TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ‐TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2014. FEBRUÁR 05. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
_________________________________________________________________________________________________________________

Ikt.sz.: 570‐3/2014.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő‐testületének 2014. február 5‐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
Derzsényi János
Simon Albert
Tóth Imre

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
települési képviselő
települési képviselő
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 Derzsényi János 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.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

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

1./

Tiszacsege Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2014‐
2017. évi fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

2./

Tiszacsege Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megtárgyalása és
elfogadása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

3./

Tiszacsege Város önkormányzata
meghatározása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

4./

A Hajdú‐Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. kezdeményezése halasztott bérleti
díjról
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

5./

Különfélék

és

intézményei

létszámkeretének
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1.

Napirendi pont
Tiszacsege Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2014‐
2017. évi fizetési kötelezettségeinek megállapításáról
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Minden Képviselő Társam megkapta az előterjesztést. Kérdezném, hogy az 1‐es
napirendi ponttal kapcsolatosan van‐e valakinek hozzászólása? Felkérem Simon
Albertet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a bizottság véleményét
ismertesse.
Simon Albert PÜB. elnök:
Megtárgyalta a bizottság a napirendi pontot, felkértük a Pénzügyi Irodavezetőt, hogy
tájékoztasson bennünket a részletekről. A határozati javaslatban szereplő táblázat
szerint össze van foglalva a számszerűsített lényege, bizottságunk elfogadásra javasolja.
Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete az adósságot keletkeztető
ügylethez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm.
rendelet 2. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat saját bevételeinek összegét,
valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2014‐2017. évi fizetési
kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozat mellékelte szerint hagyja
jóvá.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Tiszacsege Város
Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2014‐2017. évi fizetési
kötelezettségeinek megállapítását – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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12/2014.(II. 05.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete az adósságot keletkeztető
ügylethez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm.
rendelet 2. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat saját bevételeinek összegét,
valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2014‐2017. évi fizetési
kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozat melléklete szerint hagyja
jóvá.
Határidő azonnal
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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melléklet a 12/2014.(II. 05.) KT. számú határozathoz:

Tiszacsege Város Önkormányzata
adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

adatok ezer Ft‐ban
Megnevezés

Helyi adók
Osztalék, koncessziós díjak
Díjak, pótlékok, bírságok
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni
értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból
származó bevétel
Részvények, részesedések értékesítése
Vállalt értékesítésből, privatizációból származó
bevétel
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés
Saját bevételek (01+….+07)
Saját bevételek ( 8.sor) 50%‐a
Előző években keletkezett tárgyévi fizetési
kötelezettség ( 11+…+17)
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása

sor‐
szám

1.
2.
3.

2014.év 2015. év
92 544
92 544

2016.év
92 544

2017.év
92 544

5 000

5 000

5 000

5 000

14 465

15 091

15 091

15 091

6.
7.
8.
9.

112 009
56 005

112 635
56 317

112 635
56 317

112 635
56 317

10.

4 000

0

0

0

0

0

0

0

10 000

10 000

10 000

10 000

25.
26.

14 500

10 000

10 000

10 000

27.

41 505

46 317

46 317

46 317

4.
5.

11.

Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés

12.
13.
14.
15.
16.

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező,
tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség
( 19+…+25)
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
Adott váltó
Pénzügyi lízing
Halasztott fizetés

17.

Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség
Fizetési Kötelezettség összesen (10+18)
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját
bevétel (09‐26)

saját bevétel és adósságot keletkeztető
ügyletből eredő fizetési kötelezettség
összegei

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

4 000
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2.

Napirendi pont
Tiszacsege Város Önkormányzat 2014. évi költségvetésének megtárgyalása és
elfogadása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
A tiszacsegei lakosoknak annyit szeretnék elmondani tájékoztatásul, hogy nagyon
hosszadalmasan és tartalmasan átbeszéltük. Külön köszönet a Képviselő Társaimnak,
hogy nem hagyták az írott anyagot szó nélkül. Úgy gondolom, hogy minden Képviselő
Társamnak a megelégedésével fogunk az asztaltól felállni. Nagyon szigorú szabályoknak
kell megfelelnünk, hogy Tiszacsege Város Önkormányzatának költségvetése
működőképes legyen. A működőképesség megőrzése érdekében vagy szigorúbb
költségvetést kell készítenünk, vagy élni kell azzal a lehetőséggel, hogy az
önkormányzati államtitkár felé jelezni fogjuk, hogy ahhoz, hogy a költségvetés és a
település működtetése stabil legyen, ahhoz egy 50‐60 millió Ft segítség kell. Amíg nem
kapjuk meg pontosan a választ, vagy amíg nem tudjuk szűkíteni a költségvetést, ahogy
a bizottsági ülésen is tartalmasan megbeszéltük, én is arra kérem a Képviselőket, hogy
ezt a napirendi pontot ebben a tartalmában ne fogadjuk el. Felkérem Simon Albertet a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a bizottság véleményét ismertesse.
Simon Albert PÜB. elnök:
Polgármester Úrral egyetértve azt tudom mondani, hogy a bizottsági ülésen sem
fogadtuk el ezt a napirendi pontot így. Azt az indítványt támogattuk, hogy alaposabban
nézzük meg a lehetőségeket, forrásokat, amellyel csökkenthető a hiányunk, vizsgáljuk
meg az intézmények működését, szánjunk időt alaposabban, részletesebben ezt
követően a következő ülésen ismét kerüljön napirendre és akkor esetleg majd el is
fogadjuk.
Szilágyi Sándor polgármester:
A lakosok miatt annyival egészíteném ki, nehogy félre értsék, nem az alapossággal van
baj, hanem olyan értelemben dolgozzuk át a költségvetést, hogy megfeleljünk az
elvárásoknak is, ahol még lehet szűkíteni, de a település gazdálkodása továbbra is stabil
maradjon. Nagyon nehéz, nekünk így határozták meg, hogy ennyi támogatás van
előirányozva, jelezni fogjuk, hogy még van egy kicsi híja.
Simon Albert PÜB. elnök:
Kutassuk azokat a forrásokat, lehetőségeket, hogy hol tudnánk javítani ezeket a
mutatókat. A Pénzügyi Iroda alapos volt, elénk tárta a helyzetet, de utat kell keresni a
továbbiakban, amivel szűkíthetjük a meglévő hiányunkat, így értettem részünkről az
alaposságot.
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Szilágyi Sándor polgármester:
A lakosság is értse meg, hogy olyan nehéz feladatot kell megoldanunk, hogy ne
sérüljenek a város működtetés vonatkozásában bizonyos területei. Nagyon
felelősségteljes hozzászólások voltak a Képviselő Társaim részéről. Minden tiszacsegei
városlakosnak azt szeretném mondani, hogy ilyen kiegyensúlyozott, ilyen jó hozzáállású
felelősség teljes képviselő‐testületet a megyében a 82 település közül nagyon sokan
szeretnének. A kormányzat is adott támogatási rendszert kidolgozott, attól eltérni
nagyon nehéz. Kellő alapossággal döntött a bizottság úgy, hogy a költségvetést nem
fogadtuk el, ezzel még nem kockáztatjuk a működést és nem kockáztatjuk az állami
támogatást, mert erre még van lehetőségünk. Nagyon köszönöm a Képviselő
Társaimnak, hogy teljesen áttudtuk több órán keresztül beszélni a lehetőségeket. A
bizottság javaslata, hogy egyelőre halasszuk el.
Aki egyetért azzal, amit a bizottsági ülésen megtárgyaltunk, hogy ebben a formában
még nem fogadjuk el, de egy későbbi időpontban visszatérünk rá, és átbeszéljük azokat
a lehetőségeket, ami még esetleg rejlik ebben a költségvetésben, kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Tiszacsege Város
Önkormányzat 2014. évi költségvetésének előzetes megtárgyalását – 7 fő igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

13/2014.(II. 05.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete megtárgyalta Tiszacsege Város
Önkormányzat 2014. évi költségvetése tárgyában elkészített előterjesztést és úgy
határoz, hogy a következő képviselő‐testületi ülésen újra tárgyalja, megvizsgálva az
intézmények működését, keresve a lehetőségeket, forrásokat, amellyel csökkenthető a
hiány.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester

Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem Bagdi Sándor alpolgármester Urat, hogy legyen szíves az ülést folytatni, mert
vendégeim vannak a Révhajósok Országos Szövetségétől.
Szilágyi Sándor polgármester
alpolgármesternek.

átadja

az

ülés

vezetését

Bagdi

Sándor

Jelen van: 6 fő
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3.

Napirendi pont
Tiszacsege Város önkormányzata és intézményei létszámkeretének meghatározása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Bagdi Sándor alpolgármester:
Felkérem Simon Albertet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a
bizottság véleményét.
Simon Albert PÜB. elnök:
Az előterjesztés arról szól, hogy az önkormányzatnál és az intézményeinél
létszámkeretet kell megállapítani, mely március 01‐jétől lépne hatályba. Táblázatban
össze vannak foglalva, azok a létszámok, amelyek 2014. január 01‐jén voltak és
amelyek 2014. március 01‐jétől lépnek életbe. Belső átcsoportosításokat jelent, nem
azt jelenti, hogy bárkit is elküldünk az intézményektől, ezt Jegyző Asszony elmondta
bizottsági ülésen, támogatta a bizottság az elfogadását.
Bagdi Sándor alpolgármester:
Akinek hozzászólása, észrevétele, javaslata van, kérem tegye meg. Mivel nincs,
ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege
Város
Önkormányzata
Képviselő‐testülete
Tiszacsege
Város
Önkormányzata és intézményei létszám előirányzatát és munkaköreit ‐ 2014. március
1. napi hatállyal ‐ e határozat 1‐5. számú mellékleteiben meghatározott tartalommal
hagyja jóvá.
A Képviselő‐testület 2014. március 1. napi hatállyal átadja a Tiszacsege Város
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által ellátott kisegítő feladatokat az alábbiak
szerint:
a.) a gépkocsivezetői feladatokat ‐ az álláshellyel együtt ‐ Tiszacsege Város
Önkormányzatának,
b.) a technikai segítői feladatokat ‐ álláshellyel együtt ‐ a Dr. Papp József Városi
Könyvtár és Művelődési Otthonnak.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Tiszacsege Város
Önkormányzata és intézményei létszámkeretét – 6 fő igen szavazattal (Szilágyi Sándor
polgármester nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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14/2014.(II. 05.) KT. számú HATÁROZAT:

1./ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete Tiszacsege Város Önkormányzata és
intézményei létszám előirányzatát és munkaköreit ‐ 2014. március 1. napi hatállyal ‐ e
határozat 1‐5. számú mellékleteiben meghatározott tartalommal hagyja jóvá.
2./ A Képviselő‐testület 2014. március 1. napi hatállyal átadja a Tiszacsege Város
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala által ellátott kisegítő feladatokat az alábbiak szerint:
a.) a gépkocsivezetői feladatokat ‐ az álláshellyel együtt ‐ Tiszacsege Város
Önkormányzatának,
b.) a technikai segítői feladatokat ‐ álláshellyel együtt ‐ a Dr. Papp József Városi
Könyvtár és Művelődési Otthonnak.
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
intézményvezetők
Végrehajtási határidő: 2014. március 1.

1. számú melléklet a 14/2014.(II. 05.) KT. KT. számú határozathoz
Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala létszám előirányzata és munkakörei

‐ köztisztviselők

Összesen:

2014. március 1‐től
20 fő
‐ 1 fő jegyző,
‐ 1 fő hatósági irodavezető
‐ 1 fő munkaügyi ügyintéző
‐ 3 fő egyéb titkársági
ügyintéző,
‐ 1 fő iktató és irattáros,
‐ 1 fő pénzügyi vezető,
‐ 5 fő pénzügyi ügyintéző,
‐ 2 fő adóügyi ügyintéző,
‐ 1 fő műszaki ügyintéző,
‐ 1 fő pályázatkezelő,
‐ 2 fő szociális ügyintéző,
‐ 1 fő informatikus
20 fő
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2. számú melléklet a 14/2014.(II. 05.) KT. számú határozathoz

Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon létszám előirányzata és munkakörei

‐ közalkalmazottak:

Összesen:

2014. március 1‐től
6 fő
‐ 1 fő intézményvezető
‐ 2 fő könyvtáros
‐ 1 fő művelődésszervező
‐ 1 fő múzeumi karbantartó
(részmunkaidős)
‐ 1 fő technikai segítő
6 fő

3. számú melléklet a 14/2014.(II. 05.) KT. számú határozathoz
Tiszacsege Város Önkormányzata létszám előirányzata és munkakörei

‐ közalkalmazottak:

Összesen:

2014. március 1‐től
6 fő
‐ 1 fő polgármester
‐ 1 fő gépkocsivezető/falugondnok
‐ 1 fő hivatalsegéd
‐ 1 fő karbantartó‐lakatos
‐ 1 fő portás
‐ 1 fő gépkocsivezető
6 fő
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4. számú melléklet a 14/2014.(II. 05.) KT. számú határozathoz
Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde létszám előirányzata és munkakörei

‐ közalkalmazottak:

Összesen:

2014. március 01‐től
32 fő
‐ 1 fő intézményvezető
‐ 1 fő intézményvezető‐helyettes
‐ 1 fő intézményegység‐vezető
‐ 13 fő óvodapedagógus
‐ 1 fő óvodatitkár
‐ 2 fő pedagógiai asszisztens
‐ 7 fő dajka
‐ 5 fő kisgyermeknevelő
‐ 1 mosónői
32 fő

5. számú melléklet a 14/2014.(II. 05.) KT. számú határozathoz
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet létszám előirányzata és munkakörei

‐ közalkalmazottak:

Összesen:

2014. március 1‐től
23 fő
‐ 1 fő intézményvezető
/ városüzemeltetési irányító /
‐ 1 fő intézményvezető‐helyettes
/ intézményvezető műszaki helyettese /
‐ 1 fő fürdővezető
‐ 1 fő építésvezető
‐ 1 fő ügyintéző
‐ 1 fő pénztáros
‐ 1 fő helypénzbeszedő (részmunkaidős)
‐ 2 fő vízkezelő
‐ 1 fő festő
‐ 4 fő karbantartó
‐ 1 fő temetőgondnok
‐ 3 fő sírásó
‐ 4 fő gépkezelő
‐ 1 fő gépkocsivezető
23 fő
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4.

Napirendi pont
A Hajdú‐Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. kezdeményezése halasztott bérleti díjról
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Bagdi Sándor alpolgármester:
Bizottsági ülésen részletesen megbeszéltük. A Hajdú‐Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.
átütemezést kért tőlünk. Felkérem Simon Albertet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
elnökét, hogy ismertesse a bizottság véleményét.
Simon Albert PÜB. elnök:
A bizottság támogatta a javaslatot.
Bagdi Sándor alpolgármester:
Akinek észrevétele, hozzászólása, javaslata van, kérem, tegye meg. Mivel nincs,
ismertetem a határozati javaslatot:
„A Képviselő‐testület
1. hozzájárulását adja ahhoz, hogy a település közüzemi ivóvíz és szennyvíz‐
szolgáltatásának ellátására vonatkozóan a Hajdú‐Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.
(székhelye: 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. sz., a jelen határozatban a továbbiakban:
HBÖV Zrt.) üzemeltetővel megkötött bérleti‐üzemeltetési szerződések alapján az
üzemeltető által az Önkormányzat részére fizetendő, a 2013. és a 2014. évre
vonatkozó bérleti díjak pénzügyi teljesítésére az alábbi ütemezés szerint kerüljön sor:
 a bérleti díjak Általános Forgalmi Adó‐tartalmának az Önkormányzat irányában való
kiegyenlítésére a HBÖV Zrt. ‐ az eredeti esedékességeknek megfelelően ‐ a bérleti
díjakról az Önkormányzat által kiállításra kerülő számlákban foglalt teljesítési
időpontig köteles
 a bérleti díjak nettó részét a HBÖV Zrt. legkésőbb 2015. március 31. napjáig köteles
pénzügyileg teljesíteni az Önkormányzat részére azzal, hogy a HBÖV Zrt. jogosult ezen
nettó összegekbe pénzügyileg bekompenzálni az üzemeltetés során általa
megelőlegezett, de a bérleti‐üzemeltetési szerződés rendelkezései értelmében az
Önkormányzatot, mint ellátásért felelőst terhelő költségeket.
2. felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a fenti 1. pontban foglalt tartalommal
létrejövő, a HBÖV Zrt‐vel megkötendő megállapodás aláírására.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a Hajdú‐Bihari
Önkormányzatok Vízmű Zrt. kezdeményezését a halasztott bérleti díjról – 6 fő igen
szavazattal (Szilágyi Sándor polgármester nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
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15/2014.(II. 05.) KT. számú HATÁROZAT:
a települési ivóvíz és szennyvíz‐szolgáltatásokkal kapcsolatos, a
2013‐2014. évekre vonatkozó bérleti díjfizetési kötelezettség
pénzügyi teljesítésének átütemezéséről
A Képviselő‐testület
3. hozzájárulását adja ahhoz, hogy a település közüzemi ivóvíz és szennyvíz‐
szolgáltatásának ellátására vonatkozóan a Hajdú‐Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.
(székhelye: 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. sz., a jelen határozatban a továbbiakban:
HBÖV Zrt.) üzemeltetővel megkötött bérleti‐üzemeltetési szerződések alapján az
üzemeltető által az Önkormányzat részére fizetendő, a 2013. és a 2014. évre vonatkozó
bérleti díjak pénzügyi teljesítésére az alábbi ütemezés szerint kerüljön sor:
 a bérleti díjak Általános Forgalmi Adó‐tartalmának az Önkormányzat irányában való
kiegyenlítésére a HBÖV Zrt. ‐ az eredeti esedékességeknek megfelelően ‐ a bérleti
díjakról az Önkormányzat által kiállításra kerülő számlákban foglalt teljesítési időpontig
köteles
 a bérleti díjak nettó részét a HBÖV Zrt. legkésőbb 2015. március 31. napjáig köteles
pénzügyileg teljesíteni az Önkormányzat részére azzal, hogy a HBÖV Zrt. jogosult ezen
nettó összegekbe pénzügyileg bekompenzálni az üzemeltetés során általa
megelőlegezett, de a bérleti‐üzemeltetési szerződés rendelkezései értelmében az
Önkormányzatot, mint ellátásért felelőst terhelő költségeket.
4. felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a fenti 1. pontban foglalt tartalommal
létrejövő, a HBÖV Zrt‐vel megkötendő megállapodás aláírására.
Határidő:
Felelős:

5.

azonnal
Szilágyi Sándor polgármester

Napirendi pont
Különfélék
Mivel több napirend pont és hozzászólás nem volt, Bagdi Sándor alpolgármester
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
Derzsényi János
jegyzőkönyvhitelesítő

13 / 13

