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MEGHÍVÓ
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete soron kívüli testületi ülését 2019.
december 18-án 1400 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozóteremben (4066
Tiszacsege, Kossuth utca 5.) - tartja, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
NAPIRENDI PONTOK

NAPIRENDI PONT:
1./ Javaslat a 192/2019. (X. 31.) ÖNK. határozat visszavonására
Ea.: Fekete Gergő polgármester
2./ Javaslat a PBN-120 forgalmi rendszámú, SUZUKI SX4 S-Cross gyártmányú
személygépkocsi értékesítésére
Ea.: Fekete Gergő polgármester
3./ Javaslat a 4066 Tiszacsege, Csurgó utca 38. szám alatti önkormányzati lakások bérleti
szerződéseinek módosítására
Ea.: Fekete Gergő polgármester
4./

Különfélék

Tiszacsege, 2019. december 16.
Tisztelettel:
Fekete Gergő
polgármester
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ELŐTERJESZTÉS
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2019. december 18-án tartandó rendkívüli testületi ülésére
Tárgy: Javaslat a 192/2019. (X.31.) KT. határozat visszavonására
Tisztelt Képviselő- testület!
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban
Mötv.) 84. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testülete az
önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe
tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok
ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal
közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő
együttműködésének összehangolásában.
Az Mötv. 85 § (1) bekezdése szerint közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a járáson
belüli községi önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település
közigazgatási területe választja el egymástól, és a községek lakosságszáma nem haladja meg a
kétezer főt. A kétezer fő lakosságszámot meghaladó település is tartozhat közös
önkormányzati hivatalhoz.
Az Mötv. 85. §-a (3) bekezdése értelmében közös önkormányzati hivatal létrehozásáról vagy
megszüntetéséről az érintett települési önkormányzatok képviselő-testületei az általános
önkormányzati választások napját követő hatvan napon belül állapodnak meg. A
megállapodás az általános önkormányzati választásokat követő év január 1-jén lép hatályba.
Az Mötv. 85. §-a (3a) bekezdése szerint, ha a (3) bekezdésben meghatározott határidőn belül
nem kerül sor a közös önkormányzati hivatal létrehozására vagy ahhoz valamely település
nem csatlakozik, akkor a kormányhivatal vezetője a határidő lejártát követő második hónap
első napjával döntésével kijelöli a közös önkormányzati hivatalhoz tartozó településeket és
egyúttal pótolja a közös önkormányzati hivatalról szóló megállapodást. A kormányhivatal
vezetője a kijelölő döntés és az önkormányzati hivatalról szóló megállapodás pótlását
megelőzően - legalább tizenöt napos véleményezési határidő biztosítása mellett - kikéri az
érintett települési önkormányzatok véleményét a kormányhivatal vezetőjének döntése alapján
létrejövő közös önkormányzati hivatalhoz tartozó településekkel és a pótolandó közös
önkormányzati hivatalról szóló megállapodás tartalmával összefüggésben. A kormányhivatal
vezetője a megállapodás létrehozásáról szóló döntésében az e §-ban foglaltakra figyelemmel
rendelkezik a közös önkormányzati hivatal székhelytelepüléséről, a közös önkormányzati
hivatal létszámáról és a közös önkormányzati hivatal ügyfélfogadási rendjéről.
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Ha a döntés eltér a települési önkormányzatok véleményétől, a kormányhivatal vezetője az
eltérés okát a döntésének indokolásában külön részletezi.
Az Mötv. 85. §-a (7) bekezdése szerint a városi, valamint a kétezer főt meghaladó
lakosságszámú települési önkormányzat képviselő-testülete nem tagadhatja meg a közös
önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodás megkötését, ha azt a vele határos
település kezdeményezi.
Az Mötv. 85. §-a (7a) bekezdése értelmében a (7) bekezdésben meghatározott megállapodás
megkötése a kormányhivatal vezetőjének jóváhagyásával megtagadható. A jóváhagyásról
vagy annak megtagadásáról szóló döntés ellen az érintett önkormányzat képviselő-testülete jogszabálysértésre hivatkozással - a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül bírósági
felülvizsgálatot kezdeményezhet.
Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testületének nevében Csetneki Csaba
polgármester úr 2019. október 27. napján kelt levelében kezdeményezte, hogy Újszentmargita
Község Önkormányzat Tiszacsege Város Önkormányzattal közös önkormányzati hivatal
kíván létrehozni.
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete 192/2019.(X.31.) KT. számú
határozatában kifejezte azon szándékát, hogy nem zárkózik el attól, hogy 2020. január 1.
napjától közös önkormányzati hivatal működjön, illetve felhatalmazott, hogy a szükséges
dokumentumok, különösen az együttműködési megállapodás, a szervezeti- és működési
szabályzat, valamint az alapító okirat elkészítéshez szükséges tárgyalásokat, egyeztetéseket
lefolytassam.
A megállapodás tervezetről történő egyeztetések során végig nyitott voltam minden
megoldásra, amely mindkettő település számára elfogadható. Ugyanakkor szem előtt kellett
tartanom, hogy a önkormányzatunk 2020. évtől kezdődően 10.466.932,-Ft/év működési
támogatással fog kevesebb támogatást kapni, amennyiben közös önkormányzati hivatalt hoz
létre Újszentmargita Község Önkormányzatával. A tárgyalások során többször is jeleztem,
hogy Tiszacsege város részéről a megállapodás csak abban az esetben köttetődhet meg, ha
nem kerülünk rosszabb anyagi helyzetbe a jelenlegihez képest. Sajnálatos módon a
tárgyalások a közös önkormányzati hivatal finanszírozása tekintetében nem vezettek
eredményre, így a megállapodás részünkről történő megkötésére nem láttam lehetőséget, a
jogszabály által előírt határidőig, azaz 2019. december 12. napjáig.
Csetneki Csaba 2019. december 11. napján kelt, 1871-3/2019 iktatószámú levelében
tájékoztatott, hogy Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testülete 108/2019 (XII.
11.) Önk. határozatával és a 109/2019. (XII. 11.) Önk. határozatával elfogadta a Tiszacsegei
Közös Önkormányzati Hivatal működésére vonatkozó megállapodást és a szükséges alapító
okiratot.
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületét 2019. december 11. napi ülésén
tájékoztattam, hogy a közös önkormányzati hivatal működtetésének finansziális feltételeiről
nem sikerült egyezségre jutnom, így a megállapodás Tiszacsege Város Önkormányzat
Képviselő-testülete és Újszentmargita Község Önkormányzat Képviselő-testülete között nem
jött létre.
Rácz Róbert kormánymegbízott urat a 2019. december 12. napján kelt, I/5394-3/2019. számú
levelemben, Csetneki Csaba polgármester urat a 2019. december 13. napján kelt I/53942

4/2019. számú levelemben tájékoztattam a megállapodás megkötése és a tisztelt képviselőtestület általi elfogadása elmaradásának okairól.
A fentebb előadottak alapján javaslom a 192/2019 (X.31.) KT. számú határozat visszavonása.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot a fenti előterjesztés alapján
megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.
Tiszacsege, 2019. december
Fekete Gergő
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT:
…/2019.(… …) KT. számú HATÁROZAT:
Tárgy: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének az Újszentmargita Község
Önkormányzata Képviselő-testületével létrehozandó Tiszacsegei Közös Önkormányzati
Hivatal tárgyában elfogadott 192/2019. (X. 31.) KT számú határozat visszavonása.
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Újszentmargita Község
Önkormányzat Képviselő-testületével létrehozandó Tiszacsegei Közös Önkormányzati
Hivatal tárgyában elfogadott 192/2019. (X.31.) KT számú határozat visszavonására
vonatkozó javaslatot és a következő döntést hozza:
1. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete - tekintettel arra, hogy a
Tiszacsegei Közös Önkormányzati Hivatal létrehozására irányuló tárgyalások nem
vezettek eredményre - a 192/2019. (X. 31.) KT számú határozatát visszavonja.
Felelős: Fekete Gergő polgármester
Határidő: azonnal
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ELŐTERJESZTÉS

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2019. december 18. napján tartandó ülésére
Tárgy: Javaslat a PBN-120 forgalmi rendszámú, SUZUKI SX4 S-Cross gyártmányú
személygépkocsi értékesítésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Tiszacsege Város Önkormányzata 2017. március 16-án vásárolta a Suzuki SX4 S-Cross 1,4
GLX típusú személygépjárművet (a továbbiakban: személygépjármű) bruttó 6.000.000 Ft
összegben.
Az önkormányzat főkönyvében – az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.)
Korm.rendelet 1.§. (1) bekezdésének 7. pontja értelmében – 4.738.228 Ft bruttó értéken
szerepel a személygépjármű, amely tekintetében 2019. szeptember 30-ig 2.401.568 Ft
értékcsökkenés került elszámolásra.
Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás rendjéről szóló 13/2013. (IV.10.)
önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése szerint „Önkormányzati vagyont
a ) hasznosítani 10.000.000 forintos értékhatár felett,
b) átruházni 5.000.000 forintos értékhatár felett kizárólag versenyeztetés útján lehet.”
Jelenleg a főkönyvben 2.336.660 Ft nettó értéken szerepel, így amikor értékesítésre kerül a sor,
piaci érték megállapítása szükséges.
Ennek érdekében az előterjesztéshez a legnagyobb hazai gépjármű értékesítő portálról 3 db
hasonló paraméterekkel rendelkező hirdetés adatlapját mellékelem, melyek figyelembe
vételével célszerű az eladási ár minimumaként 4.000.000,-Ft-ot, azaz négymillió forintot
megállapítani.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és határozatban
elfogadni szíveskedjenek.
Tiszacsege, 2019. december 16.
Fekete Gergő
polgármester

Előterjesztést készítette:
Langó Józsefné
pénzügyi vezető

……/2019. (…..) KT számú határozat
Tárgy: A PBN-120 forgalmi rendszámú, SUZUKI SX4 S-Cross gyártmányú személygépkocsi
értékesítésére
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a PBN-120 forgalmi
rendszámú, SUZUKI SX4 S-Cross gyártmányú személygépkocsi értékesítésére vonatkozó
javaslatot és a következő döntést hozza:
1.) Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
felhatalmazza Fekete Gergő polgármestert a Suzuki SX4 S-Cross 1,4 GLX típusú
személygépkocsi értékesítésére, amelynek minimális eladási ára 4.000.000 ,-Ft, azaz
négymillió forint.
Felelős: Fekete Gergő polgármester
Langó Józsefné pénzügyi vezető
Határidő: azonnal

4. Javaslat a 4066 Tiszacsege, Csurgó utca 38. szám alatti önkormányzati lakások bérleti
szerződéseinek módosítására
Szóbeli előterjesztés

Különfélék

