TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2020. július 16. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

Ikt.sz.: I/3776-3/2020.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 16-án de. 11
óra 30 perc kezdettel – a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében (4066
Tiszacsege, Kossuth utca 5.) - megtartott nyílt üléséről.
Jelen vannak:

mellékelt jelenléti ív szerint:

Képviselő-testület tagjai:
Fekete Gergő
Bartha Jánosné
Sándor-Hajdu Mária
Komóczi Imre
Tóth Imre
Illés János
Jászai László

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

Polgármesteri Hivatal részéről:
Dr. Bobkó Péter
Dr. Lajter Zoltán
Meghívottak:

jegyző
jegyzőkönyvvezető

mellékelt jelenléti ív szerint:

Fekete Gergő polgármester:
Üdvözlöm a tisztelt Képviselő-testületet a mai rendes testületi ülésen. Megállapítom,
hogy a Testület határozatképes, mivel mind a 6 képviselő és a polgármester jelen van.
Felkérem Dr. Lajter Zoltánt jegyzőkönyvvezetőnek, amennyiben a tisztelt Testület
egyetért vele, kérem, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a Testület 7 igen
szavazattal elfogadta Dr. Lajter Zoltán jegyzőkönyvvezetőnek. Felkérem Bartha
Jánosné Alpolgármester Asszonyt a jegyzőkönyv hitelesítőjének, amennyiben a tisztelt
Testület elfogadja a javaslatot, kérem, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a
Testület egyhangúan elfogadta Bartha Jánosnét, mint jegyzőkönyv-hitelesítőt.
Rögtön kezdeném is azzal, hogy napirendi módosításra szeretnék javaslatot tenni. A 4.
és 5. napirendi pont kikerül ma a tárgyalandó napirendek közül, illetve bekerülne egy
zárt üléses anyag az ingatlanértékesítésről. Amennyiben a tisztelt Testület elfogadja a
módosítást, kérem, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a Testület egyhangúan
elfogadta a napirendek módosítására irányuló javaslatot.
Valakinek esetleg egyéb módosító igénye? Megállapítom, hogy senki nem jelezte
igényét a napirend további módosítására.
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Napirendi pontok:
1. Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzatának az önkormányzat 2019. évi
költségvetéséről szóló többször módosított 2/2019. (II.25.) önkormányzati
rendeletének módosítására
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető
2. Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadásának az elfogadására
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető
3. Javaslat Tiszacsege Város polgármestere által alkotott Tiszacsegei piac kinyitásáról és
látogatási rendjéről szóló 5/2020. (V.08.) önkormányzati rendelet hatályon kívül
helyezésére
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
4. Javaslat a Tiszacsege Város Önkormányzata által a települési önkormányzatok
rendkívüli önkormányzati támogatására benyújtott pályázatról szóló 18/2020. (V.27.)
PM. számú határozat módosítására
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető
5. Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető (A tájékoztató a helyszínen kerül
kiosztásra)
6. Javaslat a Tiszacsegei Református Egyházközség által a Helyi Építési Szabályzat
módosítása tárgyában benyújtott kérelem elbírálására
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
(Az előterjesztés és a határozati javaslat a Képviselő-testületi ülés előtt kerül
megküldésre.)
7. Javaslat Tiszacsege Városi Sportegyesület anyagi támogatására vonatkozó kérelmének
elbírálására
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
8. Javaslat a Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány anyagi támogatására vonatkozó
kérelmének elbírálására
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
9. Javaslat a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 2019. évben végzett beszerzésekről
és beruházásokról szóló beszámolójának elfogadására
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester

2

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2020. július 16. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
10. Javaslat a 2020. évi „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatására” elnevezésű pályázatra történő támogatási kérelem benyújtásának
utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
11. Javaslat a Közművelődés Kollégiuma által kiírt pályázatra történő támogatási kérelem
benyújtására
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
12. Egyebek
1.

Napirendi pont:

Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzatának az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
szóló többször módosított 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosítására
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Fekete Gergő polgármester:
Felkérem Sándor-Hajdu Mária Bizottsági Elnököt, hogy ismertesse a Bizottság
álláspontját.
Sándor-Hajdu Mária PÜB elnök:
A Bizottság megtárgyalta a költségvetési rendeletről szóló módosítást és a Képviselőtestület felé javasolja megszavazásra.
Fekete Gergő polgármester:
Köszönöm. Alpolgármester asszony, van-e esetleg valami?
Bartha Jánosné alpolgármester:
Köszönöm szépen. Kész tények vannak benne, tehát én is elfogadásra javaslom.
Fekete Gergő polgármester:
Köszönöm, részemről sincs további hozzáfűznivaló. Amennyiben a tisztelt testület
egyetért az 1. napirendi ponttal és elfogadja, kérem, kézfelnyújtással jelezze.
Megállapítom, hogy a Testület egyhangúan elfogadta az 1. napirendi pontot.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete - az önkormányzat 2019. évi
költségvetéséről szóló többször módosított 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet tervezetet - egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet
hozta:
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Tiszacsege Város Önkormányzata
6/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
többször módosított 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2019. évi központi
költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény által biztosított források figyelembevételével, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörét gyakorolva Tiszacsege
Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának
rendjéről a következőket rendeli el:
1.§
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló többször módosított 2/2019. (II. 25.)
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetését
a) 1.777.331.306 Ft költségvetési bevétellel,
b) 2.326.703.306 Ft költségvetési kiadással és
c) 549.372.000 Ft költségvetési hiánnyal
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányból 206.645.259 Ft a
működési hiány és 342.726.741 Ft a felhalmozási hiány.”
2.§
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.
A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.
A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.
A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.
A Rendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.
A Rendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.
A Rendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.
3.§

(9) A Rendelet 13. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.
(10) A Rendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.
(11) A Rendelet 15. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.
(12) A Rendelet 16. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.
(13) A Rendelet 17. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.
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4.§
(14) A Rendelet 18. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete lép.
(15) A Rendelet 20. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete lép.
(16) A Rendelet 21. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete lép.
(17) A Rendelet 24. melléklete helyébe jelen rendelet 17. melléklete lép.
(18) A Rendelet 25. melléklete helyébe jelen rendelet 18. melléklete lép.
(19) A Rendelet .. melléklettel kiegészül a jelen rendelet 19. melléklete szerint.
5.§
Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Tiszacsege, 2020. június 30.
Fekete Gergő
polgármester

2.

Dr. Bobkó Péter
jegyző

Napirendi pont:

Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata 2019. évi zárszámadásának az elfogadására
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Fekete Gergő polgármester:
Felkérem Sándor-Hajdu Mária Bizottsági Elnököt, hogy ismertesse a Bizottság
álláspontját.
Sándor-Hajdu Mária PÜB elnök:
A Bizottság ezt is megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.
Fekete Gergő polgármester:
Alpolgármester Asszony?
Bartha Jánosné alpolgármester:
Én is egyetértek vele, ahogy a Bizottság ezt megtárgyalta, jelen voltam. Pénzügyi
Irodavezető tájékoztatott meg a Jegyző is, tehát elfogadásra javaslom.
Fekete Gergő polgármester:
Köszönöm, szintén egyetértek. Ez a zárszámadás azért fontos, mert ez a kulcsa annak,
hogy Tiszacsege Város továbbra is hozzájusson az állami támogatásokhoz. Ez egy
rendkívül fontos javaslat. Amennyiben a tisztelt Képviselőtársak egyetértenek a
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javaslattal, kérem, kézfelnyújtással jelezzék. Megállapítom, hogy a Testület egyhangúan
elfogadta az 2. napirendi pontot.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete - az önkormányzat 2019. évi
zárszámadásáról szóló rendelet tervezetet - egyhangúlag elfogadta és az alábbi
rendeletet hozta:
Tiszacsege Város Önkormányzata
7/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 91. §. szerint Tiszacsege Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének
végrehajtásáról a következő zárszámadási rendeletet alkotja:
1. A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya a Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületre és az
önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.
2. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének teljesítései
2.§
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtását
a) 2.380.963.610 Ft bevételi főösszeggel,
b) 2.074.163.166 Ft kiadási főösszeggel,
hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi bevételi főösszegét 2.380.963.610 Ft
összegben állapítja meg, ezen belül a működési célú bevételek összegét 1.140.133.285 Ft,
a felhalmozási célú bevételek összegét 655.455.571 Ft összegben hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi kiadási főösszegét 2.074.163.166 Ft
összegben állapítja meg, ezen belül a működési célú kiadások összegét 1.318.875.256 Ft,
a felhalmozási célú kiadások összegét 755.287.910 Ft összegben hagyja jóvá.
(4) 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.§

6

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2020. július 16. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
(1) A Képviselő-testület a teljesített költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti
bontásban az 2. - 4. mellékletek szerint fogadja el.
(2) A Képviselő-testület a teljesített működési és felhalmozási bevételek és kiadások
mérlegét - összevontan önkormányzati szinten - az 5. és 6. mellékletekben foglaltaknak
megfelelően fogadja el.
(3) A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat intézményenként, jogcím szerinti
részletezésben a 7.-10. mellékletben, a felújítási kiadásokat a 11.-12. mellékletben
foglaltaknak megfelelően állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a céljelleggel nyújtott támogatásokat a 13. melléklet, a szociális
ellátásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.
4.§
(1) A Képviselő-testület a teljesített bevételeket és kiadásokat önállóan működő és
gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervenként, azon belül kötelező
feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti
bontásban a 15.-30. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az önkormányzat a 2019. évi helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásinak és egyéb
kötött felhasználású támogatásait a 31. melléklet, az előző évi (2018.)
kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb között felhasználású
támogatások maradványainak elszámolását a 32. melléklet, az önkormányzatok általános,
köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 33.
mellékletek tartalmazza.
5.§
(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. december 31-i állapot szerinti vagyonát
5.271.619.674 Ft összegben állapítja meg, az 39., 44 és az 46. mellékletek szerint. Az
önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedését az 45. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának konszolidált mérlegét az 38.
mellékletek szerint állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület Tiszacsege Város Önkormányzata 2019. évi összes maradványát
302.988.963 Ft összegben, az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt
maradványát 0 Ft összegben, az alaptevékenység szabad maradványát 302.988.963 Ft
összegben a 34. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal 2019. évi alaptevékenység összes maradványát a 35.
mellékletben 818.997 Ft összegben fogadja el, melyből szállítói tartozások miatt
kötelezettségvállalással terhelt 0 Ft.
(5) A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 2018. évi alaptevékenység összes
maradványát a 36. mellékletben 1.909.200 Ft összegben, vállalkozási tevékenység összes
maradványát 286.722 Ft összegben fogadja el. A vállalkozási tevékenységet terhelő
befizetési kötelezettség 25.805 Ft, a felhasználható maradványa 260.917 Ft.
(6) A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 2019. évi alaptevékenység összes maradványát
a 37. mellékletben 796.562 Ft összegben hagyja jóvá.
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6.§
(1) A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, összege szerinti
részletezettséggel az 41. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi pénzeszköz-változását az 40. melléklet
szerint fogadja el.
(3) A Képviselő-testület Tiszacsege Város Önkormányzata tartozás állományát 2019.
december 31-i állapot szerint az 43. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A Képviselő-testület Tiszacsege Város Önkormányzata többéves kihatással járó
döntésekből származó kötelezettségek kimutatását célok szerint, évenkénti bontásban az
42. melléklet szerint fogadja el.
3. Záró rendelkezések
7.§
(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről
szóló többször módosított 2/2019. (II.25.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.
Tiszacsege, 2020. június 30.
Fekete Gergő
polgármester

3.

dr. Bobkó Péter
jegyző

Napirendi pont:

Javaslat Tiszacsege Város polgármestere által alkotott Tiszacsegei piac kinyitásáról és
látogatási rendjéről szóló 5/2020. (V.08.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Fekete Gergő polgármester:
Felkérem Sándor-Hajdu Mária Bizottsági Elnököt, hogy ismertesse a Bizottság
álláspontját.
Sándor-Hajdu Mária PÜB elnök:
A Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.
Fekete Gergő polgármester:
Alpolgármester Asszony?
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Bartha Jánosné alpolgármester:
Veszélyhelyzet megszűnése esetében ugye ez már kötelező. Én is javaslom elfogadásra.
Fekete Gergő polgármester:
Rendben, köszönöm. Amennyiben a tisztelt Képviselő-testület egyetért a javaslattal,
kérem, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a Testület egyhangúan elfogadta az
3. napirendi pontot.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete - Tiszacsege Város
polgármestere által alkotott Tiszacsegei piac kinyitásáról és látogatási rendjéről szóló
5/2020. (V.08.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet
tervezetet - egyhangúlag elfogadta és az alábbi rendeletet hozta:
Tiszacsege Város Önkormányzata
8/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelete
a Tiszacsegei piac kinyitásáról és látogatási rendjéről szóló 5/2020. (V.08.)
önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § Hatályát veszti a Tiszacsegei piac kinyitásáról és látogatási rendjéről szóló 5/2020.
(V.08.) önkormányzati rendelet.
2. § Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.
Tiszacsege, 2020. július 16.

Fekete Gergő
polgármester

Dr. Bobkó Péter
jegyző

Kihirdetési záradék:
Az önkormányzati rendelet kihirdetése 2020. július hónap 17. napján Tiszacsege Város
Önkormányzata hirdető tábláján történő kifüggesztése és a www.tiszacsege.hu oldalon történő
közzététele megtörtént.
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4.

Napirendi pont:

Javaslat a Tiszacsege Város Önkormányzata által a települési önkormányzatok rendkívüli
önkormányzati támogatására benyújtott pályázatról szóló 18/2020. (V.27.) PM. számú
határozat módosítására
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Fekete Gergő polgármester:
Ez a REKI pályázatot jelenti nagyvonalakban, benne volt egy tétel, amit kértek, hogy
vegyünk ki. Ez a tétel került kivételre, ez a Langó Józsefné pénzügyi vezető és
csapatának kemény munkájának köszönhető, hogy csak ennyit kellett kivenni. Ez
nagyjából olyan 400.000, - Ft körüli csökkenést jelentett a REKI-ből, de még így is 26,5
millió Ft az, amire pályázunk. Bizottsági Elnök Asszony?
Sándor-Hajdu Mária PÜB elnök:
A Bizottság megtárgyalta és a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja.
Fekete Gergő polgármester:
Köszönöm. Alpolgármester Asszony?
Bartha Jánosné alpolgármester:
Elfogadásra javaslom. Megbeszéltünk mindent, igen.
Fekete Gergő polgármester:
Amennyiben a tisztelt Képviselő-testület egyetért a 4. napirendi ponttal, kérem,
kézfelnyújtással jelezzék. Megállapítom, hogy a testület egyhangúan elfogadta a 4.
napirendi pontot.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete - a Tiszacsege Város
Önkormányzata által a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
támogatására benyújtott pályázatról szóló 18/2020. (V.27.) PM. számú határozat
módosítására vonatkozó javaslatot - egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
43/2020.(VII.16.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsege Város
Önkormányzata által, a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatásáról
szóló pályázat benyújtása tárgyában hozott 18/2020. (V.27.) PM. számú határozat
módosítására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
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1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 18/2020. (V.27.) PM. számú
határozatot a következők szerint módosítja:
A határozat 1. bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
Tiszacsege Város Önkormányzata a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről
szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet I.9. pont alapján 26.140.738 Ft összegű
támogatási igényt nyújt be a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
költségvetési támogatására.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Gergő polgármester

5.

Napirendi pont:

Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető
(A tájékoztató a helyszínen kerül kiosztásra)
Fekete Gergő polgármester:
Ez a napi pénzügyi adatokat jelenti, hogyan is állunk jelenleg. Jelenleg úgy, hogy
megkaptuk 8.629.000, - Ft-ot arra, hogy az óvodapedagógusok 10%-os béremelését
fedezzük, illetve mindent leszámítva, minden kötelező kiadásunkat leszámítva
3.338.000, - Ft szabadon felhasználható pénzeszközünk van. A mai napon a szállítói
számlán a hiány 189.340.559, - Ft, amelyből 57.704.000, - Ft működési célú,
131.635.000, - Ft pedig felhalmozási célú hiány. A napi pénzügyi adat ismeretében
megvalósításra vár még a komp 2019. évi beruházási pályázata, belterületi utak
fejlesztése, ez a Lehel utca hátsó szakaszát érintő fejlesztés, illetve a Magyar Falu
Programban az óvodakerítés építése. Ez együttesen 25.905.000, - Ft-ot jelent, amelyet
az ősszel esedékes adóbevételek terhére kívánunk megvalósítani. Amennyiben a tisztelt
Bizottsági Elnök asszony kifejti a Bizottság álláspontját, elfogadásra javaslom a
határozati javaslatot.
Sándor-Hajdu Mária PÜB elnök:
Igen. A Bizottság ezt is megtárgyalta és a Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja.
Fekete Gergő polgármester:
Köszönöm. Alpolgármester Asszony?
Bartha Jánosné alpolgármester:
Elfogadásra javasoljuk, nem tudunk mit tenni.
Fekete Gergő polgármester:
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Amennyiben a tisztelt Testület egyetért az 5. napirendi ponttal és elfogadja, kérem,
kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a Testület egyhangúan elfogadta az 5.
napirendi pontot.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Tiszacsege Város
Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról szóló tájékoztatót - egyhangúlag
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
44/2020. (VII. 16.) 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 a Tiszacsege Város
Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról szóló tájékoztatót elfogadja.
Végrehajtásért felelős: Fekete Gergő polgármester
Határidő: folyamatos

6.

Napirendi pont:

Javaslat a Tiszacsegei Református Egyházközség által a Helyi Építési Szabályzat
módosítása tárgyában benyújtott kérelem elbírálására
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
(Az előterjesztés és a határozati javaslat a Képviselő-testületi ülés előtt kerül megküldésre.)
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Fekete Gergő polgármester:
Ez a napirendi pont arról szól, hogy egy korábban készült Helyi Építési Szabályzatban a
Templom-kert és annak egy szakasza szerepel egy tervezetben, amely most jelenleg
akadálya a Református Egyházközösség által benyújtandó pályázatnak. Ugye ennek
nem csak döntési vonzata van, hanem több milliós költsége, hiszen egy főépítészt kell
megfizetnünk azért, hogy ezt a Helyi Építési Szabályzatot módosítsa és ezáltal
elérhetővé tegye az Egyházközösség pályázását a céljaik megvalósítása érdekében.
Felkérem Bizottsági Elnök Asszonyt, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.
Sándor-Hajdu Mária PÜB elnök:
Ezt is megtárgyalta a Bizottság. Kiegészítette a Jegyző úr teendőkkel még és a
Képviselő-testület felé elfogadásra javasolja.
Fekete Gergő polgármester:
Köszönöm. Alpolgármester Asszony?
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Bartha Jánosné alpolgármester:
Elfogadásra javaslom én is.
Fekete Gergő polgármester:
Amennyiben a tisztelt Testület egyetért a javaslattal, kérem kézfelnyújtással jelezze.
Köszönöm. Megállapítom, hogy a Testület egyhangúan elfogadta a 6. napirendi pontot.
Így megkaptam a felhatalmazást arra, hogy eljárjak a HÉSZ módosításának ügyében. Ez
további tárgyalásokat, illetve pénzügyi helyzetünktől függő intézkedéseket jelent, vagy
éppen nem jelent.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Tiszacsegei Református
Egyházközség által a Helyi Építési Szabályzat módosítása tárgyában benyújtott
kérelem elbírálására vonatkozó javaslatot- egyhangúlag elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
45/2020. (VII. 16.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Dénes Ágota a
Tiszacsegei Református Egyházközség Presbitériuma képviselőjének 2020. június 9. napján
kelt kérelmében foglaltakat és az alábbi döntést hozza:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Fekete Gergő
polgármestert, hogy Tiszacsege város helyi építési szabályzatáról szóló
16/2001.(XI.1.) önkormányzati rendelet módosításához szükséges eljárást megindítsa.
Felelős: Fekete Gergő polgármester
Határidő: azonnal

7.

Napirendi pont:

Javaslat Tiszacsege Városi Sportegyesület anyagi támogatására vonatkozó kérelmének
elbírálására
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Fekete Gergő polgármester:
Bagdi Sándor, a Sportegyesület Elnöke nyújtott be egy kérelmet hozzánk, melyben
1.245.000, - Ft-ot kér az Önkormányzattól, hogy az augusztusban esedékes bajnokság
beindulhasson. Az Önkormányzatunk anyagi helyzete eléggé szűkös, ezt a mértékű
támogatást jelenleg nem látjuk biztosítottnak tekintve, hogy decemberben kaptak
egyszeri 200.000,- Ft-ot sportorvosira, illetve a TAO támogatás hozzájutásához kaptak
300 000,- Ft-ot májusban. Úgy gondolom, Tiszacsege Város Önkormányzata példásan
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odatette magát egy civil egyesület működéséhez, személy szerint nem tartom
indokoltnak, hogy ettől komolyabb mértékű támogatást nyújtsunk. Felkérem Bizottsági
Elnök Asszonyt, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.
Sándor-Hajdu Mária PÜB elnök:
A Bizottság megtárgyalta, és ahogy a polgármester úr is említette, a szűkös anyagi
helyzet miatt ezt a kérelmet most elutasítja, és így nem javasolja elfogadásra.
Bartha Jánosné alpolgármester:
Én is elutasításra javaslom, az egyik az, hogy civil szervezet, nem is kötelező
feladatunk, tehát ezen a jövőben is el kell majd gondolkoznunk. Én így gondolom.
Fekete Gergő polgármester:
Akkor, most az, aki nem támogatja a javaslatot, kérem, kézfelnyújtással jelezze.
Megállapítom, hogy 4 igen, és 3 tartózkodás mellett a javaslat nem került elfogadásra,
így a Sportegyesületet - Tiszacsege Város Önkormányzata - nem fogja támogatni
1.245.000, - Ft-tal.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Tiszacsege Városi
Sportegyesület anyagi támogatására vonatkozó kérelmének elutasítására vonatkozó
javaslatot – 4 igen és 3 tartózkodó szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozta:
46/2020. (VII. 16.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsege Városi
Sportegyesület anyagi támogatására vonatkozó kérelmet és a következő döntést hozza:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Városi
Sportegyesület által beadott, 1.245.000, - Ft összegű támogatási kérelmet nem
támogatja.
2. A Képviselő-testület felkéri Fekete Gergő polgármestert, hogy a döntésről Bagdi
Sándort, a Tiszacsege Városi Sportegyesület elnökét jelen határozat megküldésével
tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Gergő polgármester

8.

Napirendi pont:

Javaslat a Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány anyagi támogatására vonatkozó kérelmének
elbírálására
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Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Fekete Gergő polgármester:
Mivel Tiszacsege Fejlődéséért Alapítványnak, Németh József, volt Polgármester Úr az
Elnöke, évtizedek óta jelen van Tiszacsege civil egyesületeinek életében, polgármesteri
mandátumának nyugdíjazása után, lejáratakor is tevékenyen részt vesz városunk
életében. 150.000, - Ft-os támogatásra szól a javaslat, amelyben a gépjármű költségei,
személyi jellegű telefonköltségek, illetve rendezvényszervezési költségek szerepelnek.
Én úgy gondolom, hogy ezt a javaslatot érdemes támogatni, Németh József
nyugalmazott Polgármester mindig odatette magát, ha Tiszacsegéről volt szó és
ennyivel támogassuk meg az alapítványának működését. Bizottsági Elnök Asszony
kérem, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.
Sándor-Hajdu Mária PÜB elnök:
Tárgyalta a Bizottság és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.
Fekete Gergő polgármester:
Köszönöm szépen.
Bartha Jánosné alpolgármester:
Elfogadásra javaslom.
Fekete Gergő polgármester:
Amennyiben a tisztelt Képviselők egyetértenek a javaslattal, kérem, kézfelnyújtással
jelezzék. Megállapítom, hogy a Testület egyhangúan elfogadta az 8. napirendi pontot.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Tiszacsege Fejlődéséért
Alapítvány anyagi támogatására vonatkozó kérelmét – egyhangúlag elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
47/2020. (VII. 16.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsege Fejlődéséért
Alapítvány anyagi támogatására vonatkozó kérelmét és a következő döntést hozza:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszacsege Fejlődéséért
Alapítvány részére 150.000, - Ft összegű működési támogatást biztosít, amelyet az
Alapítvány kizárólag a támogatási cél megvalósításával kapcsolatos költségek
fedezetére fordíthat.
2. A támogatás Tiszacsege Város Önkormányzatának a 2020. évi költségvetésről szóló a 4/2020. (V.08.) önkormányzati rendeletével módosított - 2/2020. (II.21.)
önkormányzati rendeletének 15.számú melléklete alapján kerül biztosításra a
Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány részére.
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3. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Fekete Gergő
polgármestert, hogy a döntésről Németh Józsefet, a Tiszacsege Fejlődéséért
Alapítvány kuratóriumi elnökét, jelen határozat megküldésével tájékoztassa.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Fekete Gergő polgármester
4. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Fejlődéséért
Alapítvánnyal a támogatási kérelem szerinti tartalommal megállapodást köt.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Fekete Gergő polgármester
5. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhívja a pénzügyi iroda
vezetőjét a támogatás felhasználásának ellenőrzésére.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető

9.

Napirendi pont:

Javaslat a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ 2019. évben végzett beszerzésekről és
beruházásokról szóló beszámolójának elfogadására
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 Képviselőtársak, ugye bizottsági ülésen is
elmondtam, hogy nagyon részletes és mindenekfelett álló szakmai anyagot kaptunk a
Hajdúböszörményi Tankerülettől, így abszolút elfogadásra javasoljuk. Ez megküldésre
került a tisztelt Képviselők részére, tehát láthatták, hogy igen jó dokumentumról van
szó. Köszönjük szépen.
Fekete Gergő polgármester:
Bizottsági Elnök Asszony?
Sándor-Hajdu Mária PÜB elnök:
A Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testület felé.
Fekete Gergő polgármester:
Köszönöm. Amennyiben a tisztelt Képviselő-testület egyetért a javaslattal, kérem,
kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a Testület egyhangúan elfogadta a 9.
napirendi pontot.
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A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Hajdúböszörményi
Tankerületi Központ 2019. évben végzett beszerzésekről és beruházásokról szóló
beszámolójának elfogadására vonatkozó javaslatot – egyhangúlag elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:
48/2020. (VII. 16.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Hajdúböszörményi
Tankerületi Központ 2019. évben végzett beszerzésekről és beruházásokról szóló
beszámolójának elfogadására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1. A Tiszacsege Város Önkormányzata és a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ
között létrejött megállapodás alapján megküldött beszámolót Tiszacsege Város
Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja.
2. A Képviselő-testület felkéri Fekete Gergő polgármestert, hogy a döntésről Tóth Lajos
Árpádot, a Hajdúböszörményi Tankerületi Központ igazgatóját, jelen határozat
megküldésével tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Gergő polgármester

10.

Napirendi pont:

Javaslat a 2020. évi „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására”
elnevezésű pályázatra történő támogatási kérelem benyújtásának utólagos jóváhagyására
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Fekete Gergő polgármester:
Ennek a pályázatnak múlthét péntek volt a beadási határideje, amit be is adtunk
határidőre. Ennek a Belügyminisztérium által kiírt pályázatra jelenleg az óvoda
tetőszerkezetének megújítására pályázunk 30.000.000, - Ft-ra. Ugye a pályázatban
benne van, hogy 5% önerőt kell biztosítanunk, amely jelen esetben 1.340.000, - Ft
önerőt jelent, ezt Tiszacsege Városnak hozzá kell tennie magától a pályázat sikerének
érdekében. Évek óta fennálló probléma, hogy az óvoda teteje beázik, illetve a nehéz
betoncserepek miatt süllyed, hogy ezek a problémák megoldódjanak, ennek a
pályázatnak sikerülnie kell. Kollégáim mindent megtettek annak érdekében, hogy ez a
pályázat sikert arasson. Javaslom a tisztelt Testületnek a javaslatunk elfogadását.
Felkérem Bizottsági Elnök Asszonyt, hogy ismertesse Bizottság álláspontját.
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Sándor-Hajdu Mária PÜB elnök:
Mi is megtárgyaltuk és természetesen támogatja a Bizottság a Képviselő-testület felé ezt
a javaslatot.
Fekete Gergő polgármester:
Köszönöm. Alpolgármester Asszony?
Bartha Jánosné alpolgármester:
Igen, támogatom, tehát elfogadásra javaslom.
Fekete Gergő polgármester:
Amennyiben a tisztelt Testület támogatja a javaslatot, kérem, kézfelnyújtással jelezze.
Megállapítom, hogy a Testület egyhangúan támogatta az 10. napirendi pontunkat. Így a
pályázat beadása most már utólag jóvá lett hagyva.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a 2020. évi „Önkormányzati
feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázatra történő
támogatási kérelem benyújtásának utólagos jóváhagyására vonatkozó javaslatot –
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
49/2020. (VII. 16.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2020. évi
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázatra
2020. július 9. napján benyújtott támogatási kérelem utólagos jóváhagyásáról szóló javaslatot
és a következő döntést hozza:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata a 2020. évi „Önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására” elnevezésű pályázatra 2020. július 9. napján benyújtott
támogatási kérelmet utólag jóváhagyja.
2. A 95 %-os támogatási intenzitással megvalósuló beruházás összköltsége 26 786 562
Ft, azaz huszonhatmillió-hétszáznyolcvanhatezer-ötszázhatvankettő forint, melyhez az
5 %-os, azaz 1 339 328 Ft, azaz egymillió-háromszázharminckilencezerháromszázhuszonnyolc forint saját forrás összegét Tiszacsege Város Önkormányzata a
2020. évi költségvetésében a saját bevételeinek terhére biztosítja.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza Fekete Gergő polgármestert, hogy a pályázathoz
kapcsolódó szükséges dokumentumokat aláírhassa.
4. A Képviselő-testület felhatalmazza Fekete Gergő polgármestert, hogy jelen
határozatot haladéktalanul küldje meg a pályázat kiírója részére.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Gergő polgármester
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11.

Napirendi pont:

Javaslat a Közművelődés Kollégiuma által kiírt pályázatra történő támogatási kérelem
benyújtására
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. Ennek a pályázatnak a benyújtási határideje július 27. napja, és a
Hagyományőrző Néptánc és Népzenei Találkozó lenne az a program, amit
megvalósítanánk ebből. Köszönöm szépen.
Fekete Gergő polgármester:
Bizottsági Elnök Asszony?
Sándor-Hajdu Mária PÜB elnök:
A Bizottság ezt is megtárgyalta és természetesen ezt is javasolja a Képviselő-testület
felé elfogadásra.
Bartha Jánosné alpolgármester:
Elfogadásra javaslom, igen.
Fekete Gergő polgármester:
Köszönöm. Amennyiben a tisztelt Testület egyetért, kérem, kézfelnyújtással jelezze.
Megállapítom, hogy a Testület egyhangúan elfogadta a 10. napirendi pontot.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Közművelődés Kollégiuma
által kiírt pályázatra történő támogatási kérelem benyújtására vonatkozó javaslatot –
egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
50/2020. (VII. 16.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Közművelődés
Kollégiuma által kiírt pályázatra történő támogatási kérelem benyújtására vonatkozó
javaslatot és a következő döntést hozza:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata a Közművelődés Kollégiuma által kiírt pályázatra
támogatási kérelmet nyújt be.
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza Fekete Gergő polgármestert a pályázat határidőben
történő benyújtására és a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2020. július 27.
Felelős: Fekete Gergő polgármester

12.

Napirendi pont:

Egyebek
Fekete Gergő polgármester:
Elsősorban van-e bármelyik Képviselőtársamnak egyéb felvetnivalója?
Komóczi Imre képviselő:
Nekem volna itt egy. A leendő ifjú pár tegnap este megkeresett engem, akik most a
hétvégén tartják a lakodalmukat a Szolgáltató Csarnokban. Jelezték, hogy Polgármester
úr azt mondta nekik, hogy a színpadok ők szedjék szét.
Fekete Gergő polgármester:
A termet bocsátottuk nekik térítésmentesen oda, és az volt a feltétele, hogy olyan
állapotban adják vissza, mint ahogy azt átvették.
Komóczi Imre képviselő:
Azért az a színpad szétszedése az egyszerű, de az összerakása már egy kicsit
bonyolultabb, mert ugye Bandika volt ennek a nagy szakmai tudója, mert annak idején
szedtük mi a színpadot szét. Nem jó ötletnek tartom, hogy ők nyúljanak ahhoz a
színpadhoz, és szedjék szét.
Fekete Gergő polgármester:
Elfogadom a véleményét Képviselő Úr.
Komóczi Imre képviselő:
Azt inkább mi oldjuk már meg, ha lehet. Sőt, meg kell jegyezni, mert az összerakással
van probléma.
Fekete Gergő polgármester:
Megértettem.
Sándor-Hajdu Mária PÜB elnök:
De a jövő héten is lagzi lesz.
Komóczi Imre képviselő:
Bandikát odavezényeljük, ő majd levezényli, meg bejegyezgeti, hogy hogyan kell
visszarakni.

20

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2020. július 16. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
Fekete Gergő polgármester:
Köszönöm a véleményét Képviselő Úr.
Komóczi Imre képviselő:
Köszönöm.
Fekete Gergő polgármester:
A különfélékben tájékoztatnom kell Önöket arról, hogy a Képviselő-testület a Bizottsági
Elnök megválasztását követő nyílt testületi ülésen 4 igen, 3 nem szavazat arányában
feloszlatta önmagát. A 4 igen szavazatot leadó képviselők: Komóczi Imre, Tóth Imre,
Illés János és Sándor-Hajdu Mária.
Ennek értelmében Tiszacsegén a Jegyzőnek 120 napon belül új választást kell kiírnia.
Időközi választást kell tartanunk, amelyet a saját költségeink terhére kell megtartanunk.
Jelenleg az ismertetett pénzügyi helyzet értelmében ez a működésünket súlyosan
veszélyezteti. A javasolt napirend elfogadása előtt ezt ismertettük a Képviselőkkel,
kinyomtatva láthatták maguk előtt azt, hogy miből gazdálkodunk, ismerhették a
választás bekerülő költségeit a saját költségeink terhére. Ennek felelősségteljes
tudatában, bármilyen célból is motiváltak, a tiszacsegeiek érdekeit háttérbe szorítva
mégis megszavazták az új választás kiírását, amelyről későbbiekben fogunk
tájékoztatást adni, hogy melyik napon történik. Ez egy vasárnapi napon fog történni,
reggel 06:00-tól este 19:00-ig, mint ahogy megszokhattuk. Ezennel az ülést bezárom.
K. m. f.
Fekete Gergő s.k.
polgármester

Dr. Bobkó Péter s.k.
jegyző
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