TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
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Ikt.sz.: I/1833-1/2020.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. január 14-én
15.00 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében – soron
kívüli üléséről.

Jelen vannak:

mellékelt jelenléti ív szerint:
Fekete Gergő
Simon Albert
Bartha Jánosné
Komóczi Imre
Illés János
Derzsényi János
Tóth Imre

polgármester
alpolgármester
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő

Polgármesteri Hivatal részéről:
Dr. Bobkó Péter
jegyző
Meghívottak:

mellékelt jelenléti ív szerint:

Fekete Gergő polgármester:
Köszöntöm tisztelt Képviselőtársaimat, köszöntöm Alpolgármester urat, a pénzügyi és
ügyrendi bizottsági Elnök urat, köszöntöm Jegyző urat és Hatósági irodavezető urat,
köszöntök mindenkit ezen a soron kívüli testületi ülésen. Ez a testületi ülés azért jött most
létre, mert kettő napirendi pontról kell szavaznunk. Az egyik javaslat a PÉTEGISZ
Nonprofit Zrt. 2019. december hónapban kapott egyszeri támogatás felhasználására
vonatkozó szakmai terv elfogadására. Itt röviden az történt, hogy kaptak
többlettámogatást az államtól, és amikor rendezték az adósságukat, még maradt
felhasználható forrás, amit ennek a tervnek megfelelően kívánnak felhasználni. Ehhez
minden tulajdonos önkormányzatnak hozzá kell járulnia. Holnap határidős. A másik
pedig egy Államkincstári kötelezettség. Javaslat Tiszacsege Polgármesteri Hivatal
Másolatkészítési Szabályzatának jóváhagyására.
Megállapítom, hogy a mai ülés határozatképes, mivel a 6 képviselő és a polgármester, személyemben - jelen van. Megkérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy amennyiben
elfogadja a napirendi pontokat, akkor kézfelnyújtással jelezzen. Köszönöm.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület elfogadta a napirendi pontokat.
Jegyzőkönyvvezetőnek felkérem dr. Lajter Zoltán urat. Megkérdezem a
Képviselőtársaimat, hogy elfogadják-e a jegyzőkönyvvezető személyét. Amennyiben
igen, kérem kézfelnyújtással jelezzék. Köszönöm. Megállapítom, hogy a Képviselőtestület egyhangúlag elfogadta a jegyzőkönyvvezető személyét.
Napirendi pontok:
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1.

Javaslat Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság 2019. december hónapban kapott egyszeri támogatás felhasználására
vonatkozó szakmai terv jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester

2.

Javaslat a Tiszacsege Polgármesteri
jóváhagyására.
Előterjesztő: Dr. Bobkó Péter jegyző

1.

Napirendi pont:

Hivatal

Másolatkészítési

Szabályzatának

Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság 2019. december hónapban kapott egyszeri támogatás felhasználására
vonatkozó szakmai terv jóváhagyására.
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Fekete Gergő polgármester:
Felkérem dr. Bobkó Péter jegyző urat, hogy ismertesse a napirendi pontokat.
Dr. Bobkó Péter jegyző:
Köszönöm szépen. A PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. a kormányrendeletnek köszönhetően
december 31-én 23.448.200, - Ft támogatásban részesült, amely Zrt.-nek Tiszacsege
Város Önkormányzata is tagja. A megkapott támogatásból 6.840.000, - Ft-ot a lejárt
szolgáltatói és egyéb tartozásokra kellett fordítania. Amin kívül maradt 16.608.000, - Ftja, amelyet a támogatásból felhasználhat szabadon. Ahhoz, hogy felhasználhassa azonban
egy tervet kellett készítenie, amely tervet minden tulajdonos önkormányzat képviselőtestületének jóvá is kell hagynia. Amit a Nonprofit Zrt. közgyűlése a mai napon
elfogadott, azt a tervet terjesztettük be a Tisztelt Képviselő-testület elé, amelynek egy
részéből informatikai eszközök kerülnek beszerzésre, a másik része pedig az épület
megóvására fordítódik majd. Tehát ez az idei év a Zrt. szempontjából nagyon
szerencsésen indul, hiszen egy igen komoly anyagi támogatást kapott és ennek a
felhasználási tervnek az elfogadását kérjük a Tisztelt Testülettől.
Fekete Gergő polgármester:
Megkérdezem Alpolgármester úr, illetve Bizottsági Elnök úr van-e hozzáfűzni valójuk,
illetve Képviselőtársaimnak?
Derzsényi János PÜB elnök:
A bizottság megtárgyalta a szakmai terv jóváhagyását támogatja.
Fekete Gergő polgármester:
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Köszönöm, amennyiben nincs hozzáfűzni való, megkérem a Tisztelt Képviselő-testületet,
hogy kézfelnyújtással jelezze, amennyiben elfogadja. Köszönöm. Megállapítom, hogy a
képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az 1. napirendi pontot.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a – Polgár és Térsége
Egészségügyi Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2019.
december hónapban kapott egyszeri támogatás felhasználására vonatkozó szakmai
tervet – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
1/2020.(I. 14.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a PÉTEGISZ
Nonprofit Zrt. 2019. decemberében kapott egyszeri támogatás felhasználása érdekében
készült szakmai terv jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza:
1.

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 43/1999.(III.3.) Korm.
rendelet 76/X.§ (5) bekezdésében előírt, PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. „Szakmai
tervét” az alábbi tartalommal hagyja jóvá:
A szakmai terv végrehajtására rendelkezésre álló forrás a 43/1999.(III.3.) Korm.
rendelet 76/X.§-a szerint: 16.608.193, - Ft.
A fenntartó az egyszeri támogatás összegéből a gépekre fordítható összeget
maximum 7.000.000, - Ft-ban, az épület állagmegóvására fordítható összeg
minimumát 9.608.193, - Ft-ban állapítja meg, az alábbiak szerint:
1. Gépek berendezések felújítása, beszerzése, technológiai avulásuk miatti
cseréje
- 20 db számítógép cseréje (Windows 10 Pro operációs rendszerrel);
- vírusvédelmi licenc hosszabbítása 3 évre;
- 5 db ÁEEK tulajdonban lévő, a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. használatában lévő
gépekre Windows 10 Pro operációs rendszer beszerzése;
- 2 db mobil telefon beszerzése;
- 1 db defibrillátor beszerzése.
2. Épület állagmegóvása
- Szükséges vízelvezető rendszer javítása, karbantartása, bádogozott felületek
javítása;
- külső homlokzat javítása;
- nyílászárók, faszerkezetek (legalább külső) festése, javítása;
- 1 db légkondicionáló berendezés telepítése (emelet, masszázs helyiség);
- egyéb épület, építmény állagmegóvásához kapcsolódó szükségletek a
rendelkezésre álló forrás mértékéig.
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A szakmai terv végrehajtásának határideje: 2020. december 31.
Végrehajtásért felelős: Fekete Gergő polgármester
Határidő: azonnal

2.

Napirendi pont:
Javaslat Tiszacsege Polgármesteri Hivatal
jóváhagyására (Előterjesztés írásban mellékelve.)

Másolatkészítési

Szabályzatának

Fekete Gergő polgármester:
Felkérem dr. Bobkó Péter jegyző urat, hogy ismertesse a 2. napirendi pontot.
Dr. Bobkó Péter jegyző:
Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület az elektronikus ügyintézés
részletszabályairól szóló 451/2016 (XII.19) Korm. rendelet értelémben a
dokumentumokról hiteles másolatot készítő szerveknek, így például a polgármesteri
hivataloknak, közös önkormányzati hivataloknak rendelkezniük kell másolatkészítési
szabályzattal, amely kötelezettségünknek jelen előterjesztés mellékletét képező
szabályzattal eleget teszünk, amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület elfogadja azt.
Köszönöm szépen.
Fekete Gergő polgármester:
Kérdezem Alpolgármester urat, Bizottsági Elnök urat, Képviselőtársaimat, hogy van-e
egyéb hozzáfűzni valójuk a javaslatot illetően?
Derzsényi János PÜB. elnök:
A bizottság szintén tárgyalta és elfogadásra javasolja. Köszönjük szépen.
Fekete Gergő polgármester:
Köszönöm szépen. Megkérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy amennyiben egyetért
a javaslattal, kérem kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy a
Testület egyhangúlag elfogadta a 2. napirendi pontot.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a – Tiszacsege Polgármesteri
Hivatal Másolatkészítési Szabályzatát – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
2/2020.(I. 14.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Tiszacsege Polgármesteri
Hivatal Másolatkészítési Szabályzatának jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az alábbi
döntést hozza:
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1.

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 451/2016. (XII.19.) Korm.
rendelet 55. § (6) és (8) bekezdésére tekintettel, továbbá a 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet 144/A. § (1)-(2) bekezdésében foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében az
1. mellékletben foglalt tartalommal a Másolatkészítési Szabályzatot elfogadja.

Felelős:
Határidő:

Dr. Bobkó Péter jegyző
2020. január 15.

Fekete Gergő polgármester:
Megállapítom, hogy nincs több napirendi pontunk. Köszönöm szépen Tisztelt Képviselőtestület, hogy ezen a soron kívüli ülésre eljöttek és elfogadták ezeket a napirendi pontokat.
Ezennel az ülést bezárom.

K. m. f.

Fekete Gergő s.k.
polgármester

Dr. Bobkó Péter s.k.
jegyző
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