TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2020. augusztus 31. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
Ikt.sz.: I/4269-1/2020.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. augusztus 31-én
du. 16 óra 00 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:
A mai nap összesen 14 napirendről döntünk, amiből 4 napirend zárt ülés keretében
történik megtárgyalásra. Köszöntöm a Bizottság elnökét, a képviselőket, a vendégeket, a
pénzügyi iroda vezetőjét.
Megállapítom, hogy a Testület határozatképes, mivel mind a 6 képviselő és a
polgármester jelen van. Felkérem a tisztelt Testületet, hogy jegyzőkönyvvezető
személyének Dr. Lajter Zoltán aljegyző urat fogadja el, illetve a jegyzőkönyv
hitelesítőjének Bartha Jánosné Alpolgármester Asszonyt. Amennyiben egyetértenek a
javaslattal, kérem, kézfelnyújtással jelezzék. Megállapítom, hogy a Testület egyhangúan
elfogadta a jegyzőkönyvvezető és hitelesítő személyét.
Javaslatot teszek a napirendek módosítására, a 3. napirendi ponttal kezdjük a tárgyalást,
hogy azzal még ma mehessen tovább a munka. Amennyiben a tisztelt Testület elfogadja
a napirendi pont módosítást, kérem, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a
Testület elfogadta a napirendi pontok módosítását. Így kezdenénk is a testületi ülést.
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Napirendi pontok:

1. Javaslat támogatási igény benyújtására a települési önkormányzatok szociális
tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatáshoz
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
2. Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020.
(II.21.) Önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Fekete Gerő polgármester
3. Javaslat Tiszacsege Város 1. számú felnőtt háziorvosi körzetére vonatkozó
egészségügyi feladat-ellátási szerződés módosítására
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
4. Javaslat a Magyar Falu Program keretében meghirdetett pályázati kiírásokra történő
támogatási kérelmek benyújtására
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
5. Javaslat Tiszacsege Városi Sportegyesület labdarúgó és asztalitenisz szakosztályának
anyagi támogatására vonatkozó kérelmeinek elbírálására
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
6. Javaslat a Csegei Nyugdíjas Egyesület anyagi támogatására vonatkozó kérelmének
elbírálására
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
7. Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata, intézményei és Polgármesteri Hivatala
2019. évi ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentésének
megtárgyalására
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
8. Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
Előadó: Langó Józsefné pénzügyi irodavezető
9. Javaslat a 0460/29 helyrajzi számú magánterületről a 0441 helyrajzi számú
közterületre kiváltott ivóvíz gerincvezeték szakasz térítésmentes átvételére
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
10. Javaslat a Dénes Ágota, a Tiszacsegei Református Egyházközség Presbitériuma
képviselőjének 2020. augusztus 26. napján érkezett kérelmének megtárgyalására
Előterjesztő: Sándor-Hajdu Mária PÜB. elnök
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1.

Napirendi pont:

Javaslat támogatási igény benyújtására a települési önkormányzatok szociális tüzelőanyag
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatáshoz
Előterjesztő: Fekete Gerő polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Fekete Gergő polgármester:
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy minden évben esedékes szociális tüzelő kiírásárról
döntünk. Ez ügyben lehetett választani keménylombos fa, lágylombos fa, illetve szén
pályázására. Felkérem Bizottsági Elnök Asszonyt, hogy ismertesse a Bizottság
álláspontját.
Sándor-Hajdu Mária PÜB elnök:
Megtárgyaltuk a szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolatos támogatást, és a
Bizottság javasolja a lágy lombú tűzifa vásárlását.
Fekete Gergő polgármester:
Köszönöm Elnök Asszony. Ez a javaslat azt jelenti, hogy lágylombos fafajtából 1665
m3-nyi lágylombos fára tud az Önkormányzat pályázni. Ez azt jelenti, hogy egy
rászorulóra vetítve sokkal nagyobb köbméter jut majd egy főre, mint mondjuk a
keménylombos fából vagy szénből. Amennyiben a tisztelt Testület egyetért a javaslattal,
kérem, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a Testület egyhangúan elfogadta az
1. napirendi pontot és így a pályázat beadása előtt elhárult az akadály a szociális tűzifát
illetően.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a - „Javaslat támogatási igény
benyújtására a települési önkormányzatok szociális tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódó kiegészítő támogatáshoz” című - határozati javaslatot 7 fő igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
57/2020.(VIII. 31.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat támogatási
igény benyújtására a települési önkormányzatok szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatáshoz” című javaslatot és a következő döntést hozza:

1.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 1665 m3
mennyiségű lágy lombos tűzifa megvásárlásához támogatási igényt nyújt be a
települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatásra a belügyminiszter által kiírt pályázat alapján.
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2.

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázati kiírás 6. pontja
alapján a szociális célú tüzelőanyagban részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást
nem kér.

Határidő: 2020. augusztus 31.
Felelős: Fekete Gergő polgármester
Langó Józsefné pénzügyi vezető

2.

Napirendi pont:

Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.21.)
Önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Fekete Gerő polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Fekete Gergő polgármester:
Felkérem Bizottsági Elnök Asszonyt, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.
Sándor-Hajdu Mária PÜB elnök:
A Bizottság megtárgyalta a költségvetésről szóló módosítást, Langó Józsefné tett
kiegészítéseket, észrevételeket és tájékoztatatott is bennünket elég részletesen, úgyhogy
a Bizottság elfogadásra javasolja.
Fekete Gergő polgármester:
Alpolgármester Asszony, egyéb kiegészítés?
Bartha Jánosné alpolgármester:
Nincs, elfogadásra javaslom.
Tóth Imre képviselő:
A választási költségeket a Polgármester Úr jelentse már be a településnek.
Fekete Gergő polgármester:
A választási költség a következőképpen alakul: a HVB, HVI, és SZSZB tagok, valamint
az SZSZB mellett működő jegyzőkönyvvezetők megbízási díja 1.507.000, - Ft.
Munkaadót terhelő járulékok: 244.000, - Ft, dologi kiadások, étkezés, nyomtatványok,
irodaszerek: 1.125.000, - Ft.
Tóth Imre képviselő:
Összesen?
Sándor-Hajdu Mária PÜB elnök:
2 millió, 800 valahány ezer forint.
Fekete Gergő polgármester:
Ehhez várható egyéb járulékos költség vagy bármi?
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Langó Józsefné pénzügyi irodavezető:
Költségvetés módosításakor ezt is számításba vettük, amennyire a normatívákat
ismerjük.
Fekete Gergő polgármester:
Köszönöm. Amennyiben a tisztelt Testület egyetért a javaslattal, kérem,
kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a Testület egyhangúan elfogadta az 2.
napirendi pontot.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Tiszacsege Város
Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.21.) Önkormányzati
rendelet módosítására vonatkozó rendelet tervezetet - 7 fő igen szavazattal elfogadta és
az alábbi rendeletet hozza:
Tiszacsege Város Önkormányzata
9/2020. (IX.01.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 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 2020. évi költségvetéséről, módosításának és
végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:
1.§
Az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetését
a) 1.390.852.323 Ft költségvetési bevétellel,
b) 1.679.766.121 Ft költségvetési kiadással és
c) 288.913.798 Ft költségvetési hiánnyal
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányból 116.549.138 Ft a
működési hiány és 172.364.660 Ft a felhalmozási hiány.”
2.§
(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklet lép.
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(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklet lép.
(4) A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklet lép.
(5) A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklet lép.
3.§
(6) A Rendelet 16. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklet lép.
(7) A Rendelet 17. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklet lép.
(8) A Rendelet 18. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklet lép.
(9) A Rendelet 20. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklet lép.
(10) A Rendelet 21. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklet lép.
4.§
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

A Rendelet 24. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklet lép.
A Rendelet 25. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklet lép.
A Rendelet 26. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklet lép.
A Rendelet 28. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklet lép.
A Rendelet 29. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklet lép.
5.§

Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Tiszacsege, 2020. augusztus 31.
Fekete Gergő s.k.
polgármester

3.

Dr. Bobkó Péter s.k.
jegyző

Napirendi pont:

Javaslat Tiszacsege Város 1. számú felnőtt háziorvosi körzetére vonatkozó egészségügyi
feladat-ellátási szerződés módosítására
Előterjesztő: Fekete Gerő polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Fekete Gergő polgármester:
Ez azt jelenti, hogy Dr. Keller Jánosnak sajnálatos módon le kellett adnia a
helyettesítést, mivel túlvállalta magát és jelezték neki a hatóságok részéről. A következő
háziorvos, az Dr. Dávid Sára, aki ellátja a helyet a holnapi naptól, tehát folyamatos az
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egészségügyi háziorvosi ellátás. Felkérem Bizottsági Elnök Asszonyt, hogy ismertesse a
Bizottság álláspontját.
Sándor-Hajdu Mária PÜB elnök:
Megtárgyaltuk és természetesen a Bizottság javasolja a Testület felé a határozat
elfogadását.
Fekete Gergő polgármester:
Köszönöm. Amennyiben a 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 1. számú
felnőtt háziorvosi körzetére vonatkozó egészségügyi feladat-ellátási szerződés
módosítására vonatkozó javaslatot - 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozza:
58/2020.(VIII. 31.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Tiszacsege Város 1.
számú felnőtt háziorvosi körzetére vonatkozó egészségügyi feladat-ellátási szerződés
módosítására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozza:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelembe véve az egészségügyi
alapellátási körzetek megállapításáról szóló 10/2019. (VI.3) önkormányzati rendelettel
módosított 23/2017.(IX.04.) önkormányzati rendeletet – a MEDICIN 68.
Humánszolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4032
Debrecen, Derék u. 63., cégjegyzék szám: 09-09-011821) mint háziorvosi tevékenységet
nyújtó egészségügyi szolgáltató között a Tiszacsege 1. sz. felnőtt háziorvosi körzet
ellátására 2013. január 23. napján megkötésre került és többször módosított 1029/2013.
ügyiratszámú feladat-ellátási szerződés módosítását az alábbi tartalommal hagyja jóvá:
„
EGÉSZSÉGÜGYI FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
MÓDOSÍTÁS
Tiszacsege Város Önkormányzata – 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. – (képviseletében
eljár: Fekete Gergő polgármester), valamint a MEDICIN-68 Humánszolgáltató és
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 4032 Debrecen, Derék u. 63.,
cégjegyzék szám: 09-09-011821) mint háziorvosi tevékenységet nyújtó egészségügyi
szolgáltató között a Tiszacsege 1. sz. felnőtt háziorvosi körzet ellátására 2013. január 23.
napján megkötésre került - I/3834-1/2018. iktatószámon 2018. június 01. napján, valamint
I/4027-4/2019. iktatószámon 2019. július 03. napján, továbbá I/2628-1/2020. iktatószámon
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2020. május 12. napján módosított - 1029/2013. ügyiratszámú feladat-ellátási szerződést
2020. szeptember 01. napi hatállyal az alábbiak szerint módosítják:
1. A 2.) bekezdés helyébe az alábbi bekezdés kerül „Az Önkormányzat megbízza az
MEDICIN-68 Kft.-t az Önkormányzat kötelező feladatát képező háziorvosi
feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő ellátására, Tiszacsege Város
Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetek
megállapításáról szóló 10/2019. (VI.3) önkormányzati rendelettel módosított
23/2017.(IX.04.) önkormányzati rendelet 1. számú mellékletében meghatározott 1.
számú felnőtt háziorvosi körzetében, azzal a feltétellel, hogy a személyes ellátásra
tartós helyettesként kötelezett a Blanvilmed Kft. (cégjegyzékszám: 16-09-017781,
székhelye: 5358 Tiszafüred, Füredi út 3., adószám: 25541016-1-16, képviseletében
eljár: dr. Dávid Judit Sára).”
2. A 9.) pont első mondat helyébe az alábbi mondat kerül. „A MEDICIN 68 Kft. vállalja,
hogy a Blanvilmed Kft. útján, dr. Dávid Judit Sára háziorvos személyes
közreműködése által.”
A szerződés további pontjai változatlanul maradnak.
Tiszacsege, 2020. augusztus …

…………………………
Fekete Gergő
polgármester
Tiszacsege Város Önkormányzata

…………………………..
dr. Vadász Györgyi
orvos
MEDICIN 68 Kft. „

Határidő: 2020. augusztus 31.
Felelős: Fekete Gergő polgármester

4.

Napirendi pont:

Javaslat a Magyar Falu Program keretében meghirdetett pályázati kiírásokra történő
támogatási kérelmek benyújtására
Előterjesztő: Fekete Gerő polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Fekete Gergő polgármester:
Felkérem Bizottsági Elnök Asszonyt, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.
Sándor-Hajdu Mária PÜB elnök:
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TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2020. augusztus 31. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
Ezt is tárgyaltuk, mind a 4 pályázatot megtárgyaltuk és elfogadásra javasolja a
Bizottság.
Fekete Gergő polgármester:
Köszönöm. Itt 4 határozati javaslatról lesz szó, az egyik a faluház felújítása, másik a
temető fejlesztése, harmadik az önkormányzati kerékpárút építése, illetve az
óvodaépület felújítása. Felteszem egyenként szavazásra, mert ez 4 darab határozati
javaslatot fog jelenteni.
Amennyiben a tisztelt Képviselő-testület egyetért azzal, hogy óvodaépület felújítására
beadjuk a pályázatot, kérem, kézfelnyújtással jelezzék. Megállapítom, hogy a testület
egyhangúan elfogadta az első határozati javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyar Falu Program
keretében meghirdetett MFP-OEF/2020 kódszámú „Óvodaépület felújítása” című
pályázati kiírásra történő támogatási kérelem benyújtására vonatkozó javaslatot - 7 fő
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
59/2020.(VIII. 31.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Falu Program
keretében meghirdetett MFP-OEF/2020 kódszámú „Óvodaépület felújítása” című pályázati
kiírásra történő támogatási kérelem benyújtására vonatkozó javaslatot és a következő döntést
hozza:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében az „Óvodaépület
felújítása” című, MFP-OEF/2020 kódszámú felhívásra pályázatot nyújt be.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Fekete Gergő polgármestert a támogatási kérelem
határidőben történő benyújtására, és a pályázathoz szükséges nyilatkozatok
megtételére.
Határidő: 2020. szeptember 04.
Felelős: Fekete Gergő polgármester
Fekete Gergő polgármester:
Második határozati javaslatként, amennyiben a Testület egyetért, hogy a faluház
felújításával, ami alatt a polgármesteri hivatalt kell érteni, tehát egyetért a pályázati
jelentkezéssel, akkor kérem, kézfelnyújtással jelezzék. Megállapítom, hogy a Testület
egyhangúan elfogadta a javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.
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TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2020. augusztus 31. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyar Falu Program
keretében meghirdetett MFP-FHF/2020 kódszámú „Faluházak felújítása” című
pályázati kiírásra történő támogatási kérelem benyújtására vonatkozó javaslatot – 7 fő
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
60/2020.(VIII. 31.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Falu Program
keretében meghirdetett MFP-FHF/2020 kódszámú „Faluházak felújítása” című pályázati
kiírásra történő támogatási kérelem benyújtására vonatkozó javaslatot és a következő döntést
hozza:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében a „Faluházak
felújítása” című, MFP-FHF/2020 kódszámú felhívásra pályázatot nyújt be.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Fekete Gergő polgármestert a támogatási kérelem
határidőben történő benyújtására, és a pályázathoz szükséges nyilatkozatok
megtételére.
Határidő: 2020. szeptember 04.
Felelős: Fekete Gergő polgármester
Fekete Gergő polgármester:
Harmadik határozati javaslat a temető fejlesztése, amennyiben ezzel a pályázattal
egyetért a Testület, kérem, kézfelnyújtással jelezzék. Megállapítom, hogy a Testület
egyhangúan elfogadta ezt a határozati javaslatot is.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyar Falu Program
keretében meghirdetett MFP-FVT/2020 kódszámú „Temető fejlesztése” című
pályázati kiírásra történő támogatási kérelem benyújtására vonatkozó javaslatot – 7 fő
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
61/2020.(VIII. 31.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Falu Program
keretében meghirdetett MFP-FVT/2020 kódszámú „Temető fejlesztése” című pályázati
kiírásra történő támogatási kérelem benyújtására vonatkozó javaslatot és a következő döntést
hozza:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében a „Temető
fejlesztése” című, MFP-FVT/2020 kódszámú felhívásra pályázatot nyújt be.
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TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2020. augusztus 31. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Fekete Gergő polgármestert a támogatási kérelem
határidőben történő benyújtására, és a pályázathoz szükséges nyilatkozatok
megtételére.
Határidő: 2020. szeptember 10.
Felelős: Fekete Gergő polgármester
Fekete Gergő polgármester:
Végül, de nem utolsó sorban az önkormányzati kerékpárút fejlesztése. Amennyiben a
tisztelt Testület egyetért, kérem, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a Testület
egyhangúan elfogadta a javaslatot.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyar Falu Program
keretében meghirdetett MFP-OKE/2020 kódszámú „Önkormányzati kerékpárút
építése” című pályázati kiírásra történő támogatási kérelem benyújtására vonatkozó
javaslatot – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
62/2020.(VIII. 31.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Magyar Falu Program
keretében meghirdetett MFP-OKE/2020 kódszámú „Önkormányzati kerékpárút építése” című
pályázati kiírásra történő támogatási kérelem benyújtására vonatkozó javaslatot és a
következő döntést hozza:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében a
„Önkormányzati kerékpárút építése” című, MFP-OKE/2020 kódszámú felhívásra
pályázatot nyújt be.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Fekete Gergő polgármestert a támogatási kérelem
határidőben történő benyújtására, és a pályázathoz szükséges nyilatkozatok
megtételére.
Határidő: 2020. szeptember 10.
Felelős: Fekete Gergő polgármester
Tóth Imre képviselő:
Most szakítsuk meg a testületi ülést és Polgármester Úr írja alá a szociális
tűzifaigénylésre a pályázatot. Az idő szűke miatt.
Fekete Gergő polgármester:
Természetesen. Szünetet rendelek el.
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TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2020. augusztus 31. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
SZÜNET
Fekete Gergő polgármester:
A testületi ülést folytatjuk, a technikai szünet véget ért, az 5. napirendi ponttal
folytatjuk.
5.

Napirendi pont:

Javaslat Tiszacsege Városi Sportegyesület labdarúgó és asztalitenisz szakosztályának
anyagi támogatására vonatkozó kérelmeinek elbírálására
Előterjesztő: Fekete Gerő polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Fekete Gergő polgármester:
Kérem a Bizottsági Elnök Asszonyt, hogy ismertesse a Bizottsági álláspontot.
Sándor-Hajdu Mária PÜB elnök:
A Bizottság megtárgyalta és a sportegyesületnek, ezen belül a labdarúgóknak, az
asztaliteniszeseknek és a birkózóknak 400.000, - Ft összeget javasol a Bizottság a
Testület felé.
Fekete Gergő polgármester:
Alpolgármester Asszony?
Bartha Jánosné alpolgármester:
Egyetértek a javaslattal, elfogadásra javaslom.
Fekete Gergő polgármester:
Jászai képviselőtársam? Amennyiben a tisztelt Testület egyetért az 5. napirendi ponttal,
kérem, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a Testület egyhangúlag elfogadta
az 5. napirendi pontot.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Tiszacsege Városi
Sportegyesület labdarúgó és asztalitenisz szakosztályának anyagi támogatására
vonatkozó kérelmeinek elbírálására vonatkozó javaslatot – 7 fő igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
63/2020.(VIII. 31.) KT. számú HATÁROZAT:
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TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2020. augusztus 31. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Tiszacsege Városi
Sportegyesület labdarúgó és asztalitenisz szakosztályának anyagi támogatására vonatkozó
kérelmeinek elbírálására vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Városi
Sportegyesület részére 400.000, - Ft összegű működési támogatást biztosít azzal a
feltétellel, hogy az Egyesület a támogatás összegét kizárólag a labdarúgó szakosztály
sporttelepeinek karbantartására, valamint az asztalitenisz szakosztály utazási
költségeinek, illetve a birkózó szakosztály egyéb kiadásainak finanszírozására
fordíthatja.
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 Városi Sportegyesület részére.
3. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Fekete Gergő
polgármestert, hogy a döntésről Sallai Szabolcsot, a Tiszacsege Városi Sportegyesület
elnökét, jelen határozat megküldésével tájékoztassa.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Fekete Gergő polgármester
4. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Városi
Sportegyesülettel 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

6.

Napirendi pont:

Javaslat a Csegei Nyugdíjas Egyesület anyagi támogatására vonatkozó kérelmének
elbírálására
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TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2020. augusztus 31. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
Előterjesztő: Fekete Gerő polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Fekete Gergő polgármester:
Felkérem Bizottsági Elnök Asszonyt, hogy ismertesse a Bizottság álláspontját.
Sándor-Hajdu Mária PÜB elnök:
Ezt is megtárgyalta a Bizottság és javasolja a 200.000, - Ft támogatást a Nyugdíjas
Egyesületnek. A Bizottság javasolja a Képviselő-testület felé ezt a határozati javaslatot
elfogadásra.
Fekete Gergő polgármester:
Köszönöm. Alpolgármester Asszony?
Bartha Jánosné alpolgármester:
Egyetértek és elfogadásra javaslom.
Fekete Gergő polgármester:
Köszönöm szépen. Amennyiben a tisztelt Testület egyetért a 6. napirendi ponttal,
kérem, kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a Testület egyhangúan elfogadta az
6. napirendi pontot.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Csegei Nyugdíjas Egyesület
anyagi támogatására vonatkozó kérelmének elbírálására vonatkozó javaslatot – 7 fő
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
64/2020.(VIII. 31.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Csegei Nyugdíjas
Egyesület anyagi támogatására vonatkozó kérelmének elbírálására vonatkozó javaslatot és a
következő döntést hozza:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Csegei Nyugdíjas Egyesület
részére 200.000, - Ft összegű működési támogatást biztosít, amelyet az Egyesület
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 Csegei
Nyugdíjas Egyesület részére.

14 / 24

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2020. augusztus 31. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
3. Tiszacsege Város Önkormányzata Ké pviselő-testülete felkéri Fekete Gergő
polgármestert, hogy a döntésről Szabó Tibornét, a Csegei Nyugdíjas Egyesület
elnökét, jelen határozat megküldésével tájékoztassa.
Határidő: Folyamatos
Felelős: Fekete Gergő polgármester
4. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Csegei Nyugdíjas Egyesület 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

7.

Napirendi pont:

Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata, intézményei és Polgármesteri Hivatala 2019.
évi ellenőrzési jelentés és éves összefoglaló ellenőrzési jelentésének megtárgyalására
Előterjesztő: Fekete Gerő 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. Az előző Bizottsági ülésen megtárgyalásra került a
jelentés. Pótoltuk, olyan megállapítást, amiben tennünk kellene valamit, olyat nem
tartalmaz a jelentés. Köszönöm.
Fekete Gergő polgármester:
Bizottsági Elnök Asszony?
Sándor-Hajdu Mária PÜB elnök:
Elfogadásra javasolta a Bizottság.

15 / 24

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2020. augusztus 31. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
Fekete Gergő polgármester:
Köszönöm szépen. Alpolgármester Asszony?
Bartha Jánosné alpolgármester:
Elfogadásra javaslom.
Fekete Gergő polgármester:
Köszönöm. Amennyiben a tisztelt Testület egyetért a 7. napirendi ponttal, kérem,
kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a Testület egyhangúan elfogadta az 7.
napirendi pontot.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Város
Önkormányzata, intézményei és Polgármesteri Hivatala 2019. évi ellenőrzési jelentés
és éves összefoglaló ellenőrzési jelentésének megtárgyalására vonatkozó javaslatot – 7
fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
65/2020.(VIII. 31.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Tiszacsege Város
Önkormányzata, intézményei és Polgármesteri Hivatala 2019. évi ellenőrzési jelentés és éves
összefoglaló ellenőrzési jelentésének megtárgyalására vonatkozó javaslatot és a következő
döntést hozza:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszacsege Város
Önkormányzata, intézményei és Polgármesteri Hivatala 2019. évi ellenőrzési jelentés
és éves összefoglaló ellenőrzési jelentését elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Gergő polgármester

8.

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)
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Fekete Gergő polgármester:
Langó Józsefné, pénzügyi vezető jelenleg nincs itt, így felkérem Dr. Bobkó Péter
Jegyző Urat, hogy ismertesse a javaslatot.
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TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2020. augusztus 31. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
Dr. Bobkó Péter jegyző:
Köszönöm szépen Polgármester Úr. Tisztelt Bizottság! Ahogy a pénzügyi Irodavezető
Asszony is részletesen beszámolt róla, hogy a mai napon 248.422.961, - Ft a szállítói
állomány, amelyből közüzemi szállítók részére 15.832.255, - Ft szerepel. Hozzá kell
tenni viszont, hogy a 180 napon túli több 100 millió forintos tartozásból 87.797.181, Ft, az a bizonyos szennyvízberuházás, a KEHOP-os, a 90-180 napon belüli közel 58
millióból, közel 44 millió forint szintén a KEHOP-hoz tartozik. A határidőn belüli
tartozásból pedig 44.038.615, - Ft szintén KEHOP-os. Tehát, amiről már többször
beszéltünk, ez a szállítói szennyvíz-beruházási pályázat, megkapjuk az összeget.
Köszönöm szépen.
Sándor-Hajdu Mária PÜB elnök:
A Bizottság is megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Fekete Gergő polgármester:
Köszönöm. Amennyiben a tisztelt Testület egyetért 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 – Tiszacsege Város
Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról szóló tájékoztatót – 7 fő igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
66/2020.(VIII. 31.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Tiszacsege Város
Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról készült tájékoztatót és a következő
döntést hozza:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszacsege Város
Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról készült tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Fekete Gergő polgármester

9.

Napirendi pont:

Javaslat a 0460/29 helyrajzi számú magánterületről a 0441 helyrajzi számú közterületre
kiváltott ivóvíz gerincvezeték szakasz térítésmentes átvételére
Előterjesztő: Fekete Gergő polgármester
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Fekete Gergő polgármester:
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Felkérem Berecz Klaudia műszaki ügyintézőt, hogy foglalja össze ennek a javaslatnak a
lényegét.
Berecz Klaudia műszaki ügyintéző:
Köszönöm. Tisztelt Képviselő-testület! A Szarvas-Fish Kft. 2020 júniusában olyan
kérelemmel fordult Önkormányzatunkhoz, amelyben azt kérték, hogy az általuk
kivágott, vagyis nyomvonalában áthelyezett ivóvíz gerincvezeték szakaszt
Önkormányzatunk térítésmentesen vegye át tőlük. A gerincvezeték szakasz kiváltására
azért volt szükség, mert az általuk megvalósítani kívánt szociális blokk beruházás
megvalósítását akadályozta a vízvezeték elhelyezkedése. Továbbiakban pedig a törvény
úgy határoz, hogy közműves ivóvíz vezeték kizárólag önkormányzat vagy állam
tulajdonában állhat. Ezek alapján kérték a Szavas-Fishtől, hogy vegyük át
térítésmentesen ezt az általuk megépített ivóvíz gerincvezeték szakaszt.
Fekete Gergő polgármester:
Köszönöm szépen. Felkérem Bizottsági Elnök Asszonyt, hogy ismertesse a Bizottság
álláspontját.
Sándor-Hajdu Mária PÜB elnök:
Klaudia már elmondta a tájékoztatót és a Bizottság is elfogadásra javasolja.
Fekete Gergő polgármester:
Köszönöm. Amennyiben a tisztelt Testület egyetért a javaslattal, kérem,
kézfelnyújtással jelezze. Megállapítom, hogy a Testület egyhangúan elfogadta az 9.
napirendi pontot.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a 0460/29 helyrajzi számú
magánterületről a 0441 helyrajzi számú közterületre kiváltott ivóvíz gerincvezeték
szakasz térítésmentes átvételére vonatkozó javaslatot – 7 fő igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozza:
67/2020.(VIII. 31.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 0460/29 helyrajzi
számú magánterületről a 0441 helyrajzi számú közterületre kiváltott ivóvíz gerincvezeték
szakasz térítésmentes átvételére vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata, mint ellátásért felelős, a kizárólagos tulajdonát
képező 0441 helyrajzi számú, Ipar utca elnevezésű közterületen a Szarvas-Fish Kft.
által létesített víziközmű gerincvezeték szakaszt a 2011. évi CCIX. törvény 8. § (1)
bekezdése alapján térítésmentesen átveszi, és azt a Tiszamenti Regionális Vízművek
Zrt. részére üzemeltetésre átadja.

18 / 24

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2020. augusztus 31. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
2. A Képviselő-testület felhatalmazza Fekete Gergő polgármestert a térítésmentes
tulajdonjog átruházási szerződés megkötésére, valamint az üzemeltetésre átadással és
vezetékjog bejegyzésével kapcsolatos további intézkedések megtételére.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Gergő polgármester

10.

Napirendi pont:

Javaslat a Dénes Ágota, a Tiszacsegei Református Egyházközség Presbitériuma
képviselőjének 2020. augusztus 26. napján érkezett kérelmének megtárgyalására
Előterjesztő: Sándor-Hajdu Mária PÜB. elnök
(Előterjesztés írásban mellékelve.)
Fekete Gergő polgármester:
Ez a kérelem arról szól, hogy Tiszacsege Város Önkormányzata vállalja át az okleveles
építészmérnök 850.000, - Ft-os megbízási díját a Helyi Építési Szabályzat módosítására.
Felkérem Bizottsági Elnök Asszonyt, hogy ismertesse Bizottság álláspontját.
Sándor-Hajdu Mária PÜB elnök:
Megtárgyaltuk és a Bizottság elfogadásra javasolta a Lelkész Asszony kérelmét,
amelyben a 850.000, - Ft-os költséget az Önkormányzat vállalja át. Vagyis nem vállalja
át, mert nekünk kell ezt fizetni, mert ez a mi hatáskörünkbe tartozik.
Fekete Gergő polgármester:
Felkérem Bartha Jánosné Alpolgármestert.
Bartha Jánosné alpolgármester:
Nekem még változatlan, - ugye a bizottsági ülésen is elmondtam -, olyan fenntartásaim
vannak, hogy a plusz költségek, azok kit fognak terhelni?
Sándor-Hajdu Mária PÜB elnök:
Azt már megbeszéltük, hogy a plusz költségeket valószínűleg a Református Egyház
fogja vállalni.
Bartha Jánosné alpolgármester:
Ezt kellene még tisztázni. Javaslom, hogy ezt még tisztázzuk, most odaadjuk a 850.000,
- Ft-ot és ha nem jön össze valami miatt, akkor?
Sándor-Hajdu Mária PÜB elnök:
Azért kell pontosan majd megtudni, hogy mennyi.
Bartha Jánosné alpolgármester:
Azért mondom. Akkor majd visszatérünk rá.
Sándor-Hajdu Mária PÜB elnök:
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De a 850.000, - Ft-ot, ha az Önkormányzat vállalja, akkor a többit meg vállalja akkor a
Református Egyház. Ebben állapodtunk meg, nem?
Fekete Gergő polgármester:
Jászai Képviselő úr?
Jászai László képviselő:
Tartózkodom.
Fekete Gergő polgármester:
Felkérem a tisztelt Testületet, hogy szavazzon a napirendi pontról.
Bartha Jánosné alpolgármester:
Még én mindig értetlenkedek. Csak változatlanul szeretném a jegyzőket megkérdezni,
hogy milyen plusz költségbe kerülhet még ez a 850.000, - Ft-on felül?
Dr. Bobkó Péter jegyző:
A szakértői árajánlatban foglaltak még.
Bartha Jánosné alpolgármester:
Odaadjuk a 850-et, ha nem boldogulunk, akkor ezt miből csoportosítjuk át?
Dr. Bobkó Péter jegyző:
Ez a bizonyos tervezési díj, ami 850.000, - Ft, abba nem tartozik bele a földhivatali
nyilvántartási térkép beszerzési költsége, a környezetvédelmi hatástanulmány, a
környezetértékelés elkészítése, az örökségvédelmi régészeti hatástanulmány, a
talajmechanikai, vízügyi szakvélemény készítése, beszerzése.
Bartha Jánosné alpolgármester:
Nekem ezért van fenntartásom, őszinte vagyok, nem sajnálom tőlük, csak tudjátok,
amikor egyszer a HÉSZ-t módosítottuk, emlékeztek rá, hogy mennyi volt körülbelül?
Most nem tudom, de 2 milliót is megérte.
Sándor-Hajdu Mária PÜB elnök:
1 millió valamennyi.
Bartha Jánosné alpolgármester:
Hát igen.
Fekete Gergő polgármester:
Személyesen én ezt a határozati javaslatot nem tudom támogatni, mivel városunk
komoly anyagi kihívásokkal néz szembe. Jelenleg nem áll módunkba az a luxus, hogy
ekkora összegben jótékonykodjunk.
Dr. Bobkó Péter jegyző:
Még annyit hozzátennék ehhez bocsánat, hogy amikor kaptuk ezt az árajánlatot, akkor
benne van erre a bizonyos árajánlatra kapott válaszba, hogy amit az előbb imént
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felsoroltam a fenti hatástanulmányokat, szakvéleményeket szükség esetén
adatszolgáltatásként a megrendelő biztosítja. Ebből viszont az tűnik ki, hogy a tisztelt
Önkormányzatra hárulnak ezek a költségek.
Bartha Jánosné alpolgármester:
Ez biztos.
Sándor-Hajdu Mária PÜB elnök:
Akkor meg kell kérdezni, hogy mennyi az a költség, és ha az Egyház sem zárkózik el
attól, hogy anyagilag hozzájáruljon, tehát a 850.000, - Ft-ról úgy gondolom, hogy az
totál az Önkormányzat feladata. Esetleg akkor lehet kérni a segítségét a Református
Egyháznak, hogy a fennmaradó költségekbe társuljon be.
Fekete Gergő polgármester:
Tehát ahogy a Jegyző Úr elmondta, a megrendelőt terheli. Ha az Önkormányzat lép fel,
mint megrendelő, akkor az Önkormányzatra fog hárulni a további költség is.
Sándor-Hajdu Mária PÜB elnök:
De most mondtam el. A református egyház is hozzájárul. De míg nem írunk nekik
semmit, hogy mennyivel járuljon hozzá, addig ő sem tud nyilatkozni, hogy mennyivel
tud hozzájárulni. Azért kell megtudni, hogy pontosan mennyi ez a költség, és akkor
levélben tájékoztatni őket.
Bartha Jánosné alpolgármester:
Csak ezt mondom akkor, vagy halasszuk el, vagy valamit csináljunk vele, mert ez így
nem lesz egy jó döntés. Odaadjuk a 850.000, - Ft-ot, nem tudom még miből, csak
csoportosítsuk át a költségvetésen belül és akkor a többi költségüket is majd honnan
vesszük elő? Vagy mennyi lesz? Én azért mondom, vagy napoljuk el, vagy most
szavazzuk meg. Perpillanat nem zárkózom el előle.
Fekete Gergő polgármester:
Támogatom Alpolgármester Asszonynak a felvetését, hogy egy ekkora anyagi horderejű
döntést a következő Testület hozza meg.
Bartha Jánosné alpolgármester:
Nem zárkózom el mondom, csak ezeket szeretném én is tudni, hogy mennyi még a
850.000, - Ft-on felül.
Fekete Gergő polgármester:
Időközi választás előtt másfél hónappal nem zsebelhetjük ki a padlást. Én élek egy
javaslattal, hogy a 2020. október 18-án választást nyert Testület hozza meg ezt a
döntést.
Sándor-Hajdu Mária PÜB elnök:
Nem tartom jogosnak.
Komóczi Imre képviselő:
Szavazásra kell tenni.
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Sándor-Hajdu Mária PÜB elnök:
Fel kell tenni szavazásra, ha megszavazzuk, akkor úgy sem lesz egyik napról a másikra
ez megcsinálva, tehát előkészületek így is fognak folyni, meg megtudjuk pontosan
mennyi az az összeg. Az Egyházat szerintem ezzel nem kellene háttérbe szorítani.
Tóth Imre képviselő:
Én szerencsésnek tartottam volna, hogy ha meghívjuk a Lelkész Asszonyt is, elmondta
volna, hogy ők mit tudnak bevállalni. Ezt nem vitatom, amit a Jegyző Úr elmondott,
hogy kit vagy hogyan terhelhet, viszont egy valamit tudnunk kell. Az a templom nem
csak a Református Egyházé, hanem településé is, tehát ez egy szimbólum jelképe a
településnek. Ha mi nem változtatunk a Helyi Építési Szabályzaton, ők semmit nem
fognak tudni kezdeni ott építeni, tehát előbb utóbb ezt meg kell változtatni. Most vagy
kibújunk alóla, azt mondjuk, hogy nem, vagy rátestáljuk az új testületre, hogy oldják
meg ők. De az idő megy.
Komóczi Imre képviselő:
Addig nem tudnak kezdeni semmit, míg mi ebbe nem jutunk előre.
Tóth Imre képviselő:
Igen.
Fekete Gergő polgármester:
Pénz szűkében nem lehet a semmit elosztogatni, ilyen egyszerű. A kisdarab semmi, a
nagydarab semmi, az ugyanolyan semmi.
Bartha Jánosné alpolgármester:
Változatlanul fenntartom azt a javaslatot, míg ezeket az összegeket nem tudjuk, akkor
addig nem szavazom meg.
Fekete Gergő polgármester:
Megkérem a tisztelt Testületet, hogy szavazzon arról a módosító javaslatról, hogy az
időközi választás után, a választást nyert testület döntsön ebben a kérdésben.
Amennyiben egyetért a Testület ezzel a javaslattal, kérem, kézfelnyújtással jelezze.
Megállapítom, hogy 3 fő igennel, 4 fő nemmel szavazott. Ez a módosító indítvány
elbukott, felteszem az eredeti javaslatot. Ki az, aki egyetért a költségek átvállalásával?
Komóczi Imre képviselő:
A HÉSZ-nek a módosításával.
Bartha Jánosné alpolgármester:
Az a költség átvállalás.
Sándor-Hajdu Mária PÜB elnök:
A 850.000, - saját bevételeink terhére módosítja.
Fekete Gergő polgármester:
Ez egy költségátvállalás.
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Sándor-Hajdu Mária PÜB elnök:
Nem átvállalás, mert ez a miénk.
Komóczi Imre képviselő:
Ezt nem csinálhatja meg más.
Sándor-Hajdu Mária PÜB elnök:
Az Önkormányzat tolta el annak idején, neki kell helyrehozni.
Fekete Gergő polgármester:
A semmit, azt ilyen jól lehet osztogatni.
Sándor-Hajdu Mária PÜB elnök:
Akkor ezzel egyetértünk?
Illés János képviselő:
Ami az előterjesztésben volt.
Fekete Gergő polgármester:
Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, kézfelnyújtással jelezze. Aki nem ért egyet,
kézfelnyújtással jelezze. 4 fő igen, 3 fő nem.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

7 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Dénes Ágota, a Tiszacsegei
Református Egyházközség Presbitériuma képviselőjének 2020. augusztus 26. napján
érkezett kérelmének megtárgyalására vonatkozó javaslatot – 4 fő igen és 3 fő nem
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozza:
68/2020.(VIII. 31.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Dénes Ágota, a
Tiszacsegei Református Egyházközség Presbitériuma képviselőjének 2020. augusztus 26.
napján érkezett kérelmében foglaltakat és az alábbi döntést hozza:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsegei Református
Egyházközség Presbitériuma képviselőjének 2020. augusztus 26. napján érkezett
kérelmében foglaltakkal egyetért, amely alapján Tiszacsege Város Önkormányzata a
Helyi Építési Szabályzat módosításával kapcsolatos tervezői költséget, azaz 850.000, Ft-ot saját bevételeinek terhére biztosítja.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Fekete Gergő polgármester
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Bartha Jánosné alpolgármester:
Kérem beleírni az általam javasolt dolgokat, hogy az körülbelül mennyi. Szeretném, ha
beleírnátok.
Fekete Gergő polgármester:
A nyílt ülés ezennel véget ért. Az ülést bezárom, zárt üléssel folytatjuk.

K. m. f.
Fekete Gergő s.k.
polgármester

Dr. Bobkó Péter s.k.
jegyző

24 / 24

