JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 14-én
de. 0900 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében –
megtartott üléséről.

Jelen vannak:

mellékelt jelenléti ív szerint

Meghívottak:

mellékelt jelenléti ív szerint

Szilágyi Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott
vendégeket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 fő
képviselő jelen van. Tóth Imre távolmaradását jelezte. Derzsényi János jelezte, hogy
később érkezik.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Zsólyominé Gyenes Anikóra, valamint a
jegyzőkönyv-hitelesítő személyére dr. Gadóczi István képviselőre és a napirendi pont
tárgyalására.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető,
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét – 5 fő igen szavazattal (Tóth Imre, Derzsényi János
nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a napirendi pont tárgyalását – 5
fő igen szavazattal (Tóth Imre, Derzsényi János nem volt jelen a szavazásnál) nem volt
jelen a szavazásnál) elfogadta.
Napirendi pontok:
1./ Javaslat a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás
felhasználásáról szóló rendelet elfogadására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
2./ Támogatás megelőlegező hitelfelvétel
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
3./ Az önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
4./ Előterjesztés a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának 2013. évi
működéséről
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
5./

Különfélék
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1.

Napirendi pont
Javaslat a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás
felhasználásáról szóló rendelet elfogadására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Sajnos tavalyhoz képest, pont egy tizede fát kaptunk 150 m3-t, amit jelen pillanatban a
nyilvántartásokból a 150 legrászorultabb fog megkapni. Ezért megkérek minden
tiszacsegei lakost, hogy értesítést fog kapni névre szólóan. Sajnos ezen nincs
lehetőségünk változtatni, nem megyek szembe az érvényben lévő jogszabályokkal,
sarkosan tudok csak dönteni. Mérlegelés nélkül az első 150 ember fogja megkapni.
Megkérem a tiszacsegei lakosokat, hogy segítsenek ebben. Én mindent megtettem
azért, hogy több fát kapjunk, tavaly sikerrel jártunk az idén nem, mert másképp
osztották el. Megkérem a tiszacsegei lakosokat, hogy engem is értsenek meg, mert
rengeteg energiám van benne, nem bírtunk többet intézni. Felkérem Losonczi Jánost a
Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a bizottság döntéséről tájékoztasson.
Losonczi János PÜB. elnök:
Bizottsági ülésen megtárgyaltuk ezt a kérdést, aránylag egyszerűbb dolgunk volt, ahogy
Polgármester Úr is elmondta. A szociális irodától megkaptuk azt a listát, ami a
számítógépen rendelkezésre állt, ezzel mi sem tudunk vitatkozni, kimondottan a
nyilvántartásban szereplő személyek kaphatják meg és nincs egyedi mérlegelési
lehetőségünk ebben a kérdésben. A bizottság a rendelet módosítást így javasolja
elfogadásra a testületnek.
Szilágyi Sándor polgármester:
A csegei lakosok megértését kérem, mert ezen nem tudunk változtatni. Még egyszer
arra kérem a lakosokat, hogy nem kell kérelmet benyújtani, mert a törvény szerint a
legrászorultabbak kaphatják. Ebben sem én, sem Losonczi Jánost, sem Bagdi Sándor
nem tud segíteni. Az adott lista alapján tudjuk ezt a minimális fát szétosztani. Aki a
rendelet módosítással egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a szociális célú
tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásáról szóló rendelettervezetet – 5 fő igen szavazattal (Tóth Imre, Derzsényi János nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
Tiszacsege Város Önkormányzata
30/2012.(XII. 19.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásáról
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához
kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 59/2012. (XI. 28.) BM rendelet 1. mellékletében
meghatározott támogatás felhasználására.
2. §
(1) Tiszacsege Város Önkormányzatának polgármestere szociális célú tűzifára való
jogosultságot állapít meg annak a lakásfenntartási támogatásban részesülő személynek, aki
egyidejűleg aktívkorúak ellátására vagy időskorúak járadékára is jogosult és akinek a
háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 23.991 Ftot.
(2) Jelen rendelet alkalmazásában a jogosultság megállapításánál az egy fogyasztási egységre
jutó havi jövedelem megegyezik a lakásfenntartási támogatásra irányuló jogosultság
megállapításának alapját képező egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelemmel.
3. §
(1) A szociális célú tűzifára való jogosultságot a polgármester hivatalból állapítja meg, a
jegyző által rendelkezésére bocsátott adatok alapján.
(2) A támogatás 0,5-1 erdei m3 tűzifa lehet.
(3) A jogosult részére a jogerős határozattal megállapított tűzifa átadása átadás-átvételi
jegyzőkönyv aláírását követően történik.
4. §
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatásának felhasználásáról szóló 1/2012.(I.11.) önkormányzati rendelet.
Tiszacsege, 2012. december 19.
Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
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2.

Napirendi pont
Támogatás megelőlegező hitelfelvétel
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
A kormány segítette az 5000 fő alatti önkormányzatokat, bennünket is, ez technikai
dolog, de kell a testület döntése. Felkérem Langó Józsefné pénzügyi irodavezetőt, hogy
mondja el, hogy konkrétan miről van szó. A bizottság részletesen megtárgyalta.
Langó Józsefné pü.-i vezető:
Tisztelt Képviselő-testület! Tiszacsege Város Önkormányzata két Leader pályázatot
nyert 2012-ben a városi sportpálya fejlesztését, valamint a térfigyelő rendszer
kialakítását. Ez a megvalósítás átnyúlik 2013-ra, ehhez a két pályázat megvalósításához
kívánunk felvenni támogatás megelőlegező hitelt, mivel a pályázati elszámolás utólagos
finanszírozású, megkönnyítve a pályázat megvalósítását, szükséges a támogatás
megelőlegező hitel felvétele, ehhez kellene határozatot elfogadni, hogy benyújthassuk
a hitelkérelmünket a hitelintézethez.
Szilágyi Sándor polgármester:
Ehhez a hitelfelvételhez a kormány hozzájárult és nem kell külön engedélyt kérni. Aki a
határozati javaslattal egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Támogatás megelőlegező
hitelfelvételét – 5 fő igen szavazattal (Tóth Imre, Derzsényi János nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
217/2012.(XII. 14.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az OTP Bank
Nyrt-vel történt előzetes egyeztetés alapján a beruházások sikeres megvalósítása érdekében
támogatás megelőlegező hitel iránti kérelmet nyújt be,
•
•

A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének, Közösségi terek fejlesztési
célterületre benyújtott Városi Sportpálya fejlesztése beruházáshoz 15.000.000 Ft,
A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének, Hortobágyi Leader Hacs
területén térfigyelő rendszer kialakítása célterületre benyújtott Térfigyelő
rendszer kialakítása a közbiztonság megőrzésének érdekében Tiszacsegén
beruházáshoz 14.820.934- Ft támogatási összeg erejéig.
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A Képviselő-testület vállalja, hogy a felvett hitelt és annak kamatait a hitel ütemezésének
megfelelően határidőben megfizeti. Az esedékesség évében költségvetési rendeletében
megtervezi a tőke és kamatfizetési kötelezettségeket.
Határidő: azonnal
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
3.

Napirendi pont
Az önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Mint idáig is már a 1,5 év alatt nagyon komoly támogatást kaptunk a kormánytól, a
megyei önkormányzat vezetőségétől és úgy gondolom, hogy Kormánymegbízott Úr is
személyesen jár el több esetben, kiemelt támogatásokat kapott Tiszacsege. A
megmaradt hiteltartozásunkra a szakmai dolgokat a pénzügyi iroda elvégezte, ami hitel
volt Tiszacsege Város Önkormányzatának 235 millió Ft, ezt a kormány átvállalta és a
számlánkra már le is került. Úgy gondolom, hogy Tiszacsege Városa ezzel nagyon
komoly tehertől szabadult meg. Van még egy minimális szállítói tartozásunk, de azt is
technikai kérdéssel tudjuk kezelni. Többen kérdezték, hogy jó vagy rossz ez? Amikor
ilyen tehertől szabadítanak meg egy önkormányzatot, annyit lehet rá válaszolni, mint a
város polgármestere én köszönettel tartozok a kormánynak, hogy ezt a lehetőséget
biztosította. Az, hogy választáskor 5000 fő alatt voltunk, ebben a szerencse is benne
van. Tényleg végre megszabadultunk egy olyan tehertől, amelynek a kamata évente 55
millió Ft volt. Tisztelt tiszacsegei lakosok elképzelhetik, hogy ezt az 55 millió Ft-ot az
adóból kellett fizetni. Ehhez kiegészítést ezen kívül nem is lehet tenni. Kérem a
tiszacsegei lakosokat, hogy tényleg így kezelje, hogy nagyon komoly segítséget kaptunk
a kormánytól. 1,5 évvel ezelőtt azon küzdöttünk, hogy a fürdőt adjuk el, mert ki voltak
kötve a közintézményekből a világítás, a gáz. Onnantól kezdve egy komoly segítséget
kaptunk és a saját erőnkből és lehetőségeinkhez mérten talpra állt az
önkormányzatunk. A képviselőknek külön köszönöm, hogy felelősen átgondolunk
minden kérdést, nagyon hosszú bizottsági ülés után felelős döntést hozunk meg.
Minden bizottsági ülésen részt veszek, így kellő tájékoztatást kapnak a képviselők és
megvitatjuk ezeket a kérdéseket. Jegyző Asszonynak is külön köszönöm, hogy
segítségünkre van. Felelősségteljes képviselő-testülete van a városnak, bármikor,
bárkivel szívesen leülünk beszélgetni. Hihetetlen plusz munkát végeznek a képviselők
is. A mezőgazdasági programmal kapcsolatban Losonczi János járja az országot, hogy a
rábízott feladatokat ellássa, a mezőgazdasági projekt megvalósításához az érvényben
lévő jogszabályokon belül a szükséges eszközöket megvásárolja. Olyanokat vállalunk
fel, hogy nem is tudom, hogy tudnám honorálni. Azt kérem, a lakosoktól, hogy tényleg
értsék meg, hogy nagyon sokat dolgozunk. Minden képviselő csak akkor van távol az
ülésről, ha komoly elfoglaltsága van. Ezeket azért mondom el mindig, mert nem lehet
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kívülről látni. Az igaz, hogy az önkormányzatunk stabil, ezzel a nagyon komoly
kormányzati segítséggel kilábaltunk a bajból. Ez nem azt jelenti, hogy jövőre a milliókat
minden fele költhetjük, csak ez a teher leesik a vállunkról és a beruházásoktól kezdve
komolyabb lehetőségekben gondolkozhatunk. A kormány sem engedi eladósodni az
önkormányzatokat. A képviselők semmilyen plusz juttatásban nem részesülnek, ugyan
azért a bérért végzik a munkájukat, mint az előző testületekben lévő képviselők. Van-e
valakinek kiegészítése? Mivel nincs, aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az önkormányzati
adósságkonszolidáció végrehajtására vonatkozó határozati javaslatot – 5 fő igen
szavazattal (Tóth Imre, Derzsényi János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
218/2012.(XII. 14.) KT. számú HATÁROZAT:
1. Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi
központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban:
költségvetési törvény) 76/C. §-ban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a
törvényben írt feltételekkel tartozásai megfizetéséhez igénybe kívánja venni az állam
által biztosított, egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást, azon
adósságelemek tekintetében, amelyekre a költségvetési törvény a támogatás
igénybevételét lehetővé teszi.
2. A képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás
alatt nem áll.
3. A képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 286. §
alapján hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és
járulékrészét, valamint egyéb költségeit az önkormányzat helyett az állam közvetlenül
megfizesse a hitelezőknek/kölcsönnyújtóknak.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében:
a. a hitelezők/kölcsönnyújtók által az érintett adósságelemek tőke és
járulékrészéről, valamint egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja,
b. a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat a
Magyar Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat,
igazolásokat, egyéb dokumentumokat,
c. a költségvetési törvény 76/C. § (10) bekezdésében meghatározott
megállapodást megkösse, amennyiben azt az államháztartásért felelős
miniszter kezdeményezi.
5. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem rendelkezik olyan betéttel,
vagy egyéb számlaköveteléssel, szerződéssel, ami kifejezetten a konszolidációval
érintett adósságelemhez kapcsolódik, illetve annak fedezetére vagy teljesítés
biztosítékául szolgál.
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6. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a 76/C. § szerinti adósságkonszolidáció
során a Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az önkormányzatra vonatkozó, a
törléshez szükséges adatokat, információkat megismerje és kezelje.
Határidő: 2012. december 17.
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
4.

Napirendi pont
Előterjesztés a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának 2013. évi
működéséről
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Megvitatta a bizottság, az egyedi megoldásokra még visszatérünk. Arra kérem a
testületet, ahogy a bizottsági ülésen megbeszéltük, annak megfelelően fogadjuk el a
napirendi pontot és erre még vissza fogunk térni. Jelen pillanatban a napirendnek
megfelelően illetve azzal a kiegészítéssel, hogy Egyekkel is vegyük fel a társulás
lehetőségét és a legközelebbi testületi ülésen még több információ birtokában újra
tárgyaljuk. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Balmazújvárosi Kistérség
Többcélú Társulásának 2013. évi működésére vonatkozó határozati javaslatot – 5 fő
igen szavazattal (Tóth Imre, Derzsényi János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
219/2012.(XII. 14.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 12-én tartandó
ülésére a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának 2013. évi működéséről
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva az alábbi 1-3.
pontokban foglaltak szerint határoz:
1.) A Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, vizsgálja meg annak
lehetőségét, hogy Tiszacsege Város Önkormányzata 2013. december 31. napjával, vagy
ha jogszabály-változás, illetőleg a társulási megállapodás módosítása lehetővé fogja azt
tenni, akkor
2013. december 31. napja előtt kiváljon a Balmazújvárosi Kistérség
Többcélú Társulásából.
2.) A Képviselő-testület a társulás 2013. évi költségvetési koncepciójában tervezett,
Tiszacsege Önkormányzata által fizetendő hozzájárulás összegével nem ért egyet, ezért
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javasolja a Társulási Tanács számára, hogy csökkentse az önkormányzati hozzájárulás
mértékét, és amennyiben ehhez szükséges, hozzon takarékossági intézkedéseket.
3.) A Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy a jövőben is társulás keretében lásson
el önkormányzati feladatokat, ezért felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a
szomszéd települések polgármestereivel egyeztessen a jövőbeni együttműködés
lehetőségéről.
Határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
5.

Napirendi pont
Különfélék
a.) Tájékoztató közös hivatal kialakításával kapcsolatosan
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Szilágyi Sándor polgármester:
Hortobágy jelezte, hogy elképzelhető, hogy egy közös hivatalt hoznánk létre, nézzük
meg ezeket a lehetőségeket. December 07-én döntött újra a kormány és
megváltoztatta azokat a feltételeket, ami nekünk volt. Köszönöm a képviselő
társaimnak is, hogy megértették, hogy mindenkinek meg kell adni a lehetőséget. De
olyan hátránnyal indulnánk, hogy 18 millió Ft-tal kevesebb lenne a támogatásunk,
illetve két személlyel kevesebb lenne a hivatal létszáma, ha társulnánk, ezért a Jegyző
Asszony irányomba tett szakmai javaslatát fogadom el. A szakma bebizonyította, hogy
rosszabbul járna a településünk. Rá vagyunk kényszerítve, hogy a rövidtávú jó
döntéseket kell inkább előnyben részesíteni. Mert nem tudjuk, hogy 5 év múlva ez a
döntés mit hozott volna. Arra kérlek benneteket, hogy a jogszabályt figyelembe véve,
miszerint hátrányt okozna a településnek, ha társulnánk, ezt nem vállalhatjuk be, sem a
két dolgozót, sem a 18 millió Ft-ot. Erről külön szavazni nem kell, ez egy tájékoztatás.
b.) Tompa utca Tiszacsege, Tompa u. 1-3. szám alatti ingatlanok telekegyesítése
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
A Tompa utcai 1-3. szám alatti ingatlanra szeretnénk egy egészségházat építeni, a
pályázat kiírásra került, ezért a három telket egy helyrajzi szám alá kell bevonni. Ma
már kértem Víghné Zsuzsát, hogy indítsa el, hátha nyerne ez a pályázatunk, 90%-os
állami támogatású pályázatról van szó. Modernebb épület, kevesebb energiával
tudnánk felfűteni ezt az ingatlant, és korszerűbb berendezések szolgálnák a tiszacsegei
lakosokat. Úgy gondolom, hogy jelen pillanatban is el kell fogadni, hogy az egészségügyi
ellátást a körülményekhez képest jól biztosítjuk a lakosok számára. Aki egyetért a
határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tompa utca Tiszacsege, Tompa
u. 1-3. szám alatti ingatlanok telekegyesítését – 5 fő igen szavazattal (Tóth Imre,
Derzsényi János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
220/2012.(XII. 14.) KT. számú HATÁROZAT:
Képviselő-testület - figyelembe véve az 1990. évi LXV. Tv. 1.§ (6) bekezdés b/ pontját –
hozzájárul a Tiszacsege Város Önkormányzat tulajdonát képező Tiszacsege belterületi
93/4, 93/3, 95 hrsz-ú ingatlanok összevonásához az egészség-központ megépítése
céljából.
Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert a telekalakítási eljárás
megindítására.
Határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
a.) Egyebek
Bagdi Sándor alpolgármester:
A Tiszacsegei Városi Sportegyesület nevében szeretettel meghívom a Polgármester
Urat, a Jegyző Asszonyt, a Képviselő Társaimat, az önkormányzat dolgozóit a
szombaton 19 órakor kezdődő jótékonysági bálra.
Szilágyi Sándor polgármester:
A katolikus templom átadása lesz. Arra kérem a tiszacsegei lakosokat, hogy egy kis
csúszással tudok érkezni. Az egyeki Polgármester nagyon komoly hatható segítségével
sikerült elérni, hogy a Sportegyesület támogatást fog kapni. Egyek Polgármestere a
doktoriját Németországban szerezte, nagyon jól beszéli a német nyelvet és rajta
keresztül a Remondis vezetőjével elég sokat beszélgettem és sikerült kijárni és komoly
pénzügyi segítséget kapjunk.
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.
Szilágyi Sándor
polgármester

K. m. f.

Füzesiné Nagy Zita
jegyző

Dr. Gadóczi István
jegyzőkönyvhitelesítő
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