TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2020. február 20. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
________________________________________________________________________________________________________________

Ikt.sz.: I/2338-1/2020.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. február 20-án de.
11.00 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében – soros
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
Dr. Lajter Zoltán
jegyzőkönyvvezető
Meghívottak:

mellékelt jelenléti ív szerint:

Fekete Gergő polgármester:
Üdvözlöm a tisztelt Képviselő-testületet a 2020. február 20-ai testületi ülésünkön.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel a 6 képviselő és a
polgármester is jelen van.
Felkérem dr. Lajter Zoltánt hatósági irodavezető urat jegyzőkönyvvezetőnek.
Amennyiben egyetértenek a jegyzőkönyvvezető személyével, kérem kézfelnyújtással
jelezzék. Megállapítom, hogy a Testület egyhangúlag egyetértett dr. Lajter Zoltán
jegyzőkönyvvezető személyével.
Megkérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a napirendi pontokat, - kiegészülve a
Bizottsági ülésen javasolt 4. és 5. napirendi pontokkal – elfogadni szíveskedjék.
Amennyiben elfogadják, kérem kézfelnyújtással jelezzék. Megállapítom, hogy a
Képviselő-testület a módosított napirendi pontokat egyhangúlag az alábbiak szerint
elfogadta.
„Napirendi pontok:
1. Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
2020 – 2023. évi fizetési kötelezettségének megállapítására
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
Előadó: Langó Józsefné pénzügyi vezető
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2. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről
és a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
Előadó: Langó Józsefné pénzügyi vezető
3. Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megtárgyalására és
elfogadására
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
Előadó: Langó Józsefné pénzügyi vezető
4. Javaslat a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. kapacitásbővítési pályázatának benyújtásához való
hozzájárulásra
5. Hozzájárulás kérése a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde nyári takarítás alatti zárva
tartásához
6. Különfélék
A mai testületi ülés a 2020. évi költségvetéssel kapcsolatos. A költségvetés rendkívül feszes,
szoros és alapos lett idén.
1.

Napirendi pont:

Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2020 –
2023. évi fizetési kötelezettségének megállapítására
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
Előadó: Langó Józsefné pénzügyi vezető
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Fekete Gergő polgármester:
Felkérem Langó Józsefné pénzügyi irodavezetőt, hogy ismertesse az 1. napirendi pontot.
Langó Józsefné pénzügyi irodavezető:
Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület, tisztelt Polgármester úr, tisztelt Jegyző úr!
Tiszacsege Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapítására a törvény értelmében az adott évi költségvetési
rendelet elfogadását megelőzően egy határozatot kell elfogadni, amelyben be tervezésre
kerül a 2020. évi helyi adóbevétel, valamint az adott évi fizetési kötelezettség, amik előző
évben vagy éppen a tárgyévben keletkeztek és ennek a határozatnak az elfogadása meg
kell, hogy előzze a költségvetés elfogadását.
Fekete Gergő polgármester:
Köszönöm szépen a tájékoztatót. Alpolgármester úr, Bizottsági Elnök úr esetleg van
hozzáfűzni valójuk?
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Derzsényi János PÜB elnök:
A Bizottság tárgyalta, és támogatja a határozati javaslat elfogadását.
Fekete Gergő polgármester:
Köszönöm szépen. Amennyiben a Képviselő-testület tagjainak nincs egyéb
hozzászólásuk, úgy megkérem, hogy amennyiben egyetértenek az 1. napirendi ponttal,
kérem kézfelnyújtással jelezzék. Köszönöm, megállapítom, hogy a Képviselő-testület
egyhangúlag elfogadta az 1. napirendi pontot.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a – Tiszacsege Város
Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2020 – 2023. évi fizetési
kötelezettségének megállapítására vonatkozó javaslatot – 7 fő igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
23/2020.(II. 20.) 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 2020-2023. évi fizetési kötelezettségeinek három évre várható
összegét a határozat mellékelte szerint hagyja jóvá.
Határidő azonnal
Felelős: Fekete Gergő polgármester

2.

Napirendi pont:

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a
fizetendő térítési díjakról szóló 9/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
Előadó: Langó Józsefné pénzügyi vezető
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Fekete Gergő polgármester:
Térjünk is rá a 2. napirendi pontunkra. Felkérem Langó Józsefné pénzügyi irodavezetőt,
hogy ismertesse a javaslatot.
Langó Józsefné pénzügyi irodavezető:
Köszönöm szépen. A rendelet módosítására azért került most sor, mert eddig a szociális
étkeztetés vásárolt szolgáltatás útján került az önkormányzat részéről beszerzésre. 2020.
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január 16-tól viszont a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet látja el ezt a
feladatot is és a szociális étkeztetés önköltségének megállapítása érdekében kell a
rendeletet módosítani. Térítési díj emeléssel ez nem jár együtt.
Fekete Gergő polgármester:
Értettem. Bizottsági Elnök úr, Alpolgármester úr van-e kiegészíteni valójuk?
Derzsényi János PÜB elnök:
A Bizottság tárgyalta. Tehát itt a lényeg az, hogy nem emelkednek a térítési díjak. A
Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet módosítását.
Fekete Gergő polgármester:
Köszönöm szépen. Képviselőtársaim? Amennyiben a Képviselő-testület tagjai
egyetértenek a javaslattal, kérem kézfelnyújtással jelezzék. Köszönöm, megállapítom,
hogy a Testület egyhangúlag megszavazta a 2. napirendi pontot.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a – a személyes gondoskodást
nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló
9/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosítását – 7 fő igen szavazattal elfogadta és
az alábbi rendeletet alkotja:
Tiszacsege Város Önkormányzata
1/2020.(II.20.) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a
fizetendő térítési díjakról szóló 9/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, a 92. § (1)
bekezdés a) pontjában és a (2) bekezdésében, továbbá a 92/B. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, (2)
bekezdésében, és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel a személyes
gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17) Kormány
rendeletre, a következőket rendeli el:
1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a
fizetendő térítési díjakról szóló 9/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
Rendelet) 6. melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.
2. § Ez a rendelet 2020. március 1. napján lép hatályba.
Tiszacsege, 2020. február 20.
Fekete Gergő
polgármester

Dr. Bobkó Péter
jegyző
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3.

Napirendi pont:

Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megtárgyalására és
elfogadására
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
Előadó: Langó Józsefné pénzügyi vezető
Fekete Gergő polgármester:
Rá is térnénk a 3. napirendi pontra. Itt rögtön két módosítással is jelentkeznék a
Bizottsági ülést illetően. Az egyik ilyen módosítás az, hogy a 8. § (2) bekezdése kikerült a
javaslatból, illetőleg a 10. § (5) bekezdése a polgármester gazdasági eseményenként 8
millió Ft értékhatárig dönt. Ez 1 millió Ft-ra csökkenne le. Megkérdezem a tisztelt
Képviselő-testületet, hogy elfogadják-e a módosításokat a rendeletet illetően? Bizottsági
elnök úr?
Derzsényi János PÜB. elnök:
A Bizottság tárgyalta. A 8. § (2) bekezdését hatályon kívül helyezte, a 10. § (5)
bekezdését a Bizottság 500.000, - Ft-ban állapította meg és ezt javasolta a Bizottság
elfogadásra.
Fekete Gergő polgármester:
Köszönöm. Felkérem Langó Józsefné pénzügyi irodavezetőt, hogy ismertesse a napirendi
pontot.
Langó Józsefné pénzügyi irodavezető:
Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület, Polgármester úr, Jegyző úr. Tiszacsege
Város Önkormányzatának és intézményeinek 2020. évi költségvetésének kiadási oldalát
tekintve az előző évi kiadási szintnek megfelelően került betervezésre. A beruházási
oldalon a folyamatban lévő beruházások kerültek betervezésre. A személyi juttatások az
elfogadott intézményi létszámkereteknek megfelelően kerültek betervezésre. A bevételi
oldalon az adóbevételek a 2019. évi teljesülési szinten, valamint az állami támogatások a
normatíva igénylés alapján kerültek betervezésre. Ennek megfelelően a Tiszacsege Város
Önkormányzatának 2020. évi költségvetése 1.257.461.193, - Ft költségvetési bevétellel
és 1.461.300.940, - Ft költségvetési kiadással számol. Ez a költségvetés rendkívül
takarékos gazdálkodással tarható és kivitelezhető. Ehhez mindenféleképpen az
intézmények együttműködése is szükséges.
Fekete Gergő polgármester:
Értem. Köszönöm. Van-e észrevétele a Képviselőtársaimnak, Bizottsági Elnök úrnak,
Alpolgármester úrnak?
Komóczi Imre képviselő:
Igen. Tárgyaltuk ezt a bizottsági ülésen. Abban egyetértettünk, hogy az a 8 millió Ft
azért kicsit sok. De elhangzottak itt számok, 100.000, - Ft, 500.000, - Ft. Én azt
javasolnám, hogy 1 millió Ft-ban állapodjunk meg. Köszönöm.
Fekete Gergő polgármester:
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Köszönöm. Megkérdezem Képviselő-társaim, hogy ki támogatja Komóczi Imre
képviselő javaslatát az 1 millió Ft-ot illetően? A 10. § (5) bekezdésében 8 millió Ft
eddigi összegről 1 millió Ft-ra csökkenne vissza.
Simon Albert alpolgármester:
Bocsánat. Szeretném kérdezni, hogy ez külön szavazásra kerül most?
Dr. Bobkó Péter jegyző:
Külön szavazásra, mert javaslat volt Komóczi képviselő úr részéről. A másik pedig, tehát
kettő darab módosító indítvány van. A másikkal terjesztette fel, tehát effektíve
Polgármester úr indítványa ugyan az, mint Komóczi úr indítványa. De külön szavaznánk
róla. Tehát az 1 millió Ft-ról is külön szavaznánk, és külön szavaznánk a hatályon kívül
helyezendő rendelkezésről.
Simon Albert alpolgármester:
Tehát külön szavazunk a költségvetési rendeletről?
Dr. Bobkó Péter jegyző:
Igen. Külön szavaznánk a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt költségvetési
rendeletről is.
Simon Albert alpolgármester:
Bocsánat, hogy értetlenkedek, de muszáj. Akkor ez azt jelenti, hogy ha én nem szavazom
meg az 1 millió Ft-ot, azzal a költségvetést sem fogadom el?
Dr. Bobkó Péter jegyző:
Nem. Először szavazunk a módosításról, az 1 millió Ft-ról. Az vagy elfogadásra kerül
vagy nem. Utána szavazunk a hatályon kívül helyezett rendelkezésről, amely vagy
elfogadásra kerül vagy nem és a két előző döntést beleépítjük effektíve a költségvetésbe
és arról születik majd egy harmadik döntés.
Simon Albert alpolgármester:
De akkor már a költségvetésbe úgy kerül bele, hogy az 1 millió Ft-ot megszavazták.
Akkor, ha én megszavazom a költségvetést, akkor elfogadtam ezt a döntést. Ha meg nem
fogadom el ezt a döntést, akkor ez azzal jár, hogy nem fogadom el a költségvetést. Jól
értelmezem?
Dr. Bobkó Péter jegyző:
Azzal a módosítással nem fogadja el. Tehát lesz egy módosító javaslat.
Simon Albert alpolgármester:
Ezt értem. De, ha én történetesen úgy szavazok most, hogy nem fogadom el az 1 millió
Ft-os változtatást, de a többiek elfogadják és beleépül a költségvetésbe innentől kezdve,
akkor én gyakorlatilag emiatt nem szavazom meg a költségvetést, mert benne van. De
akkor én nem szavaztam a költségvetésről, vagy ellene szavaztam. Ezt akartam tudni,
hogy így összefügg a kettő. Jó, köszönöm.
Dr. Bobkó Péter jegyző:
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Pont ez a lényeg, hogy látják, hogy Ön ezt a módosítást támogatja-e vagy sem.
Simon Albert alpolgármester:
De egyébként akkor meg okafogyott az egész, mert ha ezt nem támogatom, akkor logika,
hogy nem kell támogatnom a költségvetést se. Nem? Mert abba már benne van, ez, amit
elfogadunk.
Dr. Bobkó Péter jegyző:
Így is levezethetjük. De nincs más útja. Tehát ha a Testület leszavazza, akkor az
eredetinél maradunk.
Simon Albert alpolgármester:
Megértettem. Köszönöm. Oké.
Fekete Gergő polgármester:
Megkérem a tisztelt Képviselő-társaimat, hogy aki egyetért Komóczi Imre javaslatával,
kérem kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm. Megállapítom, hogy 6 igen és 1
tartózkodással a Képviselő-testület a módosítási javaslatot elfogadta.
Másik javaslat az, hogy a 8. § (2) bekezdését hatályon kívül helyezzük. Amennyiben a
Képviselő-testület egyetért ezzel a hatályon kívül helyezéssel, kérem kézfelnyújtással
jelezze. Megállapítom, hogy a Testület egyhangúlag egyetértett a bekezdés hatályon kívül
helyezésével.
A 3. napirendi pontot - a módosításokkal elfogadottan –, megkérdezem a tisztelt
Testületet, hogy elfogadja-e, amely a Tiszacsege Város Önkormányzatának 2020. évi
költségvetésére vonatkozik? Amennyiben igen, kérem kézfelnyújtással jelezzék.
Megállapítom, hogy a Testület 7 igen szavazattal elfogadta a 2020. évre vonatkozó
költségvetésünket.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Tiszacsege Város
Önkormányzat 2020. évi költségvetésének megtárgyalására és elfogadására vonatkozó
javaslatot– 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
Tiszacsege Város Önkormányzata
2/2020. (II….) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény által biztosított források figyelembe vételével,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és
a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörét gyakorolva Tiszacsege
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Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről
a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya a Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületére és annak
bizottságaira, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre
terjed ki.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai
2.§
(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését
a) 1.257.461.193 Ft költségvetési bevétellel,
b) 1.461.300.940 Ft költségvetési kiadással és
c) 203.839.747 Ft költségvetési hiánnyal
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányból 35.493.748 Ft a
működési hiány és 168.345.999 Ft a felhalmozási hiány.
(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási
bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. mellékletében foglaltak alapján határozza meg a
képviselő-testület.
3.§
(1) A költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt
előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami
(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. - 4. mellékletek tartalmazzák.
(2) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását
önkormányzati szinten az 5. és 6. mellékletek tartalmazzák.
(3) A működési hiány belső finanszírozása az előző évi költségvetési pénzmaradvány
felhasználásával történik.
3. A költségvetés részletezése
4.§
(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló
kötelezettségeit a 7. melléklet határozza meg.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. melléklet
határozza meg.
5.§
(1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti
részletezését a 10. melléklet szerint határozza meg.
(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak
beruházásonkénti részletezését a 11. melléklet szerint határozza meg.
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(3) A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet költségvetésében szereplő beruházások
kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 12. melléklet szerint határozza meg.
(4) A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde költségvetésében szereplő beruházások
kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 13. melléklet szerint határozza meg.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 14.
melléklet szerint részletezi.
6.§
(1) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 15. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület a céljelleggel adott támogatások között az egyéb civil szervezetek és
egyéb feladatok támogatására jóváhagyott keretösszeg (15. melléklet, 5. sorszám)
felhasználását a bizottság hatáskörébe ruházza át.
(3) A (2) bekezdésben szereplő támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a
támogatott szervezetekkel a polgármester megállapodást köt a támogatás céljáról, a
támogatott tevékenységről, a támogatás összegéről, a felhasználás határidejéről, a
rendelkezésre bocsátásának módjáról, feltételeiről, ütemezéséről, az elszámolási
kötelezettség szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetési
rendjéről.
(4) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet írásban nyilatkozik
arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló
tartozása nincs, eleget tett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30.§-ában
előírt kötelezettségének, valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.
7.§
(1) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, továbbá
költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (engedélyezett) létszám előirányzatot és
a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként a 16. – 31.
mellékletek tartalmazzák.
(2) Tiszacsege Város Önkormányzata 2020. évben az Európai Uniós támogatással
megvalósuló projektek bevételei és kiadásai részletezését a 32. melléklet tartalmazza.
(3) A Képviselő-testület a köztisztviselők cafetéria juttatásának 2020. évi keretét 200.000 Ftban állapítja meg.
8.§
(1) Az önkormányzat a kiadások között 8.000.000 Ft általános tartalékot állapít meg.
9.§
(1) 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.
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(2) A 2 millió Ft-ot meg nem haladó államháztartáson kívüli források átvételéről a
polgármester, e fölötti összeg esetében a Képviselő-testület jogosult dönteni.
4. A költségvetés végrehajtásának, módosításának és a gazdálkodás szabályai

(1)

(2)

(3)

(4)
(5)
(6)

10.§
Az önkormányzat költségvetési szerveinél jutalmazásra az elemi költségvetésben
megállapított eredeti rendszeres személyi juttatások előirányzatának 12%-áig vállalható
kötelezettség.
A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási
előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát éves szinten 50 millió Ft összeghatárig,
esetenként pedig 5 millió Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.
A (2) bekezdésben meghatározott átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles
beszámolni a képviselő-testületnek, és egyidejűleg a költségvetés módosítására javaslatot
tenni. Ezen előirányzat-módosítási jogkör 2020. december 31-ig gyakorolható.
Az intézmények finanszírozása havi ütemezésben finanszírozási terv alapján nettó módon
történik.
A polgármester gazdasági eseményenként 1 millió Ft értékhatárig dönt a
forrásfelhasználásról. A polgármester a döntéséről legkésőbb a következő rendes ülésen
tájékoztatja a képviselő-testületet.
Az önkormányzat intézményeinél tervezett üres álláshelyek betöltése csak a polgármester
előzetes engedélyével lehetséges. Az üres álláshelyekre betervezett előirányzat más
kiadások finanszírozásához nem használható fel.
5. Hatályba léptető és záró rendelkezések

11 .§
(1) Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1.
napjától kell alkalmazni.
(2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország 2020 évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 36/2011.
(XII.31.) Kormányrendelet előírásait kell alkalmazni.
Tiszacsege, 2020. február 20.
Fekete Gergő
polgármester

4.

dr. Bobkó Péter
jegyző

Napirendi pont:

Javaslat PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. kapacitásbővítési pályázatának benyújtásához való
hozzájárulásra
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
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(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Fekete Gergő polgármester:
Folytatánk a 4. napirendi ponttal. Felkérem dr. Bobkó Péter jegyző urat, hogy ismertesse
a javaslatot részleteibe menően.
Dr. Bobkó Péter jegyző:
Köszönöm szépen. Igazság szerint arról szól ez az előterjesztés, hogy az egészségügyi
szolgáltató fenntartójának lehetősége van többletkapacitás iránt pályázni. A PÉTEGISZ
Zrt.-nek a tulajdonosa nyolc önkormányzat. Ők elkészítették a többletkapacitás igénylésre
vonatkozó előterjesztésüket. A PÉTEGISZ Zrt. közgyűlése ezt egyhangúlag megszavazta,
viszont ahhoz, hogy ezt a kapacitásbővítési pályázatot benyújthassák a tulajdonos
képviselő-testületeknek is kell a hozzájárulása és ehhez kérnénk a tisztelt Testületnek is a
hozzájárulását, hogy benyújthassák ezt a pályázatot. Köszönöm szépen.
Fekete Gergő polgármester:
Bizottsági Elnök úr, Alpolgármester úr, Képviselőtársaim van-e hozzáfűzni valójuk a
javaslathoz?
Derzsényi János PÜB. elnök:
A Bizottság tárgyalta és hozzájárulását adta a határozati javaslat elfogadásához.
Fekete Gergő polgármester:
Köszönöm. Képviselőtársaim? Amennyiben a Testület tagjai egyetértenek a 4. napirendi
ponttal, kérem kézfelnyújtással jelezzék. Megállapítom, hogy a Testület a 4. napirendi
pontot egyhangúlag elfogadta.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a – PÉTEGISZ Nonprofit Zrt.
kapacitásbővítési pályázatának benyújtásához való hozzájárulásra vonatkozó
javaslatot– 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
24/2020.(II. 20.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a PÉTEGISZ Nonprofit
Zrt. kapacitásbővítési pályázatának benyújtására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést
hozza:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz,
hogy a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. benyújtsa kapacitásbővítési pályázatát.
2. A Képviselő-testület felkéri Fekete Gergő polgármestert, hogy a döntésről értesítse
Kiss Ilona vezérigazgatót.
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Felelős: Fekete Gergő polgármester
Határidő: azonnal
5.

Napirendi pont:

Hozzájárulás kérése a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde intézmény nyári takarítás alatti
zárva tartásához
Előterjesztő: Bárdos Tiborné intézményvezető
(Előterjesztés szóban előadva.)
Fekete Gergő Polgármester:
Elérkeztünk mai testületi ülésünk utolsó napirendi pontjához. Bárdos Tiborné
intézményvezető asszony a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde kapcsán azzal a
kéréssel fordult hozzánk, hogy a nyárra esedékes takarítási szünet tervezett időpontját
tárgyaljuk meg. A javaslatban 2020. augusztus 3-tól 2020. augusztus 31-ig, tehát négy
hétig az óvoda zárva tartana. A nyitás szeptember 1-jén várható.
Megkérdezem tisztelt Bizottsági Elnök urat, Alpolgármester urat, Képviselőtársaimat,
hogy van-e esetleg hozzáfűzni valójuk ehhez a javaslathoz?
Derzsényi János PÜB. elnök:
A Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja.
Fekete Gergő polgármester:
Köszönöm szépen. Alpolgármester úr? Képviselőtársaim? Akkor egyetérthetünk abban,
hogy az óvónők 2020. augusztus hónapban takarítási szünetet tartanak. Amennyiben a
Képviselő-testület egyetért az 5. napirendi ponttal, kérem kézfelnyújtással jelezze.
Megállapítom, hogy a Testület egyhangúlag elfogadta az 5. napirendi pontot.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a – a Tiszacsegei Városi Óvoda és
Bölcsőde intézmény nyári takarítás alatti zárva tartására vonatkozó javaslatot– 7 fő
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
25/2020. (II.20.) KT. számú HATÁROZAT:

1.)

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsegei Városi Óvoda és
Bölcsőde intézmény nyári zárva tartási idejét - e határozat 2. pontjában meghatározott
feltétellel az alábbiak szerint határozza meg:
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A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartási ideje:
2020. augusztus 03-tól 2020. augusztus 31-ig.
2.)

Az önkormányzat az 1. pontban meghatározott időszakban is köteles gondoskodni a
gyermek felügyeletéről, ha a szülő azt a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény 41. § (1) bekezdésben meghatározott okok
valamelyike alapján kéri.

A Képviselő-testület felkéri Fekete Gergő polgármestert, hogy a döntésről az intézményvezetőt
tájékoztassa és gondoskodjon a határozat végrehajtásáról.
Végrehajtásért felelős: Fekete Gergő polgármester és az intézményvezető
Határidő: folyamatos
Fekete Gergő polgármester:
Megkérdezem a tisztelt Képviselőtársaimat, hogy van-e egyéb észrevételük vagy
hozzáfűzni valójuk, amely esetleg nem merült így napirendi pontként a mai találkozót
illetően? Köszönöm szépen a figyelmet. Ezennel az ülést bezárom.

K. m. f.

Fekete Gergő s.k.
polgármester

Dr. Bobkó Péter s.k.
jegyző
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