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Ikt.sz.: I/2429-1/2020.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. március 26-án du.
16.00 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. Üdvözlöm Alpolgármester urat, Bizottsági
Elnök urat, Képviselőtársaimat, Jegyző urat, hatósági irodavezető urat és Langó Józsefné
pénzügyi irodavezetőt. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel a
6 képviselő és a polgármester is jelen van.
Felkérem a tisztelt Képviselő-testület, hogy amennyiben egyetértenek dr. Lajter Zoltán
jegyzőkönyvvezető személyével, úgy kérem, azt kézfelnyújtással jelezzék. Köszönöm.
Megállapítom, hogy a Testület egyhangúlag elfogadta dr. Lajter Zoltánt
jegyzőkönyvvezetőnek.
Megkérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a napirendi pontokat a Bizottsági ülésen
tárgyalt módosításokkal fogadja el. Az alábbi pontokkal egészülnének ki a napirendi
pontok: tájékoztató az Operatív Törzs eddigi tevékenységéről, valamint polgármesteri
jelentés, illetve különfélék. Amennyiben a tisztelt Képviselő-testület egyetért a
módosításokkal, kérem kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület
egyhangúlag elfogadta a módosító javaslatokat.
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Napirendi pontok:
1. Javaslat önkormányzati vagyonrendelet megalkotására
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
2. Javaslat Közbeszerzési szabályzat elfogadására
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
3. Javaslat a 2020. évi Közbeszerzési terv elfogadására
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
4. Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető
5. Tájékoztató a 2019. évben önkormányzati támogatásban részesített szervezetek
támogatásának felhasználásáról
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető
6. Javaslat a 128/2017. (VI.29.) KT. számú határozat visszavonására
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
7. Javaslat a Tiszacsegei Tésztakészítő Szociális Szövetkezet és Tiszacsege Város
Önkormányzata között létrejött, 2018. március 29. napján kelt haszonkölcsön szerződés
felmondására
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
8. Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei létszám előirányzatának és
munkaköreinek meghatározására
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
9. Javaslat az óvoda általános felvételi időpontjának és az óvodába jelentkezés módjának
meghatározására
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
10. Javaslat Kenderes és Túrkeve települések Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulásba történő csatlakozás tudomásul vételére
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
11. Javaslat a Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskolájával és
Kollégiumával való együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
12. Javaslat Tiszacsege Városi Sportegyesület támogatására
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
13. Tájékoztatás a Tiszacsegei Operatív Törzs munkájáról
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
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14. Polgármesteri jelentés
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
15. Különfélék
Zárt ülés:
16. Javaslat rendkívüli települési támogatás iránti kérelem tárgyában érkezett fellebbezés
elbírálására
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
1.

Napirendi pont:

Javaslat önkormányzati vagyonrendelet megalkotására
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Fekete Gergő polgármester:
Korábban is volt egy vagyonrendeletünk, azonban az nem volt kellőképpen kidolgozott és
alapos egy vagyonrendelethez méltóan. Jegyző úr és hatósági irodavezető úr megfeszített
munkájával megalkotta Tiszacsege Város vagyonrendeletét, ami tartalmazza a
vagyongazdálkodás főbb elveit, az ingó és ingatlanvagyon elidegenítési és használatba
adás főbb szabályait, a követelések elengedésére és a versenyeztetési eljárásra vonatkozó
előírásokat. Illetve a mellékletei tartalmazzák az önkormányzat vagyonát a nemzeti
vagyonról szóló törvényben foglalt részletezettség szerint. Felkérem dr. Bobkó Péter
jegyző urat, hogy ismertesse a javaslatait részleteibe menően.
Dr. Bobkó Péter jegyző:
Köszönöm szépen Polgármester úr. Tisztelt Képviselő-testület. Igazság szerint arra
törekedtünk, illetve igény is volt, hogy mind az ingó, mind az ingatlan önkormányzati
vagyon értékesítése az első lépéstől az utolsóig szabályozva legyen. Értékhatárokra,
eljárási rendre tekintettel. Ennek igyekeztünk eleget tenni. Természetesen minden
módosító javaslatot szívesen fogadunk, illetőleg a bizottsági ülésen elhangzott, hogy a
mellékletben – ami igen széles körű önkormányzati vagyonelemet tartalmaz – több helyen
is esetleg más cím szerepel, vagy más az ingatlan megnevezése. Ezeket mi átnéztük, de az
idő szűke miatt csak átemeltük a nyilvántartásból, de köszönjük szépen a bizottságnak az
észrevételeket és ezeket az elírásokat a következő testületi ülésre igyekszünk módosítani.
Úgy gondolom, hogy részletes lett a rendelet. Reméljük, hogy mindent megfelelően
szabályoztunk. Köszönöm szépen.
Fekete Gergő polgármester:
Alpolgármester úr, Bizottsági Elnök úr, Képviselőtársaim van-e hozzászólásuk a
vagyonrendelethez?
Derzsényi János PÜB elnök:
A Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
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Fekete Gergő polgármester:
Köszönöm szépen. Aki egyetért a rendelettervezettel, kérem kézfelnyújtással jelezze.
Köszönöm, megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta az 1.
napirendi pontot. Ezzel megszületett Tiszacsege Város vagyonrendelete.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
az
önkormányzati
vagyonrendeletet – 7 fő igen szavazattal - elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:

Tiszacsege Város Önkormányzata
3/2020. (III. ...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 107. §-ában, a
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 5. § (2) bekezdés b)
és c) pontjában, 9. § (1) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 11. § (16) bekezdésében, 13. §
(1) bekezdésében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §. (1) A rendelet hatálya kiterjed Tiszacsege Város Önkormányzata (a továbbiakban:
Önkormányzat) tulajdonában lévő, jelen rendelet mellékletét képező:
a)
ingatlan és ingóvagyonra, valamint vagyoni értékű jogokra, követelésekre, immateriális
javakra,
b)
értékpapírokra és a gazdasági társaságokban az Önkormányzatot megillető társasági
részesedésre.
c)
E rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatnak és költségvetési szervei feladatkörében
működtettet vagyonnal való gazdálkodásra.
(2) Ezen rendelet hatálya nem terjed ki az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek
tárgykörére, a közterületek használatának rendjére, illetve a közbeszerzési törvény hatálya alá
tartozó eljárásokra, mely külön jogszabályban kerül szabályozásra.
(3) Az önkormányzati vagyon nemzeti vagyon, amely törzsvagyonból továbbá üzleti vagyonból
áll. A törzsvagyon közvetlenül a kötelező önkormányzati feladatkör ellátását vagy hatáskör
gyakorlását szolgálja.
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2. § (1) Az Önkormányzat vagyonára, a vagyongazdálkodásra és a vagyonhasznosításra
vonatkozó alapvető rendelkezéseket törvények, így különösen az Mötv. és a Nvt. állapítják
meg.
(2) A törvényekben meghatározott elvek mentén a rendelet szabályait kell alkalmazni az
önkormányzati vagyon tulajdonjogának átruházására, hasznosítására, vagyonkezelésbe adására,
megterhelésre, gazdasági társaságba történő apportálásra. A rendelet szabályait kell alkalmazni
az önkormányzat részéről vagyontárgyak megszerzésére is, ha a törvény ettől eltérően nem
rendelkezik.
2. Az önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának a szabályai
3. § (1) Az önkormányzati vagyon tekintetében a joggyakorló a Képviselő-testület.
(2) E rendelet alapján az Önkormányzat vagyona tekintetében átruházott hatáskörrel
gazdálkodási döntésre jogosult, illetve a tulajdonosi jogokat
a)
b)

polgármester,
az intézményi vagyon tekintetében az önálló költségvetési szervként működő intézmény

vezetői, a gazdasági társaságok vezetői gyakorolják.
(3) Az Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanvagyon elidegenítése és a tulajdoni jogának
megszerzése tárgyában a Képviselő-testület dönt.
(4) Ingó vagyon elidegenítése esetén
a)
b)

1 millió forint összeg becsült értékig a polgármester, a jegyző, az intézmények vezetői,
1 millió forint összeg becsült érték felett a Képviselő-testület dönt.

(5) Az önkormányzati ingatlanvagyon tekintetében az ingatlan nyilvántartásba bejegyzett jogok
és terhek bejegyzésének engedélyezése a Képviselő-testület jogköre.
(6) A forgalomképtelen vagyontárgy nem idegeníthető vagy ajándékozható el, nem terhelhető
meg, nem lehet követelés biztosítéka, tartozás fedezete.
(7) Korlátozottan forgalomképes vagyontárggyal való rendelkezésre, így különösen annak
elidegenítésére, megterhelésére, gazdasági társaságba, alapítványba való bevitelére a
Képviselő-testület jogosult.
4.§ Az Önkormányzat vagyonának hasznosítása a kötelező vagy önként vállalt feladatok
ellátását közvetlenül, vagy azt elősegítve szolgálhatja, a kötelező feladatok ellátását azonban
nem veszélyeztetheti.
3. Az önkormányzat vagyona
5. § E rendelet szabályai kiterjednek az 1 § (1) bekezdésében megnevezett vagyon:
a) használatára,
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b) használatának átengedésére (bérlet, haszonbérlet)
c) vagyonkezelői jog átengedésére,
d) az elidegenítésre,
e) a megterhelésére
f) a vagyoni jogok alapítására és törlésére,
g) az önkormányzati vagyoni követelések érvényesítésére,
h) a kizárólagos gazdasági tevékenység gyakorlásának átengedésére,
i) vagyon megszerzésére.
6. § (1) A Képviselő-testület felügyelete alatt álló költségvetési szervek, intézmények,
gazdálkodó szervezetek a rájuk bízott vagyont kötelesek megőrizni, az alapító okiratukban
meghatározott célnak és feladatnak megfelelően rendeltetésszerűen használni, a
közszolgáltatások ellátásában a gazdálkodás szabályait megtartva kezelni és gyarapítani, azt a
hatályos számviteli előírásoknak megfelelően nyilvántartani.
(2) Az önkormányzati forgalomképtelen, valamint korlátozottan forgalomképes vagyont az
alapító okiratban meghatározott közszolgáltatás ellátására kell használni.
(3) Az önkormányzati törzsvagyon forgalomképessé nyilvánítását kizárólag a Képviselőtestület
határozhatja el, rendeleti formában. A rendelet előkészítése során meg kell indokolni a
törzsvagyonból való kivonás okait, körülményeit és feltételeit, valamint lehetőség szerint be
kell mutatni az érintett ingatlan, ingatlanok jövőbeni hasznosítási lehetőségeit.
4. Az önkormányzati vagyon nyilvántartása
7. § (1) Az önkormányzati vagyon - értéket is tartalmazó - nyilvántartását a Tiszacsegei
Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) jogszabályban meghatározott módon vezeti.
(2) Az önkormányzati vagyontárgy tulajdonjogának átruházására vagy hasznosítására irányuló
döntést megelőzően az adott vagyontárgy forgalmi értékét meg kell határozni.
5. Az önkormányzati vagyon forgalmi értékének meghatározása
8. § (1) Az önkormányzati vagyon tárgyának értékesítése esetén a vagyontárgy induló árát:
a) ingatlan vagyon és vagyoni értékű jog esetén 3 hónapnál nem régebbi forgalmi értékbecslés,
b) ingó vagyon esetén becsült forgalmi értéken, illetve az értékbecslés alapján meghatározott
értéken;
c) tagsági jogot megtestesítő értékpapír esetén:
- a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett vagy forgalmazott értékpapírt a tőzsdei árfolyamon,
- másodlagos értékpapír piacon forgalmazott értékpapírt az értékpapír kereskedők által a
sajtóban közzétett vételi közép árfolyamon,
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- társasági részesedés esetén három hónapnál nem régebbi üzleti értékelés alapján, kell
meghatározni.
(2) Az önkormányzati vagyon nem pénzbeli hozzájárulásként, gazdasági társaság, egyesülés,
illetve közhasznú társaság részére történő szolgáltatásakor, a könyvvizsgáló által meghatározott
értéken vehető figyelembe.
6. A használat átengedésének szabályai
9. § (1) Az önkormányzati vagyon ingyenesen az alábbi esetekben és feltételekkel adható
ingyenes használatba:
a) Önkormányzati vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából adható használatba,
a közfeladat ellátásához szükséges mértékben,
b) Az önkormányzati vagyont ingyenes használatba adni, ideértve a vagyonkezelést is, a
vagyon tulajdonjogát ingyenesen átruházni csak törvényben meghatározott esetekben és
feltételekkel lehet a Képviselő-testület döntésével.
c) A vagyon ingyenes használatba adására, a vagyon tulajdonjogának ingyenesen átruházására
vonatkozó előterjesztésnek tartalmaznia kell különösen a vagyontárgy pontos megnevezését,
azonosító adatait, az ingyenes használatba adás részletes indoklását, a kedvezményezett
működésének és tevékenységének részletes bemutatását, valamint a szerződéstervezetet.
d) Az ingyenes használat biztosítása során az Önkormányzatnak fizetési kötelezettsége nem
keletkezhet.
e) Az Önkormányzat a működésükhöz szükséges vagyon használatát közfeladatuk ellátása
céljából ingyenesen biztosítja az Önkormányzat által alapított (az Mötv. 41. § (6) bekezdésében
foglalt) intézmények részére - beleértve a Polgármesteri Hivatalt is – a közfeladatuk ellátásához
szükséges mértékben.
(2) A vagyontárgyak használatra átengedése csak írásba foglalt megállapodással érvényes,
melyben rögzíteni kell a használatba adó és használatba vevő jogait és kötelezettségeit. A
használati (bérleti) szerződésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ptk.) szabályai az irányadók.
(3) A használatra átengedés, illetve a bérbeadás jogát a költségvetési szerv esetében annak
vezetője, az önkormányzat tulajdonát képező gazdasági társaság esetében az ügyvezető
gyakorolja.
7. Elidegenítés
10. § (1) E rendelet alkalmazásában elidegenítés alatt mindazokat a jogi cselekményeket és jogi
tényeket kell érteni, melyek a vagyontárgyak önkormányzati tulajdonának megszűnését
eredményezik.
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(2) A külön rendeletben nem szabályozott kérdésekben e rendelet rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmazni.
8. Ingatlan elidegenítése során alkalmazandó szabályok
11. § (1) Értékesítésre kijelölni és az értékesítési eljárást lefolytatni csak az üzleti vagyonra
szabad. Amennyiben a vagyon törzsvagyonba tartásának feltételei megszűntek, úgy az
értékesítést megelőzően annak minősítését meg kell változtatni. Ingatlanok esetében a
törzsvagyonból történő kivonás önkormányzati rendelettel történhet.
(2) Az Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok elidegenítése kizárólag a jelen rendelet 8.
§-a szerinti ingatlanforgalmi értékbecslés alapján történhet.
(3) Az ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről a Képviselő-testület dönt. A döntés előtt be
kell szerezni az ingatlanról ingatlanforgalmi értékbecslést.
(4) Az ingatlan értékesítése – kivéve a jelen rendelet 1 § (2) bekezdésében foglaltakat –
kérelem vagy pályáztatás útján történhet. Induló árként az értékbecslés során megállapított
értéket kell figyelembe venni.
(5) Az ingatlan elidegenítéséről kizárólag a Képviselő-testület dönt.
(6) A forgalmi értékbecslés alapján 5 millió forint értéket meghaladó ingatlan értékesítésére a
nyílt versenyeztetésen alapuló pályázati kiírást – a feltételek meghatározásával – a
Képviselőtestület dönti el.
(7) Az 5 millió forint forgalmi értéket meg nem haladó ingatlan esetében a Képviselő-testület
nyílt pályázati kiírás nélkül is dönthet az értékesítés feltételeinek a meghatározásáról.
(8) Amennyiben az értékesítésre irányuló szerződés tárgya több vagyontárgy, akkor e rendelet
értékhatárra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásakor a vagyontárgyak együttes értéke az
irányadó.
9. Ingó vagyon elidegenítése
12. § (1) Az ingóságok, eszközök (ideértve a gépjárműveket és informatikai eszközöket is)
értékesítés kijelölésre vonatkozó döntést az intézményi vagyon esetében az intézmény vezetője,
Hivatal vagyona tekintetében a jegyző jogosult a 3. § (4) bekezdésben meghatározottak szerint.
A selejtezett vagyontárgyak értékesítésére a selejtezési szabályzat az irányadó.
(2) Amennyiben a vagyontárgyak értékesítésére nem nyílt pályázat keretében kerül sor, úgy
azokra legalább három ajánlatot kell bekérni és azt a legkedvezőbb vételi ajánlatot tevő részére
kell értékesíteni. Ez alól kivételt képez a 200 ezer forint egyedi nettó értéket meg nem haladó
ingóságok értékesítés, mely kérelemre is indulhat és nincs szükség három ajánlat bekérésére.
(3) Az értékesítés során bekért ajánlatokat, az értékesített vagyon jegyzékét, az értékesítés
iratait az intézmény iratai között, az iratkezelési szabályoknak megfelelően meg kell őrizni.
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(4) A közfeladatot ellátó közhasznú tevékenységet folytató szerv részére kezdeményezett,
térítésmentes átadás engedélyezésére a Képviselő-testület jogosult.
(5) Abban az esetben, ha az intézmény belső szabályzata lehetővé teszi a selejtezetté vált és a
személyi tulajdon szokásos körébe tartozó vagyontárgyaknak a saját dolgozók részére történő
értékesítését, úgy azt előzetesen fel kell értékeltetni. Az értékesítési ár nem lehet alacsonyabb a
felértékeltnél.
10. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adása
13. § (1) A vagyonkezelésbe adás főbb szabályait a Mötv. 109. §-a, valamint a Nvt. 11. §-a
tartalmazza.
(2) Képviselő-testület az Önkormányzat közfeladat átadásához kapcsolódva vagyonkezelői
jogot létesíthet. Vagyonkezelésbe adás a vagyonkezelői szerződéssel, kivételesen törvényben
történő kijelöléssel jön létre.
(3) Vagyonkezelői jog létesítéséről szóló szerződés megkötéséről értékhatártól függetlenül a
Képviselő-testület dönt. A Képviselő-testület a vagyonkataszterben forgalomképes (üzleti)
vagyonként nyilvántartott ingatlanokra vonatkozóan létesíthet önkormányzati közfeladat
ellátáshoz kapcsolódva vagyonkezelői jogot. Meghatározott vagyontárgy vagyonkezelésbe
adása esetén a szerződés megkötéséhez a vagyonkezelői jog ellenértékét az ingatlanvagyonkataszterben szereplő adatok figyelembevételével, értékbecsléssel megállapított forgalmi érték
alapján kell meghatározni.
(4) A vagyonkezelésbe adást megelőzően meg kell határozni azt az önkormányzati feladatot,
feladatkört, melynek ellátása hatékonyabban látható el más önkormányzattal együttműködve,
önkormányzati társulásban vagy önkormányzati, illetve állami gazdasági társaság, nonprofit
gazdasági társaság által.
14. § (1) A vagyonkezelésbe adására irányuló szerződéskötés során - az Mötv. és az
államháztartásról szóló törvény - előírásain túlmenően meg kell határozni az átadónak azt a
kikötését is, hogy az átvevő a vagyont érintő beruházást, fejlesztést megelőzően köteles
beszerezni az átadó írásos hozzájárulását is.
(2) A kezelésbe adott vagyon esetében az önkormányzati vagyon nyilvántartásban fel kell
tüntetni ennek tényét is.
(3) A vagyonkezelő éves beszámoltatása során értékelni kell a feladatellátás szerződés szerinti
teljesítését és a vagyonkezelési szerződésben előirt feltételek érvényesülését. A beszámolót a
Képviselő-testület fogadja el.
(4) A vagyonkezelő köteles gondoskodni a vagyon értékének megőrzéséről, állagának
megóvásáról, üzemképes állapotának fenntartásáról, valamint a jogszabályokban és a
vagyonkezelői szerződésben előírt egyéb kötelezettségek teljesítéséről. A vagyonkezelői jogot,
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a vagyonkezelési szerződésben meghatározott jogok, kötelezettségek teljesítését az
Önkormányzat évente ellenőrzi.
(5) A vagyonkezelés tulajdonosi ellenőrzésének célja a vagyonkezelésbe adott vagyonnal való
gazdálkodás megfelelőségének megállapítása, melynek keretében vizsgálni kell a
vagyonnyilvántartás hitelességét, teljességét, továbbá fel kell tárni a jogszerűtlen,
szerződésellenes, vagy a tulajdonos érdekeit sértő intézkedéseket.
(6) A vagyonkezelés ellenőrzése során ellenőrizni kell, hogy a vagyonkezelő
a) megőrizte-e a vagyontárgy értékét,
b) gondoskodik az állag megóvásról, a jó karbantartásról,
c) az egyéb vállalt kötelezettségét teljesíti-e.
(7) A vagyonkezelés ellenőrzése a vagyonkezelők - jelen rendelet 14. § (3) bekezdésében
foglalt - éves beszámoltatásával, melynek keretében elkészítik az általuk kezelt vagyonra
vonatkozó vagyonkimutatást, és ismertetik a vagyongazdálkodási terv adott időszakra
vonatkozó teljesülését a tárgyévet követő év március 31-ig.
11. A vagyoni értékű jogokkal való rendelkezés szabályai
15. § (1) Nem önkormányzati tulajdonú ingatlanra vagyoni értékű jog alapítása és törlése a
Képviselő-testület kizárólagos hatásköre.
(2) Az önkormányzati ingatlan értékesítése során a Képviselő-testület - indokolt esetben visszavásárlási jogot, elidegenítési, illetve terhelési tilalmat kiköthet. Különösen indokolt eset
áll fenn abban az esetben, ha az eladó valamely feltétel (így pl. beépítési kötelezettség)
teljesítéséhez fűzi jognyilatkozatát.
(3) A vételár nem egy összegben, vagy későbbi időpontban történő megfizetése esetére a
teljesítésig az Önkormányzat tulajdonjogát fenn kell tartani.
(4) Az (1), (2) és (3) bekezdésben részletezett jogot az ingatlan nyilvántartásba be kell
jegyeztetni.
(5) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítése esetében a bejegyzett jog
törlése iránti jognyilatkozatot a Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester
jogosult kiadni. A visszavásárlási jog érvényesítésére irányuló, valamint elővásárlási jog
érvényesítését tartalmazó jognyilatkozatot - az ehhez szükséges költségvetési fedezet egyidejű
biztosításával – a Képviselő-testület jogosult megtenni.
12. Az önkormányzati érdekek képviselete gazdasági társaságokban
16. § (1) Gazdasági társaság, alapítvány létrehozása, gazdasági társaságban történő részvételről
döntés, üzletrész, részvény vásárlása és elidegenítése, a Képviselő-testület kizárólagos
hatásköre. Ugyancsak Képviselő-testületi jogkör az önkormányzati vagyontárgy gazdasági
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társaságba történő apportálása, továbbá a - taggyűlési hatáskörben - a törzstőke megemeléséről
vagy csökkentéséről, illetve a tagi hitel és kölcsön nyújtásáról szóló döntés.
13. Az önkormányzat vagyonának gyarapítása
17. § (1) Az Önkormányzat ingatlanvagyonának gyarapítása vásárlás, csere, kisajátítás, közcélú
felajánlás, vagy kártalanítási kötelezettséggel járó bejegyzés útján a Képviselő-testület döntése
alapján történhet, melyhez biztosítani kell a szükséges költségvetési fedezetet is.
(2) Az Önkormányzat költségvetési intézményei a feladatszerű működésük érdekében
ingatlannak nem minősülő vagyontárgyat az éves költségvetési rendeletben meghatározott
módon, az erre a célra biztosított előirányzat keretei és a jogszabályi előírások keretei között
szerezhetik meg.
14. Követelések érvényesítése, követelésekkel kapcsolatos kedvezmények
18. § (1) Az önkormányzati intézményt illető lejárt, de esedékességükig meg nem fizetett
követelések (továbbiakban: követelés) érvényesítése iránt a polgármester köteles intézkedni.
(2) Az Önkormányzatot illető tőke vagy kamat követelés részbeni vagy teljes elengedésére,
illetve részletfizetés engedélyezésére (továbbiakban együtt: kedvezmények)
a) 100 ezer forint egyedi értékhatárig a polgármester,
b) 100 ezer forint egyedi értékhatárt meghaladóan a Képviselő-testület jogosult.
Az adott tárgyévben azonos kötelezett felé fennálló követeléseket össze kell számítani.
(3) A követelésről részben vagy egészben az alábbi okokból lehet lemondani:
a) ha a követelés érvényesítése, behajtása a rendelkezésre álló információk, bizonyítékok
alapján a követelés összegét meghaladó költségekkel járna; vagy
b) ha a kérelmező méltányolható körülményei azt indokolják.
(4) Méltányolható körülmények különösen:
a) a kérelmező szociális helyzete;
b) ha a követelés kiegyenlítése a kérelmező életkörülményeit elnehezítené;
c) ha a követelés kiegyenlítése a kérelmező gazdasági helyzetét ellehetetlenítené;
(5) A (2) bekezdésben meghatározott döntéshozó minden egyes kérelemről az eset összes
körülményeinek mérlegelésével dönt, és döntését indokolnia kell.
19. § (1) Az Önkormányzat tulajdonában álló bérlakások bérbeadásából származó lakbér és
egyéb díj követelések részletekben történő megfizetésének engedélyezésére, valamint a
hátralék elengedésére, kamatkedvezmény nyújtására az önkormányzat tulajdonában álló
lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló
mindenkor hatályos önkormányzati rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
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(2) Kizárólag a Képviselő-testület jogosult (1) bekezdésben említett tőke vagy
kamatkövetelésekkel kapcsolatos kedvezmények nyújtására, ha az adós a kedvezmény iránti
kérelmének benyújtását megelőző 5 évben részesült valamilyen kedvezményben, de annak
feltételeit nem teljesítette.
15. A versenyeztetésre (pályáztatásra) vonatkozó szabályok
20. § (1) A jelen rendeletben meghatározott Önkormányzat üzleti vagyona értékesítése és
hasznosítása kérelem vagy pályáztatás útján történik. A pályáztatás formája lehet nyílt
pályáztatás, illetve zártkörű pályáztatás. A versenyeztetési eljárás során, annak minden
résztvevője köteles biztosítani a verseny tisztaságát és az esélyegyenlőséget.
(2) Pályáztatás esetén a vagyon hasznosítása és tulajdonjogának átruházása az összességében a
legelőnyösebb ajánlatot tevő részére történhet, a szolgáltatás és ellenszolgáltatás
értékarányosságával.
(3) Zártkörű pályáztatásról a Képviselő-testület dönt. Amennyiben a teljesítésre csak a
meghatározott ajánlattevők alkalmasak, vagy a nyilvános pályáztatás közérdeket, valakinek
jogszabályban védett vagy méltányolható jogos magánérdekét sértené, meghívásos zártkörű
pályázati eljárást lehet lefolytatni.
(4) A vagyontárgy tulajdonjogának átruházása vagy a vagyontárgy hasznosítása esetén az
induló ár vagy az induló díj a megállapított forgalmi értéknek a figyelembevételével kerül
meghatározásra, amennyiben a rendelet eltérően nem rendelkezik.
16. A pályázat kiírása
21.§ (1) A vagyontárgy tulajdonjogának átruházására vagy a vagyontárgy hasznosítására
vonatkozó pályázat előkészítése a vagyongazdálkodó feladata.
(2) A pályázati hirdetményt a hasznosítónak a Hivatal hirdetőtábláján 15 napra (a kifüggesztés
keltezésének feltüntetésével) ki kell függeszteni, és egy írott sajtóban vagy egy elektronikus
sajtóban (az Önkormányzat honlapján) legalább egy alkalommal közzé kell tenni.
(3) A pályázati kiírásnak tartalmaznia kell:
a) az ingatlan címét és helyrajzi számát, illetve az ingó vagyontárgy leírását;
b) területét;
c) műszaki jellemzőit;
d) tulajdonos nevét és címét;
e) felhasználási célt, illetve tevékenységi kört;
f) utalást az inflációkövető díj meghatározására;
g) a hasznosítás formáját (bérlet, tulajdonjog stb.);
h) az ingatlan értékét, illetve árát;
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i) a használó által a rendeltetésszerű használat érdekében elvégzendő olyan munkák értékét,
amelyek a használót terhelik;
j) a hasznosítás időtartamát (határozott vagy határozatlan idejű);
k) a jogviszony megszűnésekor a helyreállítási kötelezettség mértékét (eredeti állapot
helyreállítása);
l) azt a körülményt, hogy a pályázat nyilvános, azon részt vehet bármilyen természetes és jogi
személy, akinek a tevékenységi kör gyakorlására törvényes módja van;
m) azt, hogy hiánypótlásra van-e lehetőség, ha igen, akkor annak határidejét és módját;
n) azt, hogy a kiíró jogosult indokolás nélkül bármikor a pályázatot eredménytelennek
nyilvánítani, és új pályázatot kiírni;
o) esetleges szakhatósági kikötéseket;
p) a pályázati ajánlat benyújtásának módjára vonatkozó szabályokat;
q) a pályázati ajánlat benyújtásának helyét és idejét;
r) a pályázat formai és tartalmi érvénytelenségének feltételeit;
s) a kihirdetés határidejét;
t) arról való tájékoztatást, hogy a pályázónak nyilatkoznia kell arról, hogy Tiszacsege Város
Önkormányzata felé semmilyen köztartozása nincsen, a nyilatkozat elmaradása vagy a
nyilatkozattal ellentétesen köztartozás megállapítása esetén pályázó az eljárásból kizárható;
(4) Az ajánlatok benyújtására vonatkozó időpontot az első alkalommal megjelentetett pályázati
kiírásban úgy kell meghatározni, hogy a kiírás közzététele és az ajánlatok benyújtásának a
határideje között legalább 30 nap elteljen.
(5) A kiíró a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott időpontig visszavonhatja.
A pályázati kiírás visszavonását a pályázat meghirdetésével azonos módon kell közzétenni.
17. Pályázat benyújtása
22.§ A pályázatot zárt borítékban vagy elektronikus úton, a kiírásban meghatározott módon kell
benyújtani, és fel kell tüntetni rajta az adott pályázatra utaló jeligét. A pályázat akkor minősül
határidőre benyújtottnak, ha az ajánlattételi határidő lejártáig a kiírásban megadott
(elektronikus) címre beérkezik.
18. Érvénytelen pályázat
23. § (1) Érvénytelen a pályázat, ha
a.) a pályázatot a benyújtásra meghatározott határidő eltelte után nyújtották be,
b) a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott tartalmi, formai
követelményeknek.
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(2) Az érvénytelen pályázatot benyújtók a pályázati eljárás további szakaszában nem vehetnek
részt.
19. Pályázati tárgyalás
24. § (1) A pályázati tárgyalást a vagyongazdálkodó vagy a pályázat kiírója pályázati
ajánlattételi határidő lejártát követő 8 napon belül tartja meg a vagyongazdálkodó hivatalos
helyiségében.
(2) A pályázati tárgyaláson csak az érvényes ajánlatot benyújtott pályázó személy vagy
szervezet vehet részt. A pályázati tárgyaláson jelen vannak a Képviselő-testület tagjai.
(3) A pályázati tárgyalást nem folytathatja le az a személy, aki
a.) bármilyen okból elfogult, vagy
b.) az ajánlattevővel összeférhetetlen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
(Ptk.) 8:1. § 2. pontja szerinti hozzátartozó,
c.) az ajánlattevővel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
d.) az ajánlattevő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottság tagja, vagy tulajdoni
részesedéssel rendelkezik az ajánlattevő szervezetben.
(4) A pályázatokat az az ajánlattevő nyeri meg, aki a pályázati kiírásban meghatározott bírálati
szempont szerint a legkedvezőbb ajánlatot adta.
(5) Ha a beérkezett vagy a pályázati licit során megtett ajánlatok összege megegyezik, és új
ajánlatot egyik ajánlattevő sem tett, a nyertes ajánlattevőt sorsolással kell megállapítani.
(6) A levezető személy a pályázati eredményt a pályázati tárgyaláson kihirdeti.
(7) A pályázati tárgyalásról jegyzőkönyvet kell készíteni.
20. Eredménytelen pályázat
25. § (1) Eredménytelen a pályázat, ha
a.) egyetlen érvényes pályázat sem érkezett,
b.) egyetlen ajánlat sem érte el a meghirdetett összeget,
c.) a lefolytatott licit során nem volt érvényes ajánlat, vagy
d.) a nyertes pályázó, valamint az őt követően a második legjobbnak ítélt ajánlattevő az
eredményhirdetést, vagy az értesítést követő 30 napon belül nem köt szerződést.
(2) Eredménytelen pályázat esetén – amennyiben ezen időszak alatt nem kerül sor újabb
pályázat kiírására- az eredménytelenné nyilvánítástól számított 6 hónapon belül írásbeli ajánlat
alapján a korábbi pályázati kiírásban szereplő feltételekkel megtörténhet a tulajdonjog
átruházás vagy a hasznosítás, amennyiben jogszabály a pályáztatást nem teszi kötelezővé.
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21. A szerződéskötés
26. § (1) A pályázatokat az a szerv bírálja el, amely a vagyonhasznosítással kapcsolatos döntés
meghozatalára jogosult. A döntést a pályázati határidő elteltét követő testületi ülésen meg kell
hozni, indokolt esetben a döntést hozó szerv további 30 nappal a döntés határidejét
meghosszabbíthatja, erről a pályázó(ka)t írásban értesíteni kell.
(2) A bírálati eredményről az ajánlattevőket az elbírálást követő 15 napon belül kell írásban
értesíteni.
(3) A pályázatot elnyert ajánlattevővel az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül
szerződést kell kötni. Ha a szerződéskötés a nyertes ajánlattevőnek felróható módon meghiúsul,
a szerződést a második legjobbnak ítélt ajánlattevő kötheti meg, az írásbeli értesítés
kézhezvételétől számított 30 napon belül.
22. Záró rendelkezések
27. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Ezzel egyidejűleg hatályát veszíti a
Tiszacsege Város Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás
rendjéről szóló 13/2013. (IV. 10.) önkormányzati rendelete.

Tiszacsege, 2020. március …

Fekete Gergő
polgármester

Dr. Bobkó Péter
jegyző

Kihirdetési záradék:
Az önkormányzati rendelet kihirdetése 2020. ………… napján Tiszacsege Város
Önkormányzata hirdető tábláján történő kifüggesztése és a www.tiszacsege.hu oldalon történő
közzététele megtörtént.

2.

Napirendi pont:

Javaslat Közbeszerzési szabályzat elfogadására
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
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Fekete Gergő polgármester:
A jelenleg hatályos közbeszerzési szabályzatunk a jogszabályban előírt kellő
részletezettséggel nem tartalmazta a Kbt. 27. § (1) bekezdésében foglaltakat. Ezért
szükséges volt ennek a szabályzatnak a megalkotása. Felkérem dr. Bobkó Pétert jegyző
urat, hogy ismertesse a javaslatot.
Dr. Bobkó Péter jegyző:
Köszönöm szépen Polgármester úr. Tisztelt Képviselő-testület. Ahogy Polgármester úr is
elmondta, volt az önkormányzatnak közbeszerzési szabályzata. Igazából annak
elfogadása óta nagyon sok jogszabályi rendelkezés változott és szerencsésebbnek
találtuk, hogy ha nem módosítjuk minden egyes pontját, hanem egy teljesen új
közbeszerzési szabályzatot fogad el a tisztelt Testület. Ezt terjesztettük most a Képviselőtestület elé. Kérem, annak elfogadását.
Fekete Gergő polgármester:
Alpolgármester úr, Bizottsági Elnök úr, Képviselőtársaim van-e hozzáfűzni valójuk?
Bartha Jánosné képviselő:
Egyetértünk vele. Részletesen kidolgozott.
Derzsényi János PÜB elnök:
A Bizottságon tárgyaltuk a határozati javaslatot és elfogadásra javasoljuk.
Fekete Gergő polgármester:
Köszönöm szépen. Amennyiben Képviselő-testület tagjai egyetértenek a 2. napirendi
pont elfogadásával, kérem kézfelnyújtással jelezzék. Köszönöm, megállapítom, hogy a
Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a 2. napirendi pontot.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a – közbeszerzési szabályzatot – 7
fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
26/2020.(III. 26.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Közbeszerzési szabályzat
elfogadására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény 27. § (1) bekezdése, valamint a közbeszerzésekre vonatkozó egyes
törvények módosításáról szóló 2019. évi CXX. törvény vonatkozó bekezdései alapján
Tiszacsege Város Önkormányzata Közbeszerzési szabályzatát a határozat mellékletében
foglalt tartalommal hagyja jóvá.
Végrehajtásért felelős: Fekete Gergő polgármester
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Határidő: folyamatos

3.

Napirendi pont:

Javaslat a 2020. évi Közbeszerzési terv elfogadására
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
(Előterjesztés: írásban mellékelve.)
Fekete Gergő polgármester:
Tiszacsege Város Önkormányzata a 2020. évre megszavazott költségvetése nem
tartalmaz olyan beruházását, fejlesztést vagy szolgáltatás megrendelését, amely a
közbeszerzési értékhatárt eléri. Ez az értékhatár több tíz millió Ft-os értékhatárt jelent.
Ennek ellenére, tekintettel arra, hogy Tiszacsege Város Önkormányzata ajánlatkérőnek
minősül minden ilyen esetben, ezért el kell fogadni az idei évre is az összesített
közbeszerzési tervet. Felkérem dr. Bobkó Pétert, hogy ismertesse a javaslatot.
Dr. Bobkó Péter jegyző:
Köszönöm szépen Polgármester úr. Tisztelt Testület. Az elfogadott költségvetésünkben
egyelőre nem szerepel olyan tétel, olyan beruházás, amely a közbeszerzési tervünkben
feltüntetésre kellett volna, hogy kerüljön. Ahogyan Polgármester úr is mondta, az
értékhatár az árubeszerzésnél 15 millió Ft, az építési beruházás esetében pedig 50 millió
Ft. De attól függetlenül, hogy nem szerepelnek ilyen tételek, - kvázi a közbeszerzési
tervünk nullásnak mondható -, attól függetlenül a törvény előírja, hogy legkésőbb
március 31-ig el kell fogadni azt. Úgy, hogy most a törvényi kötelezettségünknek tennénk
eleget ennek elfogadásával. Köszönöm szépen.
Fekete Gergő polgármester:
Alpolgármester úr, Bizottsági Elnök úr, Képviselőtársaim van-e hozzáfűzni valójuk?
Derzsényi János PÜB. elnök:
A Bizottság tárgyalta a közbeszerzési szabályzatot és a határozati javaslatot elfogadásra
javasolja.
Fekete Gergő polgármester:
Köszönöm szépen. Amennyiben a tisztelt Képviselőtársaim egyetértenek a javaslattal,
kérem kézfelnyújtással jelezzék. Megállapítom, hogy a Testület egyhangúlag elfogadta a
3. napirendi pontot.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a – 2020. évi Közbeszerzési tervet
– 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
27/2020.(III. 26.) KT. számú HATÁROZAT:
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2020. évi Közbeszerzési
terv elfogadására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény 42. §-a és a Tiszacsege Város Önkormányzata Közbeszerzési
Szabályzatának IV.3. pontja alapján Tiszacsege Város Önkormányzata 2020. évi éves
összesített közbeszerzési tervét a határozat mellékletében foglalt tartalommal hagyja
jóvá.
Végrehajtásért felelős: Fekete Gergő polgármester
Határidő: azonnal

4.

Napirendi pont:

Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Fekete Gergő polgármester:
Felkérem Langó Józsefné pénzügyi irodavezetőt, hogy ismertesse a javaslatot.
Langó Józsefné pénzügyi irodavezető:
Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Képviselő-testület. Ezzel az
előterjesztéssel Tiszacsege Város Önkormányzata az Állami Számvevőszék 2012. évben
végzett ellenőrzésében foglaltaknak tesz eleget. Minden testületi ülésen beszámolunk
Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei szállítói állományáról, amely ez a mai
napon 117.881.605, - Ft. Ehhez kapcsolódóan annyit szeretnék kiemelni, hogy ebben
szerepel egy szennyvízberuházásos számla, ami szállítói finanszírozású és ezért ilyen
magas összegű ez az állomány, mert ameddig nem kapunk a Támogató Hatóságtól
értesítést, hogy átutalták a szállító felé ezt a támogatási összeget, addig nem tudjuk
könyvelni.
Fekete Gergő polgármester:
Köszönöm szépen. Képviselőtársaim, Alpolgármester úr, Bizottsági Elnök úr van-e
hozzászólni valójuk a javaslathoz?
Derzsényi János PÜB. elnök:
A Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a tájékoztatót.
Fekete Gergő polgármester:
Amennyiben a Testület tagjai egyetértenek a javaslattal, kérem kézfelnyújtással jelezzék.
Megállapítom, hogy a Testület egyhangúlag elfogadta a 4. napirendi pontot
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A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a – Tiszacsege Város
Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról szóló tájékoztatót– 7 fő igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
28/2020.(III. 26.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Tiszacsege Város
Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról szóló tájékoztatót és az alábbi döntést
hozza:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszacsege Város
Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Felelős: Fekete Gergő polgármester
Határidő: azonnal

5.

Napirendi pont:

Tájékoztató a 2019. évben
támogatásának felhasználásáról

önkormányzati

támogatásban

részesített

szervezetek

Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Fekete Gergő Polgármester:
Azt kell tudni erről az előterjesztésről, hogy Tiszacsege Város Önkormányzata a tavalyi
évben rengeteg civil szervezetet részesített támogatásban. Ez mindösszesen majd 9 millió
Ft támogatást jelentett megannyi civil szervezet számára. Felkérem Langó Józsefné
pénzügyi irodavezetőt, hogy ismertesse a javaslatot részleteiben.
Langó Józsefné pénzügyi irodavezető:
Köszönöm szépen. Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Képviselő-testület. Minden évben
beszámolót készít az előző évben támogatásban részesített civil szervezetek a támogatás
felhasználásáról a Képviselő-testület részére. Ez jelen esetben is így történt. Az
előterjesztésben részletezve van, hogy mekkora összegű támogatásban részesültek a
2019. évben a társadalmi szervezetek és hogy mekkora összeggel számolt el, valamint
részletekbe menően ismertettem, hogy mire is költötték a támogatásokat.
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Fekete Gergő polgármester:
Köszönöm szépen a beszámolót. Itt megkérném a jövőben támogatásban részesülő civil
szervezeteket, hogy a beszámolóikat minden esetben nyomtatott formában, legépelve
nyújtsák be Önkormányzatunk számára. Alpolgármester úr, Bizottsági Elnök úr?
Derzsényi János PÜB. elnök:
A Bizottság szintén tárgyalta a tájékoztatót és elfogadásra javasolja.
Fekete Gergő polgármester:
Köszönöm szépen. Amennyiben a Képviselőtársaim egyetértenek a javaslattal, kérem
kézfelnyújtással jelezzék. Megállapítom, hogy a Testület egyhangúlag elfogadta az 5.
napirendi pontot.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a – 2019. évben önkormányzati
támogatásban részesített szervezetek támogatásának felhasználásáról szóló tájékoztatót
– 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
29/2020.(III. 26.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2019. évben
önkormányzati támogatásban részesített szervezetek támogatásának felhasználásáról szóló
tájékoztatót és a következő döntést hozza:
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. évben támogatott társadalmi
szervezetek beszámolóját elfogadja.
Végrehajtásért felelős: Fekete Gergő polgármester
Határidő: azonnal

6.

Napirendi pont:

Javaslat a 128/2017. (VI.29.) KT. számú határozat visszavonására
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Fekete Gergő Polgármester:
Ez az az ominózus határozat, amiben a Képviselő-testület a Tiszacsegei Tésztakészítő
Szociális Szövetkezet használatába adta a 4066 Tiszacsege, Fő utca 35. szám alatti
épületet, a korábbi óvoda épületét 10 év határozott időre. Mindannyian tudjuk itt
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Tiszacsegén, hogy objektív körülményekből adódóan a Szövetkezet nem tudja ellátni
tevékenységét, konkrétan a szociális étkeztetést január 15-e óta. A Belügyminisztérium
tájékoztatása alapján jutott a tudomásunkra, hogy a Szövetkezet elnöke az Országos
Foglalkoztatási Alap Nonprofit Kft.-hez eljuttatott egy nyilatkozatot, amely szerint a
Szövetkezet a tevékenységeit és az abból adódó kötelezettségeit nem tudja ellátni a
jövőben. Annak érdekében, hogy a szociális étkeztetés a korábbi menetrend szerint tudjon
történni a Fő utca 35. szám alatt található épületben, szükség van ennek a határozatnak a
visszavonására és így az ingatlan visszakerül Tiszacsege Város Önkormányzata tényleges
birtokába és használatába. Ezáltal a szociális étkeztetés biztosítottá válik hosszú távon is
a szociálisan étkezők és egyéb, külsős lakosság részére, akik egyszeri vásárlói az
étkeztetésnek.
Megkérdezem, hogy Alpolgármester úrnak, Bizottsági Elnök úrnak, Képviselőtársaimnak
van-e hozzáfűzni valójuk a javaslathoz?
Derzsényi János PÜB. elnök:
A Bizottság tárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Fekete Gergő polgármester:
Köszönöm szépen. Amennyiben a Képviselőtársaim egyetértenek a határozati javaslattal,
kérem kézfelnyújtással jelezzék. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag
elfogadta az 6. napirendi pontot. Így a 128/2017. (VI.29.) KT. számú határozat
visszavonásra került.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a – 128/2017. (VI.29.) KT. számú
határozat visszavonására vonatkozó javaslatot – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:

30/2020.(III.26.) KT. számú HATÁROZAT
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 128/2017.(VI.29.) KT.
számú határozat visszavonására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 4066
Tiszacsege 5 helyrajzi számú ingatlannak a Tiszacsegei Szociális Szövetkezet részére
történő használatba adásáról szóló 128/2017.(VI.29.) KT. számú határozatát
visszavonja.
2. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Fekete Gergő
polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Tiszacsegei Szociális Szövetkezet elnökét és
tájékoztassa, hogy az ingatlan átadásához kapcsolódó szükséges intézkedéseket 2020.
április 6. napjáig tegye meg.
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3. A Képviselő-testület felkéri Fekete Gergő polgármestert, hogy a Belügyminisztérium
Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságát tájékoztassa Tiszacsege
Város Önkormányzata Képviselő-testületi döntéseiről.
Felelős: Fekete Gergő polgármester
Határidő: azonnal

7.

Napirendi pont:

Javaslat a Tiszacsegei Tésztakészítő Szociális Szövetkezet és Tiszacsege Város
Önkormányzata között létrejött, 2018. március 29. napján kelt haszonkölcsön szerződés
felmondására
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Fekete Gergő polgármester:
Ebben az ominózus haszonkölcsön szerződésben Tiszacsege Város Önkormányzata, több
mint 24 millió Ft értékű önkormányzati vagyont adott a Szövetkezet kezelésébe,
amellyel próbálta a Szövetkezet sikerességét biztosítani. Ehhez jött még hozzá 2019.
szeptember 16-án a szociális étkeztetésnek az átadása. Ebben a helyzetben, mivel az
előző napirendi pontban ismertettem, hogy az OFA Nonprofit Kft., illetve a
Belügyminisztérium elkezdte a Szövetkezet felszámolását, így a haszonkölcsön
szerződést minél hamarabb fel kell mondanunk, hogy az önkormányzati vagyon újra az
Önkormányzat kezelésébe kerüljön. Teljes részletesség nélkül ez jelenti a Fiat Talento
kisbuszt, a révház melletti kőházat, a Fő utca 35. szám alatti óvoda épületét és abban
található eszközöket, azaz a tésztagyártáshoz szükséges üzemet és annak eszközeit. Itt
térnék ki azokra a hölgyekre, akik eddig a Szociális Szövetkezet alkalmazásában álltak.
Részükre az Önkormányzat továbbra is biztosítja a foglalkoztatást a közmunkaprogram
keretében. Ugyanúgy tésztát fognak gyártani. Első körben kiszolgálják az óvoda és az
iskola-konyha igényeit és amennyiben a kapacitásuk engedi a lakossági és egyéb
felhasználói igényeket is. A későbbiekben ennek az 5 fő hölgynek a munkája biztosított,
de ebből az 5 főből egy hölgy jelezte, hogy nem kíván tovább dolgozni ebben a
kötelékben így. De a többi négy hölgy foglalkoztatása megoldott a tésztaüzemben.
Megkérdezem,
hogy
Alpolgármester
úrnak,
Bizottsági
Elnök
úrnak,
Képviselőtársaimnak van-e hozzáfűzni valójuk a javaslathoz?
Komóczi Imre képviselő:
Azért azt mondjuk el, hogy a kisbusz és a kőház addig nem kerül visszaadásra, amíg a
felszámolási eljárás le nem zárul.
Fekete Gergő polgármester:
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Pontosan. Ez így van. A Belügyminisztérium által létrejött megállapodás szerint a Fiat
Talento kisbusz és a kőház az utolsó pillanatban kerül vissza az Önkormányzathoz,
amikor a Szövetkezet jogilag is felszámolásra került és erről megkapta az érintett az
értesítőt. Mivel Tiszacsege Város Önkormányzata eddig is megoldotta a működését ezek
nélkül, így tiszteletben tartjuk ezt a megállapodást és várjuk, hogy mi történik.
Alpolgármester úr, Bizottsági Elnök úr, Képviselőtársaim?
Derzsényi János PÜB. elnök:
A Bizottság tárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Fekete Gergő polgármester:
Köszönöm szépen. Amennyiben a Testület tagjai egyetértenek a határozati javaslattal,
kérem kézfelnyújtással jelezzék. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag
elfogadta az 7. napirendi pontot.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a – a Tiszacsegei Tésztakészítő
Szociális Szövetkezet és Tiszacsege Város Önkormányzata között létrejött, 2018.
március 29. napján kelt haszonkölcsön szerződés felmondására vonatkozó javaslatot –
7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

31/2020. (III.26.) KT. számú HATÁROZAT

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsegei
Tésztakészítő Szociális Szövetkezet és Tiszacsege Város Önkormányzata között létrejött, 2018.
március 29. napján kelt haszonkölcsön szerződés felmondására vonatkozó javaslatot és az
alábbi döntést hozza:
1.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. március 27.
hatállyal felmondja a Tiszacsegei Tésztakészítő Szociális Szövetkezettel között
haszonkölcsön szerződést azzal, hogy az Önkormányzat 10 napot biztosít a Szövetkezet
számára a haszonkölcsönnel érintett ingó és ingatlanok átadására.
2.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja a Fókusz
programban foglalkoztatott 5 fő közmunkában történő tovább foglalkoztatását.
3.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Fekete Gergő
polgármestert, hogy az általa meghatalmazott személy 15 napon belül vegye fel a

23 / 35

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2020. március 26. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
________________________________________________________________________________________________________________

kapcsolatot a Szövetkezet elnökével a haszonkölcsön szerződés 1. számú mellékletében
tételesen felsorolt ingatlan és ingó tárgyi eszközök zökkenőmentes átvétele érdekében.
4.
A Képviselő-testület felkéri Fekete Gergő polgármestert, hogy a Balmazújvárosi
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályával vegye fel a kapcsolatot a Szövetkezetnél a
Fókusz
programban
foglalkoztatott
5
fő
közfoglalkoztatottként
történő
továbbfoglalkoztatása érdekében.
5.
A Képviselő-testület felkéri Fekete Gergő polgármestert, hogy a
Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárságát
tájékoztassa Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületi döntéseiről.
Felelős: Fekete Gergő polgármester
Határidő: értelemszerűen

8.

Napirendi pont:

Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei létszám előirányzatának és
munkaköreinek meghatározására
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Fekete Gergő polgármester:
Ez a napirendi pont azért vált szükségessé, hogy a szociális étkeztetést tudjuk biztosítani.
Az előző testületi ülésen létrehoztunk egy szakács álláshelyet, most pedig ezzel a
határozati javaslattal szeretnénk létrehozni két konyhai kisegítő álláshelyet, melyet nem
helybővítéssel, hanem a jelenleg betöltetlen álláshelyek átnevezésével kívánunk
megoldani, ami azt jelenti, hogy a későbbiekben, amikor a régi óvoda épülete visszakerül
hozzánk, akkor teljes létszámmal tudjuk beüzemelni a szociális étkeztetését, illetve a
külsős étkezők ellátását.
Alpolgármester úr, Bizottsági Elnök úr, Képviselőtársaim van-e hozzáfűzni valójuk?
Derzsényi János PÜB. elnök:
A Bizottság tárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Fekete Gergő polgármester:
Itt lenne egy módosító javaslatom. Ugyan, ez nem került bele az előterjesztésbe, viszont a
fürdővezető, mint jelenleg betöltött, de a későbbiekben betöltetlen álláshely helyett,
fürdőkoordinátor álláshelyet szeretnék létrehozni. Ez annyiban jelent különbséget az
eddigiekhez képest, hogy míg a fürdővezetőnél elvárt a diplomás ember alkalmazása,
addig a fürdőkoordinátor álláshelyet már középfokú végzettséggel is be lehet tölteni és
ennek megfelelően szeretnénk a jövőben oda kollégát keresni.
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Tisztelt Képviselő-testület! Kérdezem, hogy elfogadja-e a módosító javaslatomat?
Amennyiben igen, kérem, kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm. Megállapítom, hogy a
fürdővezető álláshely 2020. április 1-től fürdőkoordinátorrá módosul a javaslat szerint.
Megkérdezem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a módosításokkal együtt elfogadja-e a
8. napirendi pontunkat? Amennyiben igen, kérem, kézfelnyújtással jelezze. Köszönöm.
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a 8. napirendi pontot a
megbeszélt módosítással együtt.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a – Tiszacsege Város
Önkormányzata és intézményei létszám előirányzatának és munkaköreinek
meghatározására vonatkozó javaslatot – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
32/2020. (III.26.) KT. számú HATÁROZAT
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszacsege Város Önkormányzata és
intézményei létszám előirányzatát és munkaköreit – 2020. április 01. napi hatállyal - e határozat
1-5. számú mellékleteiben meghatározott tartalommal hagyja jóvá.
Végrehajtásért felelős: Fekete Gergő polgármester
intézményvezetők
Végrehajtási határidő: azonnal

9.

Napirendi pont:

Javaslat az óvoda általános felvételi időpontjának és az óvodába jelentkezés módjának
meghatározására
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Fekete Gergő polgármester:
Felkérem dr. Bobkó Péter jegyző urat, hogy ismertesse a javaslatot.
Dr. Bobkó Péter jegyző:
Köszönöm szépen Polgármester úr. Tisztelt Képviselő-testület. Jogszabályi
kötelezettségnek teszünk ezzel eleget. A veszélyhelyzetre tekintettel nyilván ezek az
időpontok változhatnak. Mi az intézményvezető asszonnyal egyeztetve beleírtuk a
felvételi időpontját, illetve, hogy hol lehet jelentkezni. Reméljük, hogy nem fog ez az
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időpont változni. Ezt feltesszük a honlapunkra is, amennyiben elfogadja a Testület és
bármilyen változás következik be az időpontot illetően a veszélyhelyzetre tekintettel,
arról azonnal tájékoztatjuk a honlapon keresztül a tisztelt lakosságot, illetőleg az érintett
személyeket. Köszönöm szépen.
Fekete Gergő polgármester:
Alpolgármester úr, Bizottsági Elnök úr, Képviselőtársaim van-e hozzáfűzni valójuk a
javaslathoz?
Derzsényi János PÜB. elnök:
A Bizottság tárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Fekete Gergő polgármester:
Köszönöm szépen. Amennyiben a Képviselőtársaim egyetértenek a javaslattal, kérem,
kézfelnyújtással jelezzék. Köszönöm szépen. Megállapítom, hogy a Testület egyhangúlag
elfogadta a 9. napirendi pontunkat.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az – óvoda általános felvételi
időpontjának és az óvodába jelentkezés módjának meghatározására vonatkozó
javaslatot – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
33/2020. (III.26.) KT. számú HATÁROZAT
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az óvodai körzethatárok,
valamint az óvoda általános felvételi időpontjának és az óvodába jelentkezés módjának
meghatározása vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 49. § (3) bekezdése szerint közzéteszi az óvoda felvételi
körzetét, mely az intézmény hatályos Alapító Okirata alapján – a Képviselő-testület
85/2016.(V.05.) KT. számú határozatában foglaltak szerint – Tiszacsege város
közigazgatási területe, illetve a fenntartó által meghatározott szabad kapacitás terhére,
vagy más fenntartókkal kötött megállapodás alapján a környező települések
közigazgatási területe.
2. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 82. § (2) bek. b) pontjában biztosított feladatkörében eljárva figyelemmel a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. §-ára - a
Tiszacsegei Városi Óvodában és Bölcsődébe a 2020/2021. nevelési évre a jelentkezés
módját és idejét az alábbiak szerint határozza meg:
Az óvoda általános felvételi időpontja: 2020. május 4. – 2020. május 8.
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A jelentkezés helye: Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 4066 Tiszacsege, Óvoda u.
3/a. szám alatti székhelye. Az óvodába jelentkezni az intézményvezetőnél lehet,
hétköznap 8 órától 15 óráig.
3. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Fekete Gergő
polgármestert, hogy az óvodai beiratkozás idejéről, az erről való döntésről és a
jogorvoslat benyújtásának határidejéről a fenntartó közleményt tegyen közzé Tiszacsege
Város honlapján, valamint az intézmény hirdetőtábláján, a beiratkozás első napját
megelőzően legalább harminc nappal, a 20/2012. EMMI rendelet 20. § (1) bekezdése
alapján.
A képviselő-testület felkéri Fekete Gergő polgármestert, hogy a döntésről az intézményvezetőt
tájékoztassa.
A határozat végrehajtásáért felelős: Fekete Gergő polgármester
Bárdos Tiborné intézményvezető
Határidő: folyamatos

10.

Napirendi pont:

Javaslat Kenderes és Túrkeve települések Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási
Társulásba történő csatlakozás tudomásul vételére
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Fekete Gergő polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület. Tiszacsege városa is tagja ennek a társulásnak és mint
társulási tag, nekünk is döntési kötelezettségünk van. Lehetőségünk van arra, hogy
jóváhagyjuk újabb települések csatlakozását ebbe a társulásba. A javaslat nagyon jól
leírja, hogy miért most és miért így kell ezt megtennünk.
Alpolgármester úr, Bizottsági Elnök úr, Képviselőtársaim van-e hozzáfűzni valójuk a
javaslathoz?
Derzsényi János PÜB. elnök:
A Bizottság szintén tárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Fekete Gergő polgármester:
Tisztelt Képviselőtársaim. Amennyiben elfogadják a javaslatot, úgy kézfelnyújtással
jelezzék. Köszönöm. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület elfogadta a 10. napirendi
pontunkat.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az – Kenderes és Túrkeve
települések Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásba történő csatlakozás
tudomásul vételére vonatkozó javaslatot – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
34/2020. (III.26.) KT. számú HATÁROZAT
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Kenderes és Túrkeve
települések Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásba történő csatlakozásának
tudomásul vételére vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Kenderes és Túrkeve települések
Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz történő csatlakozási szándékát
tudomásul veszi. A csatlakozásra a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény és a Társulás, illetve a tagok által jóváhagyott Társulási
Megállapodás rendelkezései az irányadóak.
2. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1. pont szerinti
módosításokkal egybeszerkesztett társulási megállapodást az előterjesztés melléklete
szerinti tartalommal jóváhagyja.
3. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Fekete Gergő
polgármestert, hogy a módosításokkal egybeszerkesztett Társulási Megállapodást a
melléklet szerint aláírja.
Felelős: Fekete Gergő polgármester
Határidő: azonnal

11.

Napirendi pont:

Javaslat a Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskolájával és Kollégiumával
való együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Fekete Gergő polgármester:
Az együttműködés célja, hogy az intézmény a megyei önkormányzat segítségével a
települési önkormányzatokkal a kapcsolatokat kiépítve az agrárszakképzést népszerűsítse,
erősítse. Illetve az együttműködés keretében támogatni kívánják a felek a
munkaerőmegtartó képességet, az agrárszakemberképzés utánpótlásának biztosítását, a
fiatal munkavállalók helyben maradását, vállalkozóvá válását. Az együttműködés további
célja a Hajdú-Bihar megyei agrárszakképzés eddigi eredményeinek megőrzése,
fejlesztése különös tekintettel a települések között az egyenlőtlen képviseletre, a
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középfokú mezőgazdasági szakképzésben. Másik célja a megállapodásnak, hogy a
tiszacsegei középiskolás fiatalok, akik ebben az intézményben tanulnak, azoknak
Tiszacsege városa gyakorlati lehetőséget tudjon biztosítani, illetve ezt megfelelően tudja
igazolni az intézmény felé.
Alpolgármester úr, Bizottsági Elnök úr, Képviselőtársaim van-e hozzáfűzni valójuk a
javaslathoz?
Derzsényi János PÜB. elnök:
A Bizottság szintén tárgyalta az együttműködési megállapodást és annak megkötését
javasolja.
Fekete Gergő polgármester:
Köszönöm szépen. Amennyiben a Képviselőtársaim egyetértenek a határozati javaslattal,
kérem, kézfelnyújtással jelezzék. Megállapítom, hogy a Testület egyhangúlag elfogadta a
javaslatot, így a 11. napirendi pont is elfogadásra került.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az – Kenderes és Túrkeve
települések Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásba történő csatlakozás
tudomásul vételére vonatkozó javaslatot – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
35/2020. (III.26.) KT. számú HATÁROZAT
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Debreceni Egyetem
Balásházy János Gyakorló Középiskolájával és Kollégiumával való együttműködési
megállapodás megkötésére vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Debreceni
Egyetem Balásházy János Gyakorló Középiskolájával és Kollégiumával az 1.
mellékletben foglalt tartalommal együttműködési megállapodást köt.
2. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Fekete Gergő
polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
Felelős: Fekete Gergő polgármester
Határidő: azonnal
12.

Napirendi pont:

Javaslat Tiszacsege Városi Sportegyesület támogatására
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
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(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Fekete Gergő polgármester:
Az előző testületi ülésen döntöttünk arról, hogy a különböző civil szervezetek támogatási
kérelmet nyújthatnak be Önkormányzatunkhoz és a támogatás célját, összegét
összevetjük a lehetőségeinkkel és azt lehetőségeinkhez mérten támogatni is fogjuk. A
Sportegyesület a melléklet szerinti támogatási kérelmét az alábbiak szerint nyújtotta be:
beszerzés 130.000, - Ft; bérleti díjak 25.000, - Ft; egyéb költségek 970.000, - Ft, így
mindösszesen 1.125.000, - Ft a kérelmezett összeg. Én ebből az összegből 200.000, - Ft
támogatást javaslok elfogadni a Képviselő-testületnek, hiszen az egyéb költségek
nincsenek lefedve, nincsenek megnevezve, nincsenek kirészletezve, hogy mire kérik.
Továbbá ebben a bizonytalan helyzetben, ami a koronavírus járvány kapcsán kialakult,
nem tudni, hogy hogyan alakul, nem csak a tiszacsegei, hanem a magyar vagy a
nemzetközi sportélet is.
A határozati javaslatban egy elütés történt, kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy azt
200.000, - Ft-ra módosítsuk. Amennyiben egyetértenek a javaslattal, kérem,
kézfelnyújtással jelezzék. Megállapítom, hogy a módosítási javaslat egyhangúlag
elfogadásra került.
Alpolgármester úr, Bizottsági Elnök úr, Képviselőtársaim van-e hozzáfűzni valójuk a
javaslathoz?
Derzsényi János PÜB. elnök:
A Bizottság tárgyalta a javaslatot, viszont az a kérése lenne a Bizottságnak, hogy vegye
fel a kapcsolatot Polgármester úr a Sportegyesület elnökével, hogy pontosan mik is
lennének azok az összegek, amik sürgős elbírálást igényelnek. Gondolok itt például a
TAO önerőre.
Fekete Gergő polgármester:
Rendben. Köszönöm szépen Elnök úr. Így is fogok tenni. Amennyiben a Képviselőtestület elfogadja a 12. napirendi pontot, úgy kézfelnyújtással jelezzék. Megállapítom,
hogy a tisztelt Képviselő-testület a módosításokkal együtt elfogadta a 12. napirendi
pontot.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a – Tiszacsege Városi
Sportegyesület támogatására vonatkozó javaslatot – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
36/2020. (III. 26.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsege Városi
Sport Egyesület támogatására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszacsege Városi Sport
Egyesület részére 200.000.- Ft összegű működési támogatást biztosít, amelyet az
Egyesület kizárólag a támogatási cél megvalósításával kapcsolatos költségek fedezetére
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fordíthat. A támogatást Tiszacsege Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről
szóló 2/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet 15. számú melléklete alapján biztosítja.
Felelős: Fekete Gergő polgármester
Határidő: Folyamatos
2. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Tiszacsege Város
Önkormányzatának Polgármesterét az Egyesülettel kötendő megállapodás aláírására.
Felelős: Fekete Gergő polgármester
Határidő: Folyamatos
3. Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhívja a pénzügyi iroda
vezetőjét a támogatás felhasználásának ellenőrzésére.
Felelős: Langó Józsefné pénzügyi vezető
Határidő: Folyamatos

13.

Napirendi pont:

Tájékoztatás a Tiszacsegei Operatív Törzs munkájáról
Előterjesztő:
Előadó: Fekete Gergő polgármester
(Előterjesztés szóban előadva a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén.)
Fekete Gergő polgármester:
Nem titok, hogy igen nagy a baj, mind országszerte, mind világszerte. Tiszacsegén hála
istennek nincs koronavírussal fertőzött beteg és nincs ilyen gyanúval kezelt beteg sem.
Két fajta karanténban lévő személy van. Az egyik a hatósági karanténba zárt, akinél már
a Magyarországra történő belépéskor a határtól szóltak a Balmazújváros Járási Hivatal
vezetőjének, hogy karantén alá kellett helyezni, mert érintett országból érkezett. Jelenleg
5 fő van ilyen karanténban Tiszacsegén. Karanténban maradásukat a rendőrség ellenőrzi
minden nap. Másik kategória az önkéntes karantén. Ez azokat az embereket érinti, akik
külföldről érkeztek haza, de nem fertőzött területről. Ezek az emberek állampolgári
kötelezettségüknek eleget téve, tekintettel a kialakult járványügyi helyzetre, önként
vállalták, hogy 14 napig otthon maradnak a házukban. Ez nyilván az önkéntesség jellege
miatt nem vonatkozik a velük egy háztartásban élő emberekre. Ez csak a külföldről
hazatért illetőkre vonatkozik, így a velük egy háztartásban élő emberek továbbra is
szabadon, saját belátásuk szerint mozoghatnak Tiszacsegén. Rengeteg mindent tett meg
Önkormányzatunk a koronavírus járvány kapcsán. Ezt minden esetben összhangban a
Magyar Kormány intézkedésével. Létrehoztuk a Tiszacsegei Operatív Törzset, ha
Miniszterelnök Úr után lehet így szabadon nevezni ezt a csoportot. Ebben benne van a
polgármester, az alpolgármester, a jegyző, a hatósági irodavezető, az intézményvezetők
és helyetteseik, továbbá dr. Vadász Györgyi ügyeletvezető háziorvos. Ez az Operatív
Törzs március 16-án, illetve 20-án ülésezett. Ezeken meghoztuk az intézkedéseinket,
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melyeket nyilvánosságra is hoztunk mind az interneten, mind nyomtatott formában több
hirdetőhelyen. Ezzel kapcsolatban nagyon jók a tapasztalatim, főleg az étkeztetés
kapcsán. A tiszacsegei lakosok a Kormány és az Önkormányzat kéréseinek megfelelően
otthon maradnak többségében, odafigyelnek egymásra, segítik idős szomszédjaikat. Példa
értékűen tartjuk be a szabályokat és ennek és az Önök nagyszerű hozzáállásának
köszönhetően nincs Tiszacsegén koronavírusos beteg, illetve ezzel a gyanúval kezelt
beteg. Nagyon sok a tennivaló. Nem fáradhatunk el. Nagyon sok mindent kell annak
érdekében tennünk, hogy ez az állapot nagyon sokáig, illetve örökre így maradjon.
Lassan eljutunk arra a szintre, hogy nem attól kell félni, hogy külföldről valaki behurcolja
ezt a betegséget. Viszont a nagyobb csoportosulások miatt kialakulhat ez a betegség
egymás között is. Nyilván nem most kell megtanulni takarítani és megfelelően
tisztálkodni, de oda kell figyelnünk arra, hogy nagyobb létszámban ne csoportosuljunk
sem az utcán, sem magánrendezvényen. Ahogy járok itt a településen látom, hogy nagyon
sokan együtt vannak például a Reál előtt. Látom, hogy a gyógyszertár előtt nagyon sokan
állnak sorban a belépési korlátozás miatt, illetve több más helyen is. Amennyire
lehetséges, ezeket az érintkezéseket csökkentsük. Tartsunk egymástól távolságot. Ez nem
azt jelenti, hogy barátságok szűnnek meg vagy hogy ne beszéljünk a szomszéddal, hanem
hogy ezt telefonon, interneten vagy legalább két méter távolság megtartásával tegyük
meg. Öt főnél többen ne tartózkodjunk egy teremben. Nyilván most ebben a helyzetben,
ahol beszélek egy kicsit furán veszi ki magát, de itt ül a város vezetése. Nekünk
tanácskoznunk kell, meg kell ezeket beszélnünk. Ugyanúgy, mint az egészségügyi
dolgozónak dolgozniuk kell, de Önök, többiek, gyerekek, nyugdíjasok esetleg
munkanélküliek otthon maradhatnak akár gyermekeikkel, szüleikkel és ne adjunk teret
ennek a vírusnak, hogy Tiszacsegén szétterjedjen vagy hogy egyáltalán megjelenjen.
Hangsúlyozom, hogy Tiszacsegén nincs koronavírusossal fertőzött beteg.
Önkormányzatunk nagyon sok mindent megtette azért, hogy a közintézményeinkben a
tisztaságot és a higiéniát fenntartsa. Nagyon nagy mennyiségben szereztünk be
domestost, hypót, kézfertőtlenítőt, gumikesztyűt. Sőt a közmunkaprogramban
szájmaszkot is varrnak a hölgyek, amelyeket első körben ingyenesen rendelkezésre
bocsátottunk nyilván a saját kollegáink és a tiszacsegei nagy munkáltatók számára.
Átlagosan naponta 150 szájmaszkot tudunk készíteni. Ez nagyban függ a kalapgumitól,
aminek a beszerzése most eléggé akadályozott, de ahogy hozzájutunk, úgy próbáljuk a
kapacitást tartani és folyamatosan ellátni a sajátjainkat szájmaszkkal. Miután ez
megtörtént és minden saját emberünk itt Tiszacsegén, aki az Önkormányzat kötelékében
dolgozik, vagy Tiszacsegén eleve dolgozik kapott belőle, azután ezek a szájmaszkok
elérhetővé válnak megvásárlásra. Ennek részleteiről Laczka Jánosné gazdasági előadót
kell majd keresni. Megkérem a tisztelt lakosokat, hogy bár tudják, hogy ezek a hölgyek
hol varrják ezeket a szájmaszkokat, ne tegyenek ajánlatot nekik, ne keressék őket. Ezek a
maszkok kiosztásra kerülnek, illetve megvásárolhatóvá válnak. Erről mindenki megfelelő
időben fog értesülni. Az önkormányzati dolgozók részére Jegyző úr könnyített
munkarendet, illetve lehetőség szerint otthoni munkavégzést tett lehetővé azoknak, akik
nem tudják megoldani otthon a kiskorú gyermekük felügyeletét. Az óvodát bezártuk,
viszont továbbra is ügyeleti rend szerint vannak jelen folyamatosan az óvónők az
óvodában. Akik rendelkezésre állnak, ha valaki nem tudja megoldani gyermeke
elhelyezését. Megértem Önöket, ez nagyon fontos, hiszen pont az a két korosztály –
idősek és gyermekek – a legveszélyeztetettebb, akik elkaphatják ezt a vírust. Tiszacsegén
úgy gondolom, hogy sokunknak van kit és mit félteni ettől a vírustól. De ha továbbra is
az összefogás ezen szintjét mutatjuk, akkor Tiszacsegén nem lesz baj. Mi az
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önkormányzat részéről mindent, sőt még annál is többet megteszünk azért, hogy ez így
maradjon, de a dolog neheze Önökön, a lakosságon múlik. Önök, hogy tisztálkodnak,
hogyan tartják tisztán a környezetüket. Ezzel nagyban segíthetnek abban, hogy
megelőzzük ezt a vírust, illetve ennek megjelenését Tiszacsegén, mert hangsúlyozom itt
Tiszacsegén nincs koronavírussal fertőzött személy. Ennyi lett volna a beszámolóm az
Operatív Törzset illetően.
Alpolgármester úr, Bizottsági Elnök úr, Képviselőtársaim van-e hozzáfűzni valójuk?
Bartha Jánosné képviselő:
Én csak meg szeretném kérdezni, hogy az idősek gondozása is meg van-e oldva?
Fekete Gergő polgármester:
Az idősek gondozása jelenleg félműszakban zajlik. Tehát a gondozónőink a délelőtt
folyamán próbálják azon idősek ellátását megoldani, akik ezt igénylik. Az
Önkormányzatnak van öt gondozónője fejenként kilenc ellátottal. Ez negyvenöt ellátottat
jelent. Jelentős többségük külön kérte a gondozónőt, hogy ne menjen, mert családon belül
ezt a feladatot el tudják látni. Viszont ugyanúgy a délelőtt folyamán rendelkezésre állnak.
A Kormány az önkormányzatokra bízta azon idősek ellátását, akik nem szeretnének
kilépni az otthonukból, tartva a vírustól. Ezen idős személyeknek az ellátása az
önkormányzatokra hárul és ebben vesznek most részt a gondozónőink. Minden nap más
gondozónő az, aki a beérkezett igények alapján bevásárol annak az adott idős embernek,
aki ezt jelzi felénk. Több hirdetőhelyen is nyilvánosságra hoztuk a kapcsolattartó személy
nevét, azaz Papp Sándorné Tündét és a telefonszámát, akit ez ügyben keresni kell. A
közalkalmazottak munkaidőben hétfőtől péntekig 7 óra 30 perc és 4 óra között
bevásárolnak azon idős személyek számára, akik a vírushelyzetre tekintettel inkább
otthon maradnának. Ez a bevásárlás szigorúan a boltra, illetve a gyógyszertárra
korlátozódik. A közalkalmazottak nem vállalnak olyan jellegű kéréseket, mint például
„elmenni a szomszédba tejért” típusú házhozszállítást, viszont munkaidőben,
hétköznaponként azon idősek számára, akiknek ezt a családtagjaik nem tudják biztosítani
vagy bármilyen okból nem tudják máshogy ezt megoldani, a gondozónőink felváltva
tudják teljesíteni ezen igényeket. Hívják Papp Sándorné Tündét bizalommal.
Van-e esetleg más hozzászólás? Alpolgármester úr, Képviselőtársaim? Amennyiben a
Képviselőtársaim elégedettek a beszámolómmal, kérem, kézfelnyújtással jelezzék.
Megállapítom, hogy a Testület egyhangúlag elfogadta a 13. napirendi pontot.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a – Tiszacsegei Operatív Törzs
munkájáról szóló tájékoztatót– 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
37/2020. (III. 26.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsegei Operatív Törzs munkájáról
szóló beszámolót elfogadja.
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Felelős: Fekete Gergő polgármester
Határidő: Folyamatos
14.

Napirendi pont:

Polgármesteri jelentés
Előterjesztő:
Előadó: Fekete Gergő polgármester
(Előterjesztés szóban előadva a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság ülésén.)
Fekete Gergő polgármester:
Nagyjából az előző napirendi pontban mindent elmondtam, ami az előző testületi ülés óta
történt. A polgármesteri tevékenységem és munkám nagy részét lefedi a rendkívüli
veszélyhelyzetben történő helytállás. A hatósági karantén alá vontak nyomon követése,
ellátásuk biztosítása, a lakossággal való kapcsolattartás. Hiszen nagyon fontos, hogy
mindenki nyugodt maradjon ebben a helyzetben és ne pánikoljon be és ne történjen
tömeges felvásárlás. Az elmúlt hetekben történt egy civil kezdeményezés, ami tartós
élelmiszer gyűjtésére irányult. Ezen tartós élelmiszereket a mai napig fogadjuk a
Kommunális Szolgáltató Szervezet épületében, szintén Laczka Jánosné gazdasági előadót
kell keresni ez ügyben. Fontos tudni ezen élelmiszerekről, hogy ezek nem hagyományos
segélycsomagok. Ezeket nem az egyébként is szorult helyzetben lévők megsegítésére
gyűjtjük adományként. Fel kell készülni azokra az időkre, amikor a járványveszély miatt
a térségben a nagy munkáltatók - a JABIL, a MOL Petrolkémia, a Robert Bosch
Miskolcon vagy Jászfényszarun a Samsung, Jászberényben az Electrolux, ahová nagyon
sokan eljárnak dolgozni Tiszacsegéről – gyártósorai a nagy gazdasági visszaesés
következtében majd leállnak és sok ember munkanélküli lehet majd. Ezek családos
emberek, akik egyik napról a másikra, egyik hónapról a másikra kieshetnek a
munkaerőpiacról, ezáltal veszélyeztetve lesz a megélhetésük. Ezt nem szabad
megengedni. Ez a mostani tartós élelmiszergyűjtés pontosan azoknak a családoknak szól,
akik lábuk alól egyik napról a másikra kihúzzák a talajt és nem tudnak kire számítani. Ez
a tartós élelmiszergyűjtés folyamatos, aki teheti és tudja bármikor adhat le bármekkora
mennyiségben tartós élelmiszert. A nem rég történt osztásról annyit szeretnék mondani,
hogy kaptunk romlandó élelmiszert – primőr terméket -, mint például paradicsomot,
hagymát, burgonyát, répát, zellert, amiket egyszerűen nincs kapacitásunk tárolni és nem
tudjuk a frissességüket sem megőrizni. Ezeknek a romlandó termékeknek a kiosztása 43
fő között megtörtént és ezt követően nem tervezünk újabb osztást, mert a nehéz idők csak
ezután jönnek. Mert még ma mindenkinek van munkája, mindenkinek van fizetése,
mindenki biztonságban van, de ez egy termelő gyárban nem biztos, hogy így lesz a
jövőben is, mert ott a megrendelések adják a munkabér alapját. Ennyit szerettem volna
mondani.
Alpolgármester úr, Bizottsági Elnök úr, Képviselőtársaim van-e hozzáfűzni valójuk?
Komóczi Imre képviselő:
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Ha már szóba került ez az adománygyűjtés, melyért természetesen köszönet jár minden
egyes adományozónak. Én azt javasolnám a Képviselőtársaimnak, hogy járuljunk hozzá
mi is és egy havi tiszteletdíjunkat ajánljuk fel. Köszönöm.
Derzsényi János PÜB. elnök:
Támogatni tudom én is ezt.
Fekete Gergő polgármester:
Köszönöm szépen Képviselőtársam ezt a javaslatot. Ez egy nemes gesztus. Nyilván én
erre nem kötelezhetek senkit. Mindenki döntsön a saját lelkiismerete szerint ebben a
kérdésben.
Amennyiben a tisztelt Képviselőtársaim elfogadják a beszámolót, kérem, kézfelnyújtással
jelezzék. Köszönöm. Megállapítom, hogy a 14. napirendi pontunk elfogadásra került.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a – polgármesteri jelentést – 7 fő
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
38/2020. (III. 26.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést elfogadja.
Felelős: Fekete Gergő polgármester
Határidő: Folyamatos
15.

Napirendi pont:

Különfélék
Fekete Gergő polgármester:
A 15. napirendi pontunk a Különfélék. Megkérdezem a Képviselőtársaimat, hogy van-e
egyéb felmerült téma, amit nem beszéltünk meg és szeretnék, ha megbeszélnénk?
Bizottsági Elnök úr, Alpolgármester úr?
Köszönöm szépen, hogy létrejött ez a mai nap. Az ülést berekesztem. Vigyázzunk
egymásra!
K. m. f.
Fekete Gergő s.k.
polgármester

Dr. Bobkó Péter s.k.
jegyző
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