kommunális
Szolgáltató Szervezet intézményvezetői beosztásának ellátására vonatkozó pályázat
kiírásával, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Tiszacsegei Kommunális
Szolgáltató Szervezet intézményvezetői beosztásának ellátására vonatkozó pályázati
kiírást – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

131/2013.(IX. 04.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1) bekezdése alapján az alábbi pályázati felhívást fogadja
el:
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet a fenntartásában működő
Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató Szervezet
intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A megbízás időtartama: Az intézményvezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól. A
megbízás kezdő napja 2014. január 1., megszűnésének napja 2018. december 31.
A munkavégzés helye: Tiszacsege, Fő u. 2/f.
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A intézményvezetői beosztással járó lényeges feladatok: Az intézményvezető felelős a
Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató Szervezet alapító okiratban, belső szabályzatokban
foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint az intézmény számára jogszabályokban előírt
kötelezettségek teljesítéséért.
Az intézményvezető esetében a munkáltatói jogok gyakorlása: Tiszacsege Város
Önkormányzata Képviselő‐testülete gyakorolja az alapvető munkáltatói jogköröket:
kinevezés, vezetői megbízás adása, felmentés, vezetői megbízás visszavonása,
összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés
kiszabása. Az egyéb munkáltatói jogokat Tiszacsege Város Önkormányzata polgármestere
gyakorolja.
A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: A bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló
törvény szerint történik, a vezetői pótlék a pótlékalap 250 %‐a.
A megbízás feltételei:
- műszaki felsőfokú iskolai végzettség,
- magyar állampolgárság, cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- a Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató Szervezettel fennálló közalkalmazotti jogviszony,
vagy az intézményvezetői megbízással egyidejűleg történő közalkalmazotti kinevezés
városüzemeltetési irányító munkakörbe,
- vagyonnyilatkozat‐tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat:
-

az iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata,
a pályázó szakmai életútját bemutató fényképpel ellátott önéletrajza,
az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelésekkel (vezetési program)
a büntetlen előéletet igazoló, 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,
a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy kéri‐e pályázata zárt képviselő‐testületi ülésen
való tárgyalását.

A pályázat benyújtásának módja és helye: A pályázatot három példányban, zárt borítékban,
a borítékot Tiszacsege Város Önkormányzata polgármesteréhez címezve (4066. Tiszacsege,
Kossuth u. 5.) postai úton vagy személyesen Tiszacsege Önkormányzata Polgármesteri
Hivatalában (Tiszacsege, Kossuth u. 5.) lehet benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni:
„Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői pályázat”.
A pályázat benyújtásának határideje: A pályázat benyújtásának a határideje a pályázati
felhívásnak a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján való közzétételtől számított 60.
nap.
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A pályázat elbírálásának határidejét: 2013. december 31.
A pályázatot Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete bírálja el.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Szilágyi Sándor polgármester (06/30‐
577‐5482) és Füzesiné Nagy Zita jegyző nyújt (52/588‐400).
A pályázati kiírás közzétételének helyei:
- a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldala,
- Tiszacsege Város Önkormányzata honlapja,
- Tiszacsege Önkormányzata Polgármesteri Hivatala hirdetőtáblája.
Végrehajtási határidő: a határozatban rögzítettek
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester, Füzesiné Nagy Zita jegyző
Szilágyi Sándor polgármester:
Addig míg az intézmény vezetése megfelelő vezetővel lesz biztosítva, ezért
ideiglenesen az intézményvezetési feladatokkal Oláh Lajos intézményvezető‐helyettest
bíznánk meg ideiglenesen.
Aki egyetért azzal, hogy a Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató Szervezet
intézményvezetői feladatok ideiglenes ellátásával Oláh Lajos intézményvezető‐
helyettest bízzuk meg, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Tiszacsegei Kommunális
Szolgáltató Szervezet intézményvezetői beosztásának ellátására vonatkozó pályázati
kiírást – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
132/2013.(IX. 04.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató
Szervezet intézményvezetői beosztására pályázatot ír ki, tekintettel arra, hogy az
intézményvezető megbízása lemondás okán megszűnik. Az intézményvezetői feladatok
folyamatos ellátása érdekében a Képviselő‐testület 2013. szeptember 4. napjától a pályázati
eljárás eredményes befejezéséig Oláh Lajos, az intézmény intézményvezető‐helyettesét
(Tiszacsege, Tavasz u. 19. szám alatti lakost) bízza meg az intézményvezetői feladatok
ideiglenes ellátásával.
Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben
meghatározott illetmény, valamint vezetői pótlék illeti meg, amely a pótlékalap 250 %‐a.
A Képviselő‐testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges munkáltatói
intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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6.

Napirendi pont

Beszámoló a tiszacsegei Fekete István Általános Iskola 2012/2013‐as tanév II. féléves
szakmai munkájáról
Ea.: Tóth Imre igazgató
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
Bizottság tárgyalta, felkérem Simon Albert Elnök Urat, hogy kiegészítését tegye meg.
Simon Albert PÜB. elnök:
A Pénzügyi Bizottsági ülésen átbeszéltük és megállapítottuk, hogy a beszámoló alapos,
részletes, tartalmazza az iskolában folyó munkát, a szakmai munkaközösségek
beszámolóját, alaposan a versenyeredményeket nevesítve. Elfogadásra javasoljuk.
Szilágyi Sándor polgármester:
Bizottsági ülésen részletesen tárgyaltuk, elfogadtuk a beszámolót, amit még Tóth Imre
Igazgató Úr készített, azóta változás állt be.
Tóth Imre SZEB. elnök:
Augusztus 31‐ei dátummal lemondtam igazgatói megbízásomról és szeptember 01‐
jétől Bana Józsefné igazgató‐helyettes látja el az igazgatói feladatokat.
Szilágyi Sándor polgármester:
Továbbra is, mint képviselő segíteni fogod a munkájukat, mint Szociális Bizottság
elnöke is arra kérlek, hogy az átállás zökkenőmentesen menjen.
Aki egyetért a tiszacsegei Fekete István Általános Iskola 2012/2013‐as tanév II. féléves
szakmai munkájáról készített beszámolóval, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a tiszacsegei Fekete István
Általános Iskola 2012/2013‐as tanév II. féléves szakmai munkájáról szóló beszámolót
– 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
133/2013.(IX. 04.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a tiszacsegei Fekete István
Általános Iskola 2012/2013‐as tanév II. féléves szakmai munkájáról készített
beszámolót elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: igazgató
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7.

Napirendi pont
Beszámoló a 2013/2014‐es tanév előkészítéséről
Ea.: Tóth Imre igazgató
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Bizottság tárgyalta, felkérem Simon Albert Elnök Urat, hogy kiegészítését tegye meg.
Simon Albert PÜB. elnök:
Hasonló részletességgel kaptuk meg az anyagot az előkészületekről, mind a személyi,
mind a tárgyi feltételek vonatkozásában. A köznevelési törvény nagyon sok új elemet
vezet be ebben a tanévben, nem lesz könnyű, de bízunk benne, hogy vesszük az
akadályokat. Úgy látjuk, hogy előkészített részünkről ez a tanév, felsőbb szintről nem
egészen így látjuk, mint pedagógusok, de azért majd beindul. A Csegei iskolában
megfelelőek a feltételek a tanév indításához.
Szilágyi Sándor polgármester:
Aki egyetért a tiszacsegei Fekete István Általános Iskola a 2013/2014‐es tanév
előkészítéséről készített beszámolóval, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a 2013/2014‐es tanév
előkészítéséről szóló beszámolót – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

134/2013.(IX. 04.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a tiszacsegei Fekete István
Általános Iskola 2013/2014‐es tanév előkészítéséről készített beszámolóját elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: igazgató
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8.

Napirendi pont
Beszámoló Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2013.
júliusában végzett munkájáról
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Kérdezem Füzesiné Nagy Zita jegyző Asszonyt, hogy szóbeli kiegészítést kíván‐e tenni?
Nem. Én örülök annak, hogy Jegyző Asszony elrendelte, hogy havonta beszámolnak a
hivatal munkájáról, én is örülök ennek, mert könnyebb átlátni nekem is, a
képviselőknek is. Egy ilyen horribilis mennyiségű munkát egy éves beszámolóban ilyen
részletesen nem lehet teljes értékűen átlátni. Én örülök, hogy ezt a kihívást a hivatal
teljesítette. Úgy gondolom, hogy ez is azt bizonyítja, hogy állnak a kihívások elé és
egyre jobban haladunk azon az úton, ami a kormány, vagy akár nekem is, és a
képviselő‐testületnek is az elvárása. Én köszönöm Jegyző Asszonynak.

9.

Napirendi pont
Tulajdonosi és kezelői hozzájárulás kérése
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Tulajdonosi és kezelői hozzájárulást kért a HHT, mivel munkálatokat végeznek a
település területén. Ez a lakosoknak is a segítségére van természetes, hogy támogatjuk.
Kérdezem Simon Albert Elnök Urat, hogy van‐e kiegészítése? Nincs.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete, mint a közterület kezelője és
tulajdonosa a HHT ’98 Hírközlési Hálózat Tervező, Építő és Szolgáltató Kft. kérelmére
hozzájárul az általa becsatolt és tervezett HHT‐10/13 számú engedélyezési terv alapján,
Tiszacsege területén a meglévő szélessávú hálózat rekonstrukciójához.
A rekonstrukcióval érintett önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok az
525‐os helyrajzi számú „kivett közterület” megjelölésű, Barna utca, a
476‐os helyrajzi számú „kivett közterület” megjelölésű Csurgó utca, valamint a
483‐as helyrajzi számú „kivett épület, udvar” megjelölésű ingatlan, melyen a
Magyar Telekom távközlési mobil torony található.
Képviselő‐testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a döntésről értesítse a
kérelmezőt.”
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – tulajdonosi és kezelői
hozzájárulás megadását – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
135/2013.(IX. 04.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – figyelembe véve az elektronikus
hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 94.§ (2) és (3) bekezdését valamint a közúti
közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33.§ (1) bekezdés bb) pontját, – mint a közterület
kezelője és tulajdonosa a HHT ’98 Hírközlési Hálózat Tervező, Építő és Szolgáltató Kft. (1107
Budapest, Ceglédi út 30.) kérelmére hozzájárul az általa becsatolt és tervezett HHT‐10/13
számú engedélyezési terv alapján, Tiszacsege területén a meglévő szélessávú hálózat
rekonstrukciójához.
A rekonstrukcióval érintett önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok az
647/2‐es helyrajzi számú „kivett járda” megjelölésű, Fő utca, a
525‐os helyrajzi számú „kivett közterület” megjelölésű, Barna utca, a
476‐os helyrajzi számú „kivett közterület” megjelölésű Csurgó utca, valamint a
483‐as helyrajzi számú „kivett épület, udvar” megjelölésű ingatlan, melyen a
Magyar Telekom távközlési mobil torony található.
Képviselő‐testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a döntésről értesítse a
kérelmezőt.
Határidő: 2013. szeptember 30.
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester

10.

Napirendi pont
Ingatlanértékesítés
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Ingatlanértékesítéssel kapcsolatban Kapus József Tiszacsege, Iskola u. 27. szám alatti
lakos keresett meg és kérte, hogy az ingatlanjához közvetlenül kapcsolódó két ingatlant
szeretné megvásárolni, ahol mezőgazdasági jellegű tevékenységet kíván végezni és
továbbra is szeretné, ha a fiai itt dolgoznának. Bizottság tárgyalta, kérdezem Simon
Albert Elnök Urat, hogy kíván‐e kiegészítést tenni. Nem. Úgy gondolom, hogy aki
Tiszacsegén akar maradni és itt akar dolgozni, akkor támogatjuk és a terület
vételáraként általuk felajánlott 150 ezer Ft‐ot elfogadta a bizottság.
23

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ‐TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2013. SZEPTEMBER 04. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
_________________________________________________________________________________________________________________

Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy a
Tiszacsege, Iskola utcán lévő, 3429‐es helyrajzi számú 2708 m2 és a 3432‐es helyrajzi
számú 3506 m2 nagyságú „beépítetlen terület” megjelölésű, önkormányzat tulajdonát
képező, ingatlanokat Kapus József, 4066 Tiszacsege, Iskola u. 27. szám alatti lakos
részére értékesíti.
A 3429‐es helyrajzi számú 2708 m2 nagyságú ingatlan vételára:
75.000 Ft
A 3439‐es helyrajzi számú 3506 m2 nagyságú ingatlan vételára:
75.000 Ft
A Képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert az adás‐vételi
szerződés megkötésére.”
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Kapus József részére ingatlan
értékesítését – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

136/2013.(IX. 04.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy a Tiszacsege,
Iskola utcán lévő, 3429‐es helyrajzi számú 2708 m2 és a 3432‐es helyrajzi számú 3506 m2
nagyságú „beépítetlen terület” megjelölésű, önkormányzat tulajdonát képező, ingatlanokat
Kapus József, 4066 Tiszacsege, Iskola u. 27. szám alatti lakos részére értékesíti.
A 3429‐es helyrajzi számú 2708 m2 nagyságú ingatlan vételára:
2

A 3439‐es helyrajzi számú 3506 m nagyságú ingatlan vételára:

75.000 Ft.
75.000 Ft.

A Képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert az adás‐vételi szerződés
megkötésére.
Határidő: 2013. szeptember 30.
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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11.

Napirendi pont
Információs pont létrehozása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Információs pont létrehozásához kérte a TIGÁZ Zrt., hogy biztosítsunk nekik egy asztalt
és helyiséget, amikor információt szeretne szolgáltatni a tiszacsegei lakosokhoz.
Bizottság tárgyalta, felkérem Simon Albert Elnök Urat, hogy kiegészítését tegye meg.
Simon Albert PÜB. elnök:
Az volt a bizottság véleménye, hogy biztosítsuk ezt a lehetőséget.
Szilágyi Sándor polgármester:
A helyet majd előre kifogjuk tűzni és biztosítsuk a helyet, hogy tájékoztatni tudja a
TIGÁZ Zrt. a tiszacsegei lakosokat.
Ismertetem a határozati javaslatokat:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete megtárgyalta a TIGÁZ Zrt.
megkeresését és úgy határoz, hogy igényt tart az információs pont létrehozására.
Képviselő‐testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy döntéséről a TIGÁZ Zrt.‐t
értesítse. „
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – információs pont létrehozását
– 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

137/2013.(IX. 04.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete megtárgyalta a TIGÁZ Zrt.
megkeresését és úgy határoz, hogy igényt tart az információs pont létrehozására.
Képviselő‐testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy döntéséről a TIGÁZ Zrt.‐t
értesítse.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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12.

Napirendi pont
Polgármesteri jelentés
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester ismerteti a polgármesteri jelentésben foglaltakat.

Szilágyi Sándor polgármester:
Aki egyetért a polgármesteri jelentéssel és az elhangzott kiegészítéssel, kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a polgármesteri jelentést – 7 fő
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

138/2013.(IX. 04.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a polgármesteri jelentést az
elhangzott kiegészítéssel elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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13.

Napirendi pont

Különfélék

a.) Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat
állományáról
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

és

intézményei

szállítói

Szilágyi Sándor polgármester:
A Pénzügyi Irodavezető írásos anyagot készített, bizottsági ülésen megtárgyaltuk. Én
úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő időben kormányzati segítséget még kapunk,
hogy ezeket még kitudjuk fizetni. A szállítói tartozásról kérdezném Elnök Urakat,
Alpolgármester Urakat, Képviselő Urakat, hogy van‐e kiegészítésük?
Dr. Gadóczi István SZEB. tag:
Már a gazdálkodási előterjesztésben is láthattuk azt, hogy ha lassú tendenciával is, de
csökkenés mutatkozik a szállítói állományokban. Azt el kell mondani Könyvvizsgáló Úr is
megjegyezte, hogy ez 2011 óta folyamatosan csökken, ez egy nagyon jó tendencia,
nagyon odafigyelünk arra, hogy olyan határozatot ne fogadjunk el, ami vízbe viszi az
önkormányzatot. Többször átbeszéljük, hogy mire mondunk igent, milyen fejlesztésre,
milyen pályázatra. Az látszik ebből az előterjesztésből, hogy szándéka van Polgármester
Úrnak és az önkormányzatnak arra, hogy ezt havi rendszerességgel megtekintse, egy
kézben van és követve, kontrolálva van a pénzügyi kimutatásnak a kontrollja.
Köszönjük szépen az előterjesztést, mélyebben belelát a képviselő‐testület abba, hogy
hová tartunk. Amit én látok az én részemről azt jelenti, hogy jó irányba tartunk, azt
kívánom, hogy a mi segítségünkkel és Polgármester Úr segítségével ez az egyensúly
minél jobban a nullához közelítsen, és ne legyenek olyan követelőink, akiknek
tartozunk és tudjuk egyensúlyba hozni a gazdálkodásunkat. Ez 2011‐ben nagyon nehéz
volt, ennek a 3‐szorosa volt ez az összeg, remélem, hogy sikerül ezt a mérleget
egyensúlyba hozni és erre fogunk törekedni.
Szilágyi Sándor polgármester:
604 millióval kezdtük, most nincs 70 millió Ft. Ehhez kellett a kormányzat segítsége és a
mi felelős gazdálkodásunk. Jegyző Asszonnyal, olyat, amiben nagy kockázatot látunk
nem fogunk ideterjeszteni. Nagyon sok lehetőséggel keresnek bennünket, azokat
hozom csak ide, ami 100%‐os támogatottságú, vagy minimális saját erő szükséges
hozzá. A térfigyelő rendszer 27%‐os, az összes többi ennél jobb kondíciójú. Amiről ma is
beszéltünk nagy teherviselésre nem kötelezné az önkormányzatot és hihetetlen komoly
beruházás indulna el, norvég alaphoz kellene pályáznunk. Az a kérdés, hogy sikerül‐e
olyan szintre felhozni a pályázatot, hogy sikeres legyen. Arra törekszünk mindig, hogy
még egyszer az önkormányzatot, a képviselőket ne hozzuk olyan kellemetlen helyzetbe,
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mint még amikor nem együtt dolgoztunk. A gyakorlatban is most már az írott anyagok
egyértelműen mutatják. A lakosoknak üzenem, hogy felelős gazdálkodást folytatunk és
ennek az eredményei lassan beérnek.
Aki az önkormányzat és intézményei szállítói állományáról szóló tájékoztatót elfogadja,
kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – az önkormányzat és
intézményei szállítói állományáról szóló tájékoztatót – 7 fő igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:

139/2013.(IX. 04.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete az önkormányzat és intézményei
szállítói állományáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester

b.) Helyi önkormányzatok működőképességét szolgáló 2013. évi kiegészítő
támogatására vonatkozó igény benyújtása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

Szilágyi Sándor polgármester:
Pontosan a szállítói tartozások egy részének a fedezésére szeretnénk az igényt
benyújtani. Kérdezem a képviselőket, hogy van‐e ezzel kapcsolatban valakinek kérdése,
kiegészítése? Mivel nincs, aki egyetért azzal, hogy a helyi önkormányzatok
működőképességét szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatására igényt nyújtsunk be,
kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Helyi önkormányzatok
működőképességét szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatására vonatkozó igény
benyújtása – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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140/2013.(IX. 04.) KT. számú HATÁROZAT:
a helyi önkormányzatok működőképességét szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatására
vonatkozó igény benyújtásáról
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a Magyarország 2013. évi központi
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 4. számú mellékletének 1. IV. pontja alapján
támogatási igényt nyújt be a helyi önkormányzatok működőképességét szolgáló 2013. évi kiegészítő
támogatására.
Határidő: 2013. szeptember 30.
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester

c.) Egyek Önkormányzati Tűzoltóság működési támogatás kiegészítésére vonatkozó
kérelmének megtárgyalása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
Szilágyi Sándor polgármester:
Az Egyek Önkormányzati Tűzoltóság működési támogatás kiegészítését kéri tőlünk. Ezt
az évet akkor tudja nullás költségvetéssel lezárni, ha a Tiszacsegére eső részt 824 ezer
Ft‐ot még pluszba az idáig kifizetett támogatáson felül benyújtjuk. Arra kérem a
bizottságot, hogy erkölcsileg ezt a költséget a döntésünkkel támogatni kell, meg kell,
hogy szavazzuk. A Tűzoltóság vezetősége beszámolóján voltam, ott felmerült ez a plusz
költség, ahhoz, hogy még ebben az évben biztonságosan tudjon működni, ezt a
kiegészítést nekünk oda kell adni. Teljesen egyetértek a bizottsági ülésen
elhangzottakkal, hogy nagyon nehéz, mert 6.200 ezer Ft‐ot kell kifizetni és még ez
pluszban hozzájön. Ez már olyan nagy teher a településünkön, hogy el kell a
továbbiakban gondolkodni. De jelzem, hogy állami támogatást kap a tűzoltóság is, mi is
amikor a támogatási igényünket benyújtottuk, az ilyen irányú törekvéseinket
figyelembe veszik és ilyen célokra azért kiegészítő támogatásokat kapunk. Arra kérlek
benneteket, hogy szavazzuk meg. Egyetértek dr. Gadóczi István véleményével is, de ez
alól már túl sokat ebben nem dönthetünk, ha ki tudjuk fizetni, akkor kifizetjük. Van‐e
valakinek hozzászólása, kiegészítése? Mivel nincs, aki egyetért azzal, hogy az Egyek
Önkormányzati Tűzoltóság működési támogatás kiegészítésének biztosításához a 2013.
évi költségvetésben 824.000 Ft összeg erejéig forrást keressünk, kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Egyek Önkormányzati
Tűzoltóság működési támogatás kiegészítésére forrás biztosításának lehetőségét – 6
fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodása mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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141/2013.(IX. 04.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete megtárgyalta az Egyek
Önkormányzati Tűzoltóság működési támogatás kiegészítésére vonatkozó kérelmét.
Képviselő‐testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a támogatás
kiegészítésének biztosításához a 2013. évi költségvetésben 824.000 Ft összeg erejéig
forrást keressen.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester

d.) Alpolgármesteri tiszteletdíj emelésére javaslattétel
Ea.: Simon Albert PÜB. elnök
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
Alpolgármesteri tiszteletdíj emelésére a Pénzügyi Bizottság javaslattal élt. Két
alpolgármesterünk van Bagdi Sándor alpolgármester Úr és Losonczi János
alpolgármester Úr. Bagdi Sándor, aki régebben alpolgármester, Gadóczi doktor
lemondott az alpolgármesterségről, mivel az ügyelettel és a szakmájával kapcsolatban
összeférhetetlenség áll fent, ezért Losonczi János került megszavazásra. Mind a két
alpolgármester tisztességesen ellátja a munkáját és a közmunkaprogramnál kb. 347
embert koordinálnak és úgy gondolom, hogy ennek a gyümölcse mind a két
alpolgármester részéről kezd megérni. A 175 ezer Ft fizetésüket 200 ezer Ft‐ban
állapítaná meg a Képviselő‐testület a bizottság javaslatára.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló
1994. évi 65‐ös Törvény 4. § (4) bekezdése alapján Bagdi Sándor alpolgármester
tiszteletdíját 2013. október 01. napjától havi 200.000. Ft‐ban állapítja meg.”
Képviselő‐testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.”
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Bagdi Sándor alpolgármester
részére az alpolgármesteri tiszteletdíj emelést – 6 fő igen szavazattal, 1 fő
tartózkodása mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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142/2013.(IX. 04.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló
1994. évi LXIV. Törvény 4. § (4) bekezdése alapján
Bagdi Sándor alpolgármester
tiszteletdíját 2013. október 01. napjától havi 200.000 Ft‐ban, azaz kettőszázezer
forintban állapítja meg.
Képviselő‐testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. október 01.
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
Füzesiné Nagy Zita jegyző

Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló
1994. évi 65‐ös Törvény 4. § (4) bekezdése alapján Losonczi János alpolgármester
tiszteletdíját 2013. október 01. napjától havi 200.000 Ft‐ban állapítja meg.
Képviselő‐testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.”
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – alpolgármester részére az
alpolgármesteri tiszteletdíj emelést – 6 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodása mellett
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

143/2013.(IX. 04.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a polgármesteri tisztség
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló
1994. évi LXIV. Törvény 4. § (4) bekezdése alapján
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Losonczi János alpolgármester
tiszteletdíját 2013. október 01. napjától havi 200.000 Ft‐ban, azaz kettőszázezer
forintban állapítja meg.
Képviselő‐testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2013. október 01.
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
Füzesiné Nagy Zita jegyző

e.) Vásári‐Orosz Andrea részére vezetői illetménypótlék megállapítására
javaslattétel
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Azzal a kéréssel fordultam a Kistérséghez, hogy ennek Tiszacsegén vezetője legyen,
mert mindig nagyon nehéz helyzetben voltam, hogy mindig Balmazújvárosra kellett
telefonálgatnom és ilyen részletességgel nem kaptam támogatást, és olyan választ,
amellyel én megelégedtem volna, ezért kértem, hogy itt Tiszacsegén vezetőt nevezzünk
ki a Kistérségnél és a Kistérség fizeti a fizetésének nagy részét, de ha a vezetői
megbízásához nem tud kellő fedezetet biztosítani, akkor önkormányzatunk biztosít. Ez
két hét múlva eldől, amikor a kistérségnél is megszavazzuk. Vásári‐Orosz Andrea
gyesről jön vissza, van gyakorlata, közben is mikor behívtuk nagyon pozitív magatartást
tanúsított, kértük a segítségét és mindig segített. Kérdezem, hogy van‐e valakinek
kiegészítése? Mivel nincs, ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete kezdeményezi a Balmazújvárosi
Kistérség Humán Szolgáltató Központ intézményvezetőjénél, hogy Vásári‐Orosz Andrea
részére 200% mértékű vezetői pótlékot állapítson meg. Amennyiben a Balmazújvárosi
Kistérség Többcélú Társulásának 2013. évi költségvetése erre nem biztosít fedezetet,
úgy Tiszacsege Város Önkormányzata a Kistérségnek nyújtott működési támogatást a
szükséges összeggel megemeli.”
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Vásári‐Orosz Andrea részére
vezetői illetménypótlék megállapítását – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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144/2013.(IX. 04.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete kezdeményezi a Balmazújvárosi
Kistérség Humán Szolgáltató Központ intézményvezetőjénél, hogy Vásári‐Orosz Andrea
részére 200% mértékű vezetői pótlékot állapítson meg. Amennyiben a Balmazújvárosi
Kistérség Többcélú Társulásának 2013. évi költségvetése erre nem biztosít fedezetet,
úgy Tiszacsege Város Önkormányzata a Kistérségnek nyújtott működési támogatást a
szükséges összeggel megemeli.
Határidő: azonnal
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester

f.) Bérlakásra beérkezett pályázat elbírálása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem Tóth Imre SZEB. elnököt, hogy a kérelmet ismertesse.
Tóth Imre SZEB. elnök:
Bérlakásra érkezett pályázat. Kigler István kérte, hogy biztosítsunk számára egy
önkormányzati önköltséges bérlakást, a törvényi feltételeknek és a helyi rendeletnek
megfelelően benyújtotta az iratait, azok rendben vannak. Vállalta a kauciót, valamint a
lakbér fizetését. Úgy látta a bizottság, hogy erre a jövedelméből a fedezet meg is van.
Bizottságunk javasolta, hogy utaljunk ki részére egy lakást.
Szilágyi Sándor polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a Tiszacsege, Csurgó u. 38/11. szám alatti bérlakás bérlőjének
Kigler Istvánt jelöljük ki, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Tiszacsege, Csurgó u. 38/11.
szám alatti bérlakás bérlőjének kijelölését – 7 fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi István,
Derzsényi János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
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145/2013.(IX. 04.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő‐testülete az önkormányzati lakások és
helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 2/2007.(II. 01.) rendelete szerint 1 db 55
m2‐es költségalapon meghatározott lakbérű bérlakásra vonatkozóan az alábbi személy
részére biztosít bérlakást:
P.
ssz.

Név

Telephely/
Lakcím

Bérlakás
házszáma

Lakás‐
nagyság

Csurgó u. 38/11.

55 m2

Kijelölt önkormányzati költségalapú bérlakások:
1.

Kigler István

Tiszacsege, Széchenyi u. 4.

Képviselő‐testület felkéri továbbá a Költségvetési‐, Pénzügyi és Településfejlesztési Irodát,

hogy a bérlakások átadása előtt a tisztasági meszelést végeztessék el, melyről
fényképfelvétel is készüljön, és a bérleti szerződés esedékes felbontásakor a bérlakást
bérlő ugyanolyan állapotban bocsássa az önkormányzat rendelkezésére.
Határidő: 2013. október 30.
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
Mivel több napirend pont és hozzászólás nem volt, Szilágyi Sándor polgármester
megköszönte a Képviselő‐testület munkáját, a meghívott vendégek megjelenését és
zárt ülést rendel el.

K. m. f.
Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző

Dr. Gadóczi István
jegyzőkönyvhitelesítő
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