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Határozat tárgya: Határozat száma: Oldal 

A Képviselő-testület 2020. július 9-ei ülésének napirendi 

pontjaira tett javaslat elfogadásáról    

51/2020. (VII.09.) 122. 

Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről 52/2020. (VII.09.) 125. 

Képviselői kérdések, felszólalások -  

Besenyszög Város Önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről szóló 4/2019. (III.14.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

8/2020. (VII.13.) 127. 

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019 évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó 

zárszámadásról szóló …/2020. (VII.10.) önkormányzati 

rendelet elfogadására  

9/2020. (VII.13.) 131. 

Előterjesztés a Bes-Ász Kft. 2019. évi gazdálkodásáról, 

eredményéről  

53/2020. (VII.09.) 133. 

Besenyszög Város településképének védelméről szóló 

rendelete módosítás előzetes hozzájárulásáról   

54/2020. (VII.09.) 134. 

Előterjesztés  Besenyszögi Napsugár Bölcsőde alapító 

okiratának elfogadására 

55/2020. (VII.09.) 136. 

Beszámoló a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

2019. évi tevékenységéről  

56/2020. (VII.09.) 137. 

Előterjesztés az államháztartáson kívüli forrás átadásáról a 

besenyszögi civil szervezetek részére  

57/2020. (VII.09.) 138. 

Előterjesztés Muzeális intézmények szakmai támogatása 

(Kubinyi Ágoston Program) felhívásra beadandó pályázatról 

58/2020. (VII.09.) 140. 

Előterjesztés a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az 

államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett 

„Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása” 2020. évi felhívásra pályázat benyújtásáról és 

önerő biztosításáról – Széchenyi úti (1364 hrsz) gyalogjárda 

burkolatfelújítása 

59/2020. (VII.09.) 142. 

Előterjesztés Besenyszög, Damjanich út 63. (besenyszögi 

946/3 hrsz-ú) szám alatti belterületi ingatlan felajánlása 

megvásárlásra  

60/2020. (VII.09.) 143. 

Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00044 

azonosítószámú, „Új bölcsőde építése a megye 

gyermekintézményi kapacitással kevésbé ellátott területén - 

Besenyszögi Napsugár Bölcsőde kialakítása” c. projekt 

megvalósítása során beszerzendő eszközök szállítása tárgyú 

beszerzési eljárásra beérkezett érvényes ajánlattevők és a 

nyertes ajánlattevő meghatározása 

61/2020. (VII.09.) 145. 
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Készült:  Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. július 9-én a 

Városháza  „Chiovini Ferenc üléstermében” megtartott soros üléséről   

Jelen vannak:           Balogh Zoltán polgármester 

Palyafári János alpolgármester, Berényi Ambrus, Nagyné Donkó 

Gabriella, Lukácsné Boros Anikó, Szabó Tibor képviselők 

 

Távollévők:      Danyi Gyuláné képviselő 

 

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: 

Munkácsi György címzetes főjegyző   

 

Jegyzőkönyvvezető: Dományné Tauber Mónika   

 

Balogh Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Képviselő-

testület tagjai közül 6 fő megjelent, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja.  

  

Balogh Zoltán polgármester a meghívóban szereplő napirendeken felül további napirendi 

pontok tárgyalását nem javasolja a képviselő-testületnek.   

 

A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangú, 6 igen szavazattal elfogadja, és a 

következő határozatot hozza:  

 

51/2020. (VII. 09.) számú határozat 

 

A Képviselő-testület 2020. július 9-ei ülése napirendi pontjaira tett javaslat 

elfogadásáról  

 

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendek tárgyalására vonatkozó 

javaslatot elfogadja és az alábbi napirendeket tárgyalja:  

 

1) Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről  

Előadó: Balogh Zoltán polgármester   

2) Képviselői kérdések, felszólalások 

Előadó: Képviselők 

3) Előterjesztés Besenyszög Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 

4/2019. (III.14.) önkormányzati rendelet módosítására  

Előadó: Balogh Zoltán  polgármester   

4) Előterjesztés Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019 évi 

költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásról szóló …/2020. (VII.10.) 

önkormányzati rendelet elfogadására  

Előadó: Balogh Zoltán  polgármester   

5) Előterjesztés a Bes-Ász Kft. 2019. évi gazdálkodásáról, eredményéről  

Előadó: Meskó Zsolt ügyvezető  

6) Előterjesztés Besenyszög Város Településképének védelméről szóló 23/2017. 

(XII.27.) önkormányzati rendelet módosításáról     
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Előadó: Munkácsi György címzetes főjegyző      

7) Előterjesztés  Besenyszögi Napsugár Bölcsőde alapító okiratának elfogadására 

Előadó: Balogh Zoltán  polgármester   

8) Beszámoló a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tevékenységéről  

Előadó: Balogh Zoltán  polgármester   

9) Előterjesztés az államháztartáson kívüli forrás átadásáról a besenyszögi civil 

szervezetek részére  

Előadó: Balogh Zoltán polgármester   

10) Előterjesztés Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston 

Program) felhívásra beadandó pályázatról 

Előadó: Balogh Zoltán polgármester   

11) Előterjesztés a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért 

felelős miniszterrel közösen meghirdetett „Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása” 2020. évi felhívásra pályázat benyújtásáról és önerő 

biztosításáról – Széchenyi úti (1364 hrsz) gyalogjárda burkolatfelújítása 

Előadó: Balogh Zoltán polgármester   

 

Zárt ülés:  

1) Előterjesztés a Napsugár bölcsőde vezetőjének kinevezéséről  

Előadó: Balogh Zoltán polgármester   

2) Előterjesztés az első lakáshoz jutók támogatására vonatkozó kérelmek elbírálására  

Előadó: Balogh Zoltán polgármester   

  

A határozatról értesülnek: 

1.) Képviselő- testület tagjai H. 

 

 

I. Napirendi pont tárgyalása: 

Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről  

Előadó: Balogh Zoltán polgármester   

 

Balogh Zoltán: 2020. március 26-án tartottunk utoljára testületi ülést, amely a veszélyhelyzet 

elrendelése után volt, így polgármesteri határozattal fogadtam el azokat a döntéseket, 

amelyeket a testület is jóváhagyott.  

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beruházások azóta töretlenül zajlanak.  

 

A kerékpárút építése jelenleg előrehaladott stádiumban van, október 31-ig kell befejezni, 

remélhetőleg már augusztus 31-én befejezésre kerül.  

 

A bölcsőde műszaki átadás-átvételi eljárása megindult, jelenleg a hiánypótlási időszakban 

vagyunk, illetve az udvaron lévő hiányzó burkolatok pótlása folyik. Eszközbeszerzés 

megindult, irányító hatóság részéről jóváhagyásra került az eszközlista. Jövő héten hétfőn 

(07.13-án) megindítjuk a használatbavételi engedélyezési eljárást, amely már a szakhatósági 

hozzájárulásokat is tartalmazza. Ha minden az elképzelések szerint történik, akkor szeptember 

1-jével megindulhat a bölcsőde üzemeltetése.  
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A szociális konyha és a barnamezős beruházás jelenlegi állapota: a gázbekötés valószínűleg a 

jövő héten megtörténik, a víz- és csatornabekötés a rendelkezésünkre áll, a villany április 

végével bekötésre került. A jelenlegi állapotban mondhatjuk, hogy a beruházás a bontás és 

átalakítás után, most már az építési fázisban tart. Kialakításra került a lift blokk, a 

térelválasztó falak a helyükre kerültek, és a helyiségek kialakítása is megtörtént. Jelenleg a 

belső szennyvízelvezetés és vízcsövezések zajlanak, a földszinten ezek kiépítése után 

aljzatbetonozás és szigetelés kiépítése fog megtörténni. A tetőhéjazat felrakása most van 

folyamatban, ennek elkészítése után a szigetelés kerül fel a falakra. Remélhetőleg jövő év I. 

negyedévében fejeződhet be teljes egészében a szociális konyha barnamezős beruházása.  

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy egy anyagilag is érintő hozott döntésem 

volt, ez a veszélyhelyzet kihirdetése után a kultúrház bezárásra került és ez lehetőséget 

teremtett arra, hogy ott már esedékes, de a terem foglaltsága miatt nem beütemezhető 

felújítási munkálatokat végeztettem el.  A munkálatok összköltsége: bruttó 3,2 millió Ft.  

A civil szervezetek támogatására létrehozott keretből 1 civil szervezetnek nyújtottam 

támogatást, azért mert a programjaik szükségessé tették, hogy a testületi döntés előtt ezt a 

pénzt megkapják. A civil szervezet 200.000.- Ft-ot kapott a programok biztosítására és a 

horgászversenyre ennek a keretnek a terhére egy mobil WC-t rendeltünk meg, ennek az 

összegét nem tudjuk.  

Továbbá tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Kormány döntött a gépjárműadó 

településünket érintő rész befizetéséről, ennek a tényleges összege 2020. szeptember 30-a 

után lesz ismert, de a költségvetésünkben 8 millió Ft-tal terveztünk. Ennek kifizetésére két 

költségvetési tételből javaslom csökkenteni. Egyik a 6 millió Ft-os költségvetési tétel az 

ingatlanok vásárlására és fiatalok támogatására félretett összeg, illetve a civil források 

csökkentése.  Sajnos jövő évben is számítanunk kell ezzel az elvonással.  

Önkormányzatunk ezen időszakban a védekezésre is költött, melynek költsége nem haladta 

meg az 500.000.- Ft-ot, de éves szinten ez a költség már jelentősebb összeget is kitehet majd. 

A költségvetés újratervezésénél ezeket a többletköltségeket tervezésnél is figyelembe kell 

venni.  

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a június 30-án lejáró fogorvosi és 

háziorvosi szerződéseket már ezt megelőzően a veszélyhelyzet megszűnése előtt 

meghosszabbítottam. A dr.Tverdota László háziorvossal történt helyettesítési szerződés az ő 

kérésére további meghosszabbításra került. Sajnos magánjellegű problémákra hivatkozva nem 

tudta vállalni a körzetre vonatkozó praxisszerződést.    

Üzemeltetésből adódóan olyan többletköltségek merültek fel, mely eddig nem minden 

gazdasági évet érintett, de most ezek a problémák állandósulni látszódnak. Ilyen a 

zöldhulladék szállítás és a betonhulladék megsemmisítés. Erre rövidtávon megoldást kell 

találnia a Képviselő-testületnek, melyre teszek is javaslatot, de hosszú távon el kell 

gondolkodni, hogy állandó költségvetési tétel legyen erre meghatározva. 

 

Berényi Ambrus: A buszmegálló áthelyezésre kerül az Aradi utcára?  

 

Balogh Zoltán: Ideiglenes buszmegállót kell kialakítani a kerékpárút építése miatt. Ha 

elkészül a beruházás, akkor a buszmegálló végleges formájában, védőkorláttal ellátva marad 
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Mészáros József háza előtt. Sajnos a buszmegálló építése építési engedély köteles. Nem 

tudunk változtatni az elhelyezésén.  

 

Berényi Ambrus: Ha marad a Mészáros söröző előtt, akkor nem tud a busz ismét beállni.  

 

Lukácsné Boros Anikó:  A bölcsődei gyermeklétszám feltöltésére célzott megkeresést kell 

tennie a vezetőnek. 

 

Balogh Zoltán: A vezető elsődleges feladata ez lesz, hogy az intézményt gyermeklétszámát 

feltöltse. Tiszasüly is komoly eséllyel bír, hogy a gyermekeiket beírassák hozzánk. Pozitív 

hatása, hogy Szolnokhoz közel vagyunk. 

 

Lukácsné Boros Anikó: Friss diplomás orvosok nem érdeklődnek Besenyszög iránt? 

 

Balogh Zoltán: Aki tájékozódik  a szabad praxisokról az láthatja, hogy az egész országban 

több mint  500 szabad praxis van jelenleg. A besenyszögi praxist is hirdetjük a KSZK és az 

OALI Állami Egészségügyi Ellátó Központ oldalán. A háziorvosi praxishoz belgyógyász 

szakvizsga is szükséges.  

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselő- 

testület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

  

52/2020. (VII. 09.) számú határozat 

 

Két testületi ülés közötti eseményekről szóló beszámolóról 

 

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő- testülete a két testületi ülés közötti 

eseményekről szóló beszámolót elfogadja. 

 

A határozatról értesülnek: 

1. Képviselő- testület tagjai H. 

 

II. Napirendi pont tárgyalása: 

Képviselői kérdések, felszólalások 

Előadó: Képviselők  

 

Lukácsné Boros Anikó: A zöld hulladék elszállítása miért nem háztól történik?  

 

Balogh Zoltán: Az NHSZ így vállalta a szerződés megkötésekor.  

 

Munkácsi György: Törvényi kötelessége a zöldhulladék elszállítása, a szállítási díj ezt a 

tételt is tartalmazza. A rezsicsökkentés lehet az oka, hogy a konténeres gyűjtési formát 

használja a szolgáltató. 

 

Balogh Zoltán: Az a gyanú, hogy nem kizárólag besenyszögiek viszik ki a zöldhulladékot a 

konténerbe. A kamera felszerelésre került a Jászladányi úton, így ellenőrizni tudjuk, ha 

esetleg más településről hoznák ide a zöldhulladékot.  
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Lukácsné Boros Anikó: A településen nagy sebességgel közlekednek a teherautók. Ki 

kellene helyezni egy sebességkorlátozó elektromos kijelzőt, a baleset megelőzése érdekében.  

 

Balogh Zoltán : Korábbi kezdeményezés volt arra, hogy 30-as táblát helyezünk ki a település 

két végére. Sajnos a Közút nem engedélyezte. A rendőr felé is tettem jelzést, hogy többször 

ellenőrizze ezeket a teherautókat. Akik nem rendelkeznek engedéllyel, kerüljenek kitiltásra  a 

településről. 

 

Lukácsné Boros Anikó: A lenti temetőnél a kishíd állapota igen rossz és a környezete is 

elhanyagolt. A fű nagy, sok a bozót. Rendezni kellene, vagy kinek a feladata?  

 

Balogh Zoltán: A fűvágás és a bozótritkítás a Vízügy feladata. A híd a Magyar Államé, a 

kezelése a Kormányhivatalé. Sajnos ha az állapotával kapcsolatban panasszal élünk a 

Kormányhivatal felé, lezárják a hidat.  

 

Lukácsné Boros Anikó: Mérjük fel az utcáinkat és ahová szükséges helyezzük ki a 

megfelelő közlekedési táblákat. Ahol én lakom, ott csak az egyik utcában van elsőbbségadás 

kötelező tábla, vele szemben például hiányzik. Ez is veszélyforrás, főleg egy gyermekre, aki 

nem biztos, hogy tisztában van az adott közlekedési helyzettel és szabályokkal.  

 

Balogh Zoltán : Szintén régi probléma a településen, azonban nem kevés pénz  a táblák 

kihelyezése. Fel kell mérni, és a szükséges engedélyeket is meg kell kérni. Nincs a településen 

alá és fölé rendelt út. Erre egy megoldás van, a táblák kihelyezése, pótlás. Jövő évi 

költségvetésben szerepeltessük ezt a tételt és pótoljuk a településen a táblákat. 

 

Berényi Ambrus: Én már ezt 6 évvel ezelőtt felvetettem. Körbejártuk a települést több 

képviselővel, térképen bejelöltük a táblák helyét. A testület az akkori felmerülő költségeket 

magasnak tartotta, így nem lettek megvásárolva és kihelyezve a táblák. 

 

Balogh Zoltán : Berényi Ambrus képviselőt megkérem, hogy nézzen utána ennek a térképnek 

és tábla mennyiségnek.  

 

Palyafári János: Az önkormányzat tulajdonában lévő hulladékgyűjtő autó felépítményét át 

kellene alakítani és a házaktól mi szállítjuk el a zöld hulladékot, ne vezessünk be kommunális 

adót.  

 

Balogh Zoltán  : Attól tartok, hogy a lakos majd széthordja a település határába a hulladékot. 

Azt sajnálom, hogy ilyen magas költsége van a szolgáltatásnak.  

 

Nagyné Donkó Gabriella: A településen valóban nagy az  átmenő forgalom. Korábban már 

volt szó fekvőrendőrről, vagy gyalogátkelőről is, amelyek kialakításra kerülhetnének az 

általános iskolához és az idősek otthonához. Ide kerékpár tároló kialakítása is szükséges. 

 

Balogh Zoltán : Természetesen a kerékpárút átadását követően még végigjárjuk a kerékpár út 

szakaszát és az egyéb kiegészítéseket pótoljuk. 

 

Lukácsné Boros Anikó: Pályázati hirdetményt láttam, melyet a Kormányzat hirdetett meg 

általános iskolai  konyha felújításra. A pályázati összeg 1,5 milliárd forint volt. Javaslom az 

iskola ebédlőjének a felújítását. Vizsgáljuk meg a lehetőséget! 
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Balogh Zoltán : A pályázati kiírást meg kell nézni, lehet kizáró ok is, vagy vizsgálni kell, 

hogy ki nyújthatja be  pályázatot. A kollégák is figyelik a  kiírt pályázatokat. Korábban egy 

BM-es pályázatban 40 millió forintra lehetett pályázni, most ebben az évben ez 10 millió Ft 

volt.  

 

Lukácsné Boros Anikó: A felújítást követően a tálcás rendszert vezetnénk be az iskolában. 

Sajnos most hosszú idő, amikor megebédelnek a gyerekek. Sokkal rendszerezettebb 

ebédeltetést tudunk kialakítani. 

 

Szabó Tibor: Nefelejcs út, Hunyadi út és Aradi út. Az utak rossz állapotban vannak. A lakók 

vállalják a javítási munkálatok elvégzését, csak az anyagot vigye ki az önkormányzat. 

 

Balogh Zoltán : Kimegyek, beszélek a lakosokkal. Kiszállítjuk akkor az anyagot.  

 

Szabó Tibor: A buszmegállókba kuka kihelyezését kértem. Sajnos ez nem történt meg.  

 

Palyafári János: Az utak kátyúzása, aszfaltozása is szükséges. Tervezzünk ezzel a tétellel is a 

következő évi költségvetésnél. Azért vizsgáljuk meg azt is, hogy ebben az évben mit tudunk 

elvégezni a feladatokból. 

 

Balogh Zoltán: Az önkormányzat két esetben jelentett be többlettámogatásra igényt a Magyar 

Államkincstár felé a megemelkedett költségek miatt. Már közel 60 millió Ft-ot sikerült 

megigényelnie az önkormányzatnak. 

  

   

III. Napirendi pont tárgyalása: 

Előterjesztés Besenyszög Város Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. 

(III.14.) önkormányzati rendelet módosítására  

Előadó: Balogh Zoltán  polgármester 

 

Balogh Zoltán :  A bevételi és a kiadási főösszeg  2 081 674 037 forint volt, mely a 

beruházásokkal megemelt összeget jelenti. Ez a költségvetés már egy lezajlott költségvetést 

takar, de jövőre is bizakodom egy hasonlóan eredményes beszámolóra.  

 

Berényi Ambrus: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság javasolja elfogadásra az 

önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló rendeletmódosítást az előterjesztés szerinti 

adatokkal. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselő- 

testület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő rendeletet alkotja:  

 

 

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

8/2020. (VII.13.) önkormányzati  rendelete 

az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019. (III.14.) rendelet 

módosításáról 
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Besenyszög Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

(1) A 2019. szeptember 30. a utáni időszakban pótelőirányzatként biztosított állami 

támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt 

a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított  

 
Bevételi fő összegét 
 

326 289 177 Ft-tal 
 Kiadási fő összegét 

 
326 289 177 Ft-tal 
  

módosítja és az önkormányzat 2019. évi 
 

módosított bevételi fő összege 2 081 674 037 Ft-ban 
módosított kiadási fő összege 2 081 674 037 Ft-ban 

  
 

állapítja meg. 

(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat 
 

765 616 541 Ft Működési költségvetés módosított kiadásai 

    242 765 014 Ft Személyi juttatások 
43 083 403 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 

    291 118 819 Ft Dologi kiadások 
16 937 241 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai 

    106 530 145 Ft Egyéb működési célú kiadások 

     - ebből:   
99 708 312 Ft 

321 833 Ft  
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 
Előző évi állami elszámolás 

    1 000 000 Ft 
5.500.000 Ft 

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre 
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre 

         65 181 919 Ft Általános tartalék 
1 005 261 912 Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai 

    849 064 923 Ft Beruházások  
    -121 525 579 Ft Felújítások 

34 675 190 Ft Egyéb felhalmozási kiadások 

 ebből:    
116 840 Ft Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre  

34.558.350 Ft Visszatérítendő támogatás 
       21 508 775 Ft Likvid hitel törlesztés 

280.699.998 Ft Kincstárjegy vásárlás 
       8 583 031 Ft ÁHT-n belüli megelőlegezés visszafizetése 

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg. 

 

2. § 

 

A költségvetési rendelet részletes módosításait a képviselő-testület az 

1.1.,2.1.,2.2.,3.1.,4.1.,5.1.,5.2, 5.3. mellékletekben foglaltak szerint állapítja meg.  
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3. § 

 

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

 

  Balogh Zoltán        Munkácsi György 

  polgármester        címzetes főjegyző  

 

 

IV. Napirendi pont tárgyalása: 

Előterjesztés Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2019 évi 

költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásról szóló …/2020. (VII.10.) 

önkormányzati rendelet elfogadására  

Előadó: Balogh Zoltán  polgármester  

 

Balogh Zoltán:  Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében 

foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a 

költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A 

koronavírus helyzet miatt a testület nem ülésezhetett, ezért a fenti határidő a jelenlegi ülés 

időpontjára módosul. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.  

Besenyszög Város Önkormányzata 2019. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló 

zárszámadás elkészült, mely előterjesztésre került a Képviselő-testület felé.  

A beszámoló részleteit nagyvonalakban ismertetetem: Az önkormányzat 2019-ben 

felhalmozásra és felújításra 225.655.710 Ft-ot költött összességében, 84.198.086 Ft-tal 

fordított többet, mint 2018-ban. A tervezett beruházási kiadások jelentős része EU-s 

támogatásból valósul meg és a kiadások jelentős része áthúzódik 2020-ra, illetve 2021-re. 

A működési forráshiányra az önkormányzat a működőképesség megőrzését szolgáló 

kiegészítő támogatásából 3.880.872 Ft-ot kapott az év folyamán. 

A beszámolási időszakban összesen 16.443.546 Ft fejlesztési célú hitelt vettünk fel a 

kerékpárút építéséhez. 

Az önkormányzat a forráshiányt a kiadási megtakarításokkal, csökkentésekkel, az előző évi 

maradványok igénybevételével, illetve az elért többletbevételekkel ellentételezte. 

 

A 2019. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a 

kényszerű takarékosság jellemezte. 

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2019. január 1-jén 1.060.980.289 Ft 

volt. Bevételként  1.026.286.773 Ft került elszámolásra. Az év folyamán 1.324.553.390 Ft 

kifizetését követően a 2019. december 31-i záró pénzkészlet 762.713.672 Ft.  

Az önkormányzatnak a gazdasági társaságokban történő befektetései az elmúlt évhez képest 

nem változtak. A befektetett pénzügyi eszközök értéke 3.538.200 Ft. 

 

Csökkenés következett be a pénzeszközöknél, melynek év végi állománya 762.713.672. Ft. 

2019. év végén meglévő értékpapírok állománya 280.699.998 Ft, amely 100 %-os növekedést 

jelent.  

A követelések vonatkozásában is növekedés tapasztalható, mértéke 98,14 % az előző évhez 

képest, melyet elsősorban a beruházási előlegek állományának növekedése indokol. 
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Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó 

kötelezettségek összes állománya 260.189 ezer Ft,  melyek a következő jogcímeken 

keletkeztek: 

– BES-Ász  Kft hosszú lejáratú kötelezettsége 242.138 ezer Ft 

– BES-Ász  Kft rövid lejáratú kötelezettsége 4.149 ezer Ft 

– Szögi Szántó Kft rövid lejáratú kötelezettsége 262 ezer Ft  

– Besenyszögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft hosszú lejáratú kötelezettsége 533 

ezer Ft  

– Besenyszögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft rövid lejáratú kötelezettsége 13.107 

ezer Ft  

 

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 

61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.  

 

Tisztelt Képviselő-testületet! 

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését. 

 

Lukácsné Boros Anikó: A beszámoló tartalmaz méhész eszközök beszerzését. Mire 

vonatkozik ez a tétel?  

 

Balogh Zoltán : A COSIE program keretében helyi vállalkozókat kerestünk meg, akik kisebb 

értékű eszközök beszerzésére pályázhattak. Az önkormányzatnak ebben a programba önerőt 

kellett  beletennie, forrást biztosítottunk mi is az eszközös vásárlására. 

 

Lukácsné Boros Anikó: A Szögi – Szántó Kft. kit, vagy mit takar? Ki az üzemeltető?  

 

Balogh Zoltán  : A Szögi – Szántó Kft.-t a földterületeink művelésére hoztuk létre. A Kft.-

nek nincsenek költségei, bérmunkát végez. Nem adtuk bérbe a földeket, hanem megműveltük 

és a termény eladása történik. 

Gondolkodni kell a Nonprofit Kft. megszüntetéséről is, mely szintén önkormányzati tulajdonú 

cég, melyet a hulladékgazdálkodás szolgáltatás biztosítására hoztuk létre. Amikor a Kormány 

átvette a hulladékkezelést, akkor kevesebb normatívát kapott az önkormányzat. Így a Régio-

Kom Térségi Kommunális Szolgáltató Kft. felé adóssága keletkezett az önkormányzatnak, a 

szemétszállítás veszteséget termelt. A tartozását ki kell fizetnie az önkormányzatnak, mint 

jogutódnak, mindezt bírósági eljárás keretében.  

 

Berényi Ambrus: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság  elfogadásra javasolja a 

rendelet tervezet, mivel takarékos gazdálkodást lát az intézmények estében.  

 

Balogh Zoltán  polgármester  szavazásra bocstája Besenyszög Város Önkormányzat 2019. évi 

költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeltet. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselő-

testület egyhangú, 6 fő igen szavazással a következő rendeletet alkotja: 

 

 

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019 évi költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadásról szóló 

9/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelete 
 

Besenyszög Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 

zárszámadást  

978.850.816 Ft Költségvetési bevétellel 
  

895.034.066 Ft Költségvetési kiadással 

83.816.750 Ft költségvetési maradvánnyal 

 

1.183.144.253 Ft Finanszírozási bevétellel 

  
310.791.804 Ft Finanszírozási kiadással 

872.352.449 Ft finanszírozási maradvánnyal 

 
 

2.161.995.069 Ft Összes teljesített bevétellel 
  

1.205.825.870 Ft Összes teljesített kiadással 

 

hagyja jóvá. 

(1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten 

az 1.1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  

(2) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező 

feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1.2., 1.3., 

1.4. mellékletek szerint fogadja el. 

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét 

a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 

 

2. § 

A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi zárszámadását részletesen a következők 

szerint fogadja el: 

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja 

jóvá.  
 

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton 

kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet 

szerint fogadja el. 
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(3) Az önkormányzat, a közös hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási 

előirányzatainak teljesítését a 6.1-.6.4. és 9-10.sz. mellékletekben foglaltaknak megfelelően 

hagyja jóvá. 

 

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. 

mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 

(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. mellékletnek 

megfelelően hagyja jóvá.  

 

3. § 

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt 

érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. 

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési 

maradványnak a 2020. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 

4. § 

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló 

elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési 

szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 

 

5. § 

 

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

 

Balogh Zoltán Munkácsi György 

polgármester címzetes főjegyző 

 

 

 

V. Napirendi pont tárgyalása: 

Előterjesztés a Bes-Ász Kft. 2019. évi gazdálkodásáról, eredményéről  

Előadó: Meskó Zsolt ügyvezető  

 

Meskó Zsolt: A számszerű adatokat a Bes-Ász Kft. 2019. évi gazdálkodásáról megkapta a 

Képviselő-testület. Ezt szeretném pár gondolattal kiegészíteni:  

2019. évi tevékenységek tovább folytak, mint sertés vágás, sertés bérvágás, húsfeldolgozó 

üzemeltetése, gyártás, értékesítés, húsbolt üzemeltetés.  

Élőállat felvásárlása itt helyben történt, sok gazda jelentkezett, most már bérvágásra is.  

Elmondható, hogy kevés hízó van már a településen. Bérvágás szolgáltatás azonban több 

bevételt eredményezett, 2018. évben – 19.000.- Ft; 2019. évben – 230.000.- Ft bevétel 

származott belőle.  

Piacon lévő húsbolt: 31 millió Ft feletti nettó árbevétele volt az üzletnek.  

3 fő állandó dolgozója van a Kft.-nek és 1 fő napi bejelentéssel kerül foglalkoztatásra.  
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Tovább üzemeltetjük az ISUZU autóbuszt, most több igény is érkezett a bérlésére, hiszen nem 

csak helyiek vehetik igénybe. 2019. évben 8500 km/év futása volt, így 2,4 millió Ft bevételt 

eredményezett a busz bérlése. 

Tavalyi év nyarán szűnt meg a településen a Napsugár zöldség-gyümölcs bolt. Arra jutottunk, 

hogy hasonló színvonalon üzemeltessük tovább. Közben kinőttük a helyet és termékbővítés 

után átköltöztünk a Szabadság térre. Nagyobb helyen, jó minőséggel tudunk részt venni a 

piaci életben. Itt 2 fő állandó dolgozó van, 2 pedig kisegít. 2019. év II. félévében 14 millió Ft 

bevétele volt a zöldségesnek.  

2019. októberében átadásra került a napelempark. Téli hónapok következtek, így is 2 millió 

forintot termelt. 2020. évben 29-30 millió forint árbevételre számítunk. A hitel visszafizetése 

után látjuk majd a nyereséget. 

 

Balogh Zoltán : Régi képviselők emlékeznek, a kivitelező cég az önkormányzattól vásárolta 

a területet, majd a beruházást is támogatta. Jelenleg a kölcsönt adó cég engedélyezte, hogy a 

Kft. olyan ütemben fizesse vissza a hitelt, amilyen ütemezésben tudja vállalni. Most a 

tőketartozást kell fizetnie a Kft.-nek. 

 

Lukácsné Boros Anikó: Arra emlékszem, hogy a napelempark kialakítását megelőzően arról 

is szó volt, hogy a lakosság is kaphat részesedést?  

 

Palyafári János: Ha nem jön össze a banki kölcsön akkor gondolt arra a testület, hogy a 

lakosság is megvásárolhat, illetve befektethet a napelemparkba. 

 

Balogh Zoltán: Hosszadalmas volt a bank keresés időszaka. Nehezen fektetett be a bank 

napelempark építésébe. Fél év is volt mire találtunk bankot, aki befektetett. 2016. évben 

kezdődött a napelempark tervezési feladatai. 

 

Berényi Ambrus: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság  tárgyalta a Kft. 2019. évi 

beszámolóját. A bizottság jónak találta az üzlet váltást a zöldséges esetében. Több ember 

fordul meg az új üzletben, könnyebben megközelíthető.  

Összességében elfogadásra javasolja a Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság  a Kft. 

2019. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.   

 

Szabó Tibor : Valami veszteségesen működik tegyünk bele további összegeket, vagy 

szüntessük meg? 

 

Lukácsné Boros Anikó: Feladatbővítést is kezdeményezhet a Kft. cukrászda és kávézó 

üzemeltetés, vagy pecsenyesütő. 

 

Balogh Zoltán : Korábban volt próbálkozás a húsboltban. Sajnos a többi üzlet helyben 

szintén forgalmazni kezdte a termékeket.  

Ha a tervezett beruházásokat még megvalósítjuk, pl. napelem a szúrópont tetejére, akkor a 

villanyszámla több mint 3 millió Ft megtakarítást eredményez. A gázszolgáltatást nem tudjuk 

kiváltani, ott 600.000.- Ft-al kell számolni éves szinten.  

  

A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselő- 

testület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

53/2020. (VII. 09.) számú határozat 
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Beszámoló  a Bes-Ász Kft. 2019. évi tevékenységéről     

 

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában 

lévő Besenyszögi Általános Szolgáltató Kft. 2019. évi tevékenységéről szóló  

beszámolót a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja.        

 

A határozatról értesülnek: 

1.) Képviselő- testület tagjai H. 

2.) Balogh Zoltán  polgármester  H. 

3.) Meskó Zsolt ügyvezető H. 

4.) Munkácsi György jegyző H.  

 

 

VI. Napirendi pont tárgyalása: 

Előterjesztés Besenyszög Város Településképének védelméről szóló 23/2017. (XII.27.) 

önkormányzati rendelet módosítás előzetes hozzájárulásáról   

Előadó: Munkácsi György címzetes főjegyző   

 

Munkácsi György: A rendeletmódosítás szükséges mivel a rendeletünk rögzíti, hogy a 

hírközlést szolgáló antennatorony elhelyezése, mely területeken engedélyezett és mely 

területeken nem. Ezen felsorolás között szerepel a védett természeti terület. A DIGI 

Távközlési és Szolgáltató Kft. a külterületi 0484/24 hrsz-ú területen szeretné megvalósítani a 

mobil hírközlő tornyot, azonban ezen előírás alapján nem lehetséges. Az előírást pontosítani 

szükséges, mert a terület jogszabály alapján kihirdetett természeti védelem alatt nem áll.  

A településképi rendelet módosítás beruházó általi igénye, az adott területre vonatkozóan 

vállalkozói szerződés keretein belül, a beruházók által kerül finanszírozásra. A vállalkozási 

szerződés tartalmazza a településképi rendelet módosítás főépítészi feladatait. 

A településképi rendelet módosítása előtt szükséges a Képviselő – testület döntése a 

településképi rendelet módosításának elhatározásáról, ezért a fentiek értelmében terjesztem 

elő a következő határozat – tervezetet, melyet elfogadásra javaslok. 

 

Kiszelovics Ildikó településrendező javaslata szerint a Településképének védelméről szóló 

23/2017. (XII.27.) önkormányzati rendelet módosítása abban az esetben lehetséges, ha a 

partnerségi egyeztetéseket megtesszük. A Képviselő-testület a rendelet módosítását ezt 

követően fogadja el.  

 

A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselő- 

testület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

54/2020. (VII. 09.) számú határozat 

 

Besenyszög Város településképének védelméről szóló rendelete módosítás előzetes 

hozzájárulásáról   
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Besenyszög Város Önkormányzatának Képviselő – testülete Besenyszög Város külterületén a 

0484/24 helyrajzi számú területen a mobil hírközlő torony elhelyezésével összefüggésben a 

településkép védelméről szóló rendelet módosításához előzetesen hozzájárul. 

 

A képviselő – testület felhatalmazza Balogh Zoltán polgármestert a településkép védelméről 

szóló rendelet módosításával összefüggő vállalkozási szerződés megkötésére, melynek 

költségviselője a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. a településkép védelméről szóló 

rendelet módosítás kérelmezője. 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti 

egyeztetési eljárást (43/A.§) indítsa meg. 

 

A határozatról értesülnek: 

1.) Képviselő-testület tagjai H. 

2.) Balogh Zoltán polgármester H. 

3.) Munkácsi György címzetes főjegyző H. 

4.) DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. 

5.) Kiszelovics Ildikó Vezető településrendező tervező 5000 Szolnok, Szántó 

krt. 52. I.LH. 2/5. 

6.) Tekse András főépítész  

 

 

VII. Napirendi pont tárgyalása: 

Előterjesztés  Besenyszögi Napsugár Bölcsőde alapító okiratának elfogadására 

Előadó: Balogh Zoltán  polgármester  

 

Balogh Zoltán : A Besenyszögi Napsugár Bölcsőde alapító okirat tervezetét ismerhette meg a 

Képviselő-testület. A bölcsőde alapító okiratát 2020. augusztus 15.-e dátummal kívánjuk 

bejegyeztetni az Államkincstárnál. 

 

Munkácsi György: A formai követelményt a Magyar államkincstár határozza meg. Az 

alapellátás jogszabályi háttere: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontja. A szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény, a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 

feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet. Amit fontos még meghatározni az a 

költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölése. 

A bölcsődei alapellátás feladatain túl nyújtott szolgáltatásai lennének a bölcsődének, így az 

időszakos gyermekfelügyelet, játszócsoport, más gyermeknevelő szolgáltatással összefüggő 

feladatok ellátása. A bölcsődei csoportok száma 2, férőhelyek száma: 28 fő.  

Balogh Zoltán  polgármester  szavazásra bocsátja a Besenyszögi Napsugár Bölcsőde Alapító 

Okirata elfogadását. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselő- 

testület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

55/2020. (VII. 09.) számú határozat 

 

Besenyszögi Napsugár Bölcsőde alapító okiratának elfogadása 

 

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Besenyszögi Napsugár Bölcsőde 

Alapító okiratát a határozat melléklete szerinti egységes szerkezetű tartalommal jóváhagyja. 

 

A határozatról értesülnek: 

1.) Képviselő- testület tagjai H. 

2.) Balogh Zoltán  polgármester  H. 

3.) Magyar Államkincstár Szolnok  

4.) Pénzügyi csoport H. 

 

 

VIII. Napirendi pont tárgyalása: 

Beszámoló a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tevékenységéről  

Előadó: Balogh Zoltán  polgármester   

 

Balogh Zoltán: Besenyszög a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelem Szolnoki 

Igazgatósághoz tartozik, a káreseményeket Besenyszög területén az igazgatóság látja el. A 

beavatkozó állomány a szabadtéri tüzekkel, a kéménytüzekkel, és a CO-szivárgással 

kapcsolatos meghatározott hatósági feladatokat elvégzi. A helyismereti foglalkozások 

hatósági szemlélettel kerültek végrehajtásra. 

A beavatkozásokban az ÖTE-k jelentős segítséget nyújtottak. Az Életjel ÖTE 8 esetben 

önállóan számolt fel káresetet, 31 alkalommal a Szolnoki HTP-vel közösen. A Kőtelek ÖTE 4 

esetben önállóan számolt fel káresetet, 17 káresetnél közösen a Szolnoki HTP-vel 

együttműködve. 

A hatósági eljárásokkal kapcsolatban az a tapasztalat, hogy a társszervekkel közös 

ellenőrzések eredményesnek tekinthetőek. 

Összességében a 2019. évben a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság eredményesen 

teljesített, az éves munkaprogramban meghatározott feladatrendszer szerint végezte 

tevékenységét. A „Nyitott Szertárkapuk Program”-ban az érdeklődő lakosság számára 

biztosítva volt a betekintési lehetőség, a tűzoltóság mindennapi életébe. A kapcsolattartás 

lényeges eleme az óvodások, iskolás diákok fogadása nyílt napok keretein belül, illetve 

részvétel az oktatási intézmények által szervezett programokban. A beszámoló időszakában 

közel 700 gyermek látogatta meg a tűzoltósági programokat. 

A 2019. évre a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság (továbbiakban HTP) az előző évek 

tapasztalatai alapján több kiemelt feladatot tűzött ki. Elsősorban a beavatkozó állomány 

szakmai felkészültségének növelése volt a legfontosabb cél. Ezt az elméleti és gyakorlati 

képzés színvonalának növelésével tervezte elérni. Nagyon fontos szempont a működési 

területen lévő Önkéntes Tűzoltó Egyesületek (továbbiakban ÖTE) támogatása, elsősorban a 

Kőtelek ÖTE fejlesztésének, képzésének támogatása, az önállóan beavatkozó tűzoltó 

egyesület fenntartása érdekében. 
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A HTP kiemelt feladatként tűzte ki a tűzoltó eszközök, felszerelések, járművek 

karbantartottság-szintjének növelését a hatékonyság érdekében. 

 

Balogh Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnoksága 2019. évi 

tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását.   

 

A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselő- 

testület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

  

 56/2020. (VII. 09.) számú határozat 

 

Beszámoló a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóság Szolnoki 

Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi tevékenységéről    

  

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő- testülete a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 

Katasztrófavédelemi Igazgatóság Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2019. évi  

tevékenységéről szóló beszámolót, a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

 

A határozatról értesülnek: 

1.) Képviselő- testület tagjai H. 

2.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatósága 

Szolnok Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság Szolnok   

3.) Irattár H. 

 

 

IX. Napirendi pont tárgyalása: 

Előterjesztés az államháztartáson kívüli forrás átadásáról a besenyszögi civil szervezetek 

részére  

Előadó: Balogh Zoltán polgármester   

 

Balogh Zoltán:  A Képviselő-testület pályázatot írt ki, az államháztartáson kívüli forrás 

átvételéről és átadásáról szóló 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete alapján.  

A civil szervezeteink a pályázataikat benyújtották az önkormányzat képviselő-testülete felé 

elbírálásra. Olyan civil szervezet kaphat költségvetési támogatást, amely letétbe helyezte 

beszámolóját, azaz bíróság által bejegyzett szervezet.  

Minden civil szervezetnek nyújtott támogatáshoz, támogatási szerződést kell kötni. A 

szerződésnek legalább tartalmaznia kell: a pénzeszköz nagyságát, a felhasználás körét, az 

elszámolás határidejét, az elszámolás módját, a nem cél szerinti felhasználás esetén szankciók 

lehetőségét.  

A támogatási szerződések aláírására pénzügyi ellenjegyzést követően kerülhet sor.  

A támogatottnak minden esetben számla másolattal alátámasztott tételes elszámolást kell 

készítenie a megadott határidőig.  

 

A 2020.-as évben a civil támogatások keretösszegének csökkentését javaslom. Sajnos az 

önkormányzatokat érintő befizetési kötelezettségek miatt ezt az összeget 2,2 millió Ft-ban 

határozza meg a testület.  
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A Sport Egyesület vezetőjével már egyeztettem erről, hiszen nekik minden évben magasabb 

összegű támogatás került odaítélésre. Nem tudunk akkora támogatást biztosítani ebben az 

évben, így kértem határozzon meg olyan feladatokat, amelyekre elegendő lehet a támogatás. 

 

Szabó Tibor: Azt javaslom, mivel már kapott előlegként 400.000.- Ft-ot a Sport Egyesület, 

számoljon be eddig mire használta ezt az összeget, és mire lenne még szüksége, milyen tervei 

vannak erre az évre.  

 

Lukácsné Boros Anikó: Azt gondolom, hogy nem azért egy alapítványnak a támogatás, hogy 

füvet tudjon vágni belőle!  

 

Balogh Zoltán : Erről az SE vezetője tudna nyilatkozni.  

 

Szabó Tibor: Jelezni szeretném, hogy a motorosok rendezvénye egy későbbi időpontban 

megtartásra kerül. Augusztus végére terveztük a rendezvényt, és a motorosok kizárólagosan a 

támogatási összeget erre a programra használják fel.  

 

Berényi Ambrus: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság  tárgyalta a napirendet és a 

teljes keretösszeget  nem osztotta fel. Maradt tartalék, így a motorosok részére is adható 

támogatás. 

 

Berényi Ambrus :   A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság tárgyalta a napirendet és 

javaslatot tett a civil szerveztek támogatásának mértékére.  

A 2020. évi költségvetési keretösszeg 2,2 millió forint.  

A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság elsődlegesen véleményezte a pályázatokat.  

 A Besenyszögi Sport Egyesület részére 400.000.- forint előleg mellé 200.000 forint 

támogatási összeget javasol.    

 Besenyszögi Polgárőr Egyesület: 200.000.- Ft 

 Hagyományőrző Íjász Egyesület működési költségeikre 200.000.- Ft-ot javasoltunk. 

 Besenyszögi Milléri Sporthorgász Egyesület részére  a gyermekek táboroztatására és a  

versenyeikre korábbi polgármesteri határozat alapján  200.000.- Ft támogatás került 

előlegként átadásra. További 40.000.- Ft támogatás a rendezvény egyéb költségeire 

szükséges.  

 Besenyszögért Alapítvány  200.000.- Ft.  

 Az Eszterlánc óvoda alapítványa 200.000.- Ft. 

Balogh Zoltán  : A motorosok részére is a rendezvényük megtartásához javaslok 200.000.- Ft 

odaítélését. 

 

Balogh Zoltán  polgármester  szavazásra bocsátja a Pénzügyi és Településgazdálkodási 

Bizottság  javaslatát a Yellows Monkeys Motors Egyesület kiegészítő támogatásával.  

 

A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselő- 

testület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

57/2020. (VII. 09.) számú határozat 
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Civil szervezetek részére költségvetési támogatás iránt beérkezett pályázatok 

elbírálásáról 

 

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartáson kívüli forrás 

átvételéről és átadásáról szóló 1/2015. (II.13.) önkormányzati rendelete szerint kiírt 

pályázat keretén belül, támogatásban részesíti az alábbi civil szervezeteket:    

 Besenyszögi Sport Egyesület:                600.000.- Ft 

24/2020. (II.13.) KT határozat alapján előlegként kifizetve  400.000.- Ft 

 Besenyszögi Polgárőr Egyesület           200.000.- Ft 

 Besenyszögi Óvodásokért Alapítvány:                        200.000.- Ft 

 Besenyszögi Hagyományőrző Íjász Egyesület                200.000.- Ft    

 Besenyszögi Milléri Sporthorgász Egyesület:            240.000.- Ft 

47/2020. (VI.17.) Polgármesteri hat. alapján előlegként kifizetve   200.000.- Ft 

 Besenyszögért Alapítvány      200.000.- Ft 

 Yellow Monkeys Motoros Egyesület     200.000.- Ft 

 

Támogatás összege:                 1.840.000.- Ft 

 

Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testület a határozat mellékletét képező 

támogatási szerződéseket jóváhagyja, és megbízza Balogh Zoltán polgármestert a 

támogatási szerződés aláírásával.  

 

A határozatról értesülnek: 

1. Képviselő- testület tagjai H. 

2. Balogh Zoltán  polgármester  H. 

3. Besenyszögi Sport Egyesület H. 

4. Besenyszögi Polgárőr Egyesület H.           

5. Besenyszögi Óvodásokért Alapítvány H.  

6. Besenyszögi Hagyományőrző Íjász Egyesület   H. 

7. Besenyszögi Milléri Sporthorgász Egyesület H.              

8. Besenyszögért Alapítvány H. 

9. Yellow Monkeys Motoros Egyesület H.  

10. Pénzügyi Csoport H. 

 

X. Napirendi pont tárgyalása: 

Előterjesztés Muzeális intézmények szakmai támogatása (Kubinyi Ágoston Program) 

felhívásra beadandó pályázatról 

Előadó: Balogh Zoltán polgármester   

 

Balogh Zoltán: Az emberi erőforrások minisztere által – a belügyminiszterrel és a 

pénzügyminiszterrel egyetértésben – meghirdetett a Magyarország 2020. évi központi 

költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 3. melléklet II. 4. c) pont szerinti „Muzeális 

intézmények szakmai támogatására (Kubinyi Ágoston Program)” felhívásra Besenyszög 

Város Önkormányzata tulajdonában lévő Vehiculum Ház Közérdekű Muzeális Gyűjtemény, 
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Múzeumpedagógiai Tagintézmény szakmai támogatására pályázatot nyújtott be, mely 

keretében lehetőség nyílik a Vehiculum Ház kezelésében lévő mezőgazdasági eszközök 

restaurálására. 

 

Pályázó lehet az a települési önkormányzat, mely a támogatási kérelem benyújtásának évében 

más természetes vagy jogi személy fenntartásában működő, működési engedéllyel rendelkező 

muzeális intézmény fenntartását legalább 1 millió forinttal támogatja, és együttműködési 

megállapodás keretében vállalja, hogy további 5 éven keresztül évente legalább 500 ezer 

forinttal/forint értékben fogja támogatni. 

 

Pályázati alcél: b) Közérdekű muzeális gyűjtemények, valamint közérdekű muzeális 

kiállítóhelyek szakmai támogatása. 

A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás. 

A támogatás intenzitása: 100% 

A támogatás maximális összege: 4 millió forint 

A támogatás bruttó összeg, melyből általános forgalmi adó nem igényelhető vissza.  

Támogatás felhasználása: 

-  A támogatás a fejlesztéshez szükséges eszközök beszerzésére, a fejlesztéshez kapcsolódó 

szolgáltatások vásárlására, külső szakértők díjazására, restaurálási tevékenységre, a 

megvalósítással összefüggő személyi jellegű kifizetésekre, valamint infrastrukturális 

beruházásra fordítható 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a pályázat benyújtását támogassa. 

 

   

A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselő- 

testület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

 58/2020. (VII. 9.) számú határozat 

 

A Muzeális intézmények szakmai támogatására meghirdetett Kubinyi Ágoston 

Program felhívásra pályázat benyújtásáról 

 

Besenyszög Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az emberi erőforrások 

minisztere által a „Muzeális intézmények szakmai támogatására” meghirdetett 

Kubinyi Ágoston Program felhívásra pályázatot nyújt be a Kolping Oktatási és 

Szociális Intézményfenntartó Szervezet fenntartásában működő, MGY/7084/2013. 

számú működési engedéllyel rendelkező Vehiculum Ház Muzeális Intézmény szakmai 

támogatására.  

 

Besenyszög Város Önkormányzata a Vehiculum Ház Muzeális Intézmény fenntartását 

2012. évtől évente a költségvetési rendeletében meghatározottak szerint 1.200.000.- 

Ft-tal támogatta és Együttműködési megállapodás keretében vállalja, hogy további 5 

éven keresztül évente legalább 500.000.- Ft értékben fogja támogatni.    
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és az 

Együttműködési megállapodás aláírására.    

 

A határozatról értesülnek: 

1. Képviselő- testület tagjai H. 

2. Balogh Zoltán polgármester H. 

3. Vehiculum Ház Muzeális Intézmény  

4. Magyar Államkincstár Szolnok  

5. Pénzügyi Csoport H. 

 

 

XI. Napirendi pont tárgyalása: 

Előterjesztés a helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős 

miniszterrel közösen meghirdetett „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása” 2020. évi felhívásra pályázat benyújtásáról és önerő biztosításáról – 

Széchenyi úti (1364 hrsz) gyalogjárda burkolatfelújítása 

Előadó: Balogh Zoltán polgármester 

 

Balogh Zoltán: Besenyszög Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván 

benyújtani helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel 

közösen meghirdetett „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című 

pályázati kiírásra.  

A pályázat három alcélt tartalmaz, melyek a következők: 

a) Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (bölcsőde, 

óvoda, egészségügyi alapellátást szolgáló épület, közös önkormányzati hivatal); 

b) óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, sportlétesítmény felújítása, 

vagy új létrehozása; 

c) belterületi utak, járdák, hidak felújítása. 

 

A beadni kívánt pályázatunk célja a Széchenyi út (1364 hrsz.) Damjanich út – Nefelejcs út 

közötti szakaszán a gyalogjárda burkolatának felújítása. 

A maximálisan igényelhető támogatás összege esetünkben 20 millió forint, a támogatás 

intenzitása maximum 85%. 

A projekt megvalósításának tervezett költsége bruttó 23 515 104 Ft, melyhez bruttó 

19 987 838 Ft vissza nem térítendő támogatást kívánunk igénybe venni, így a projekt 

megvalósításához bruttó 3 527 266 Ft saját forrás biztosítása szükséges. 

A pályázat mellékleteként csatolni szükséges a képviselő testület határozatát, mely 

tartalmazza a pályázat támogatását. 

 

Szabó Tibor: A pályázat tartalmaz utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, sportlétesítmény 

felújítása, vagy új létrehozását. A műfüves pálya építése ebbe a pályázatba belekerülhetett 

volna.  

 

Balogh Zoltán : Hozhat erről döntést a testület. Arra gondoltam, hogy a településen a 

járdafelújítás és építés fontos az itt élőknek. 

 

Lukácsné Boros Anikó: Mi utcánkban járda sincs. Ha a TSZ iroda környékéről van szó, 

részemről rendben van a pályázat benyújtása. 
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Balogh Zoltán: Valószínű, hogy minden évben kiírják a pályázatot. Esetleg a támogatási 

összeg változik.  Az előterjesztést így teszem fel elfogadásra. A településen a járdafelújítást 

tartom a fontosnak.  

 

Balogh Zoltán  polgármester  szavazásra bocsátja a az önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések, Széchenyi úti járdafelújítás pályázat benyújtásáról szóló előterjesztést. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselő- 

testület egyhangú, 5 igen és 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: 

 

59/2020. (VII. 9.) számú határozat 

 

A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel 

közösen meghirdetett „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása” 2020. évi felhívásra pályázat benyújtásáról és önerő biztosításáról – 

Széchenyi úti (1364 hrsz.) gyalogjárda burkolatfelújítása. 

 

Besenyszög Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a helyi 

önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen 

meghirdetett, a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 

törvény 3. melléklet II. 2. pont szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatása” című pályázati kiírás, c. Belterületi utak, járdák hidak felújítása alcélra, a 

Széchenyi úti (1364 hrsz.) gyalogjárda burkolatfelújítására. 

 

Az önkormányzat a pályázathoz szükséges önerőt (bruttó 3 527 266 Ft) saját forrásból kívánja 

biztosítani 2021-ben, mely összeget Besenyszög Város Önkormányzata mindenkori 

költségvetési rendeletében szerepelteti. 

 

A beruházás forrásszerkezete:     Bruttó Ft 

Megnevezés Összesen 

Támogatás (85%) 19 987 838 Ft 

Saját forrás (15%) 3 527 266 Ft 

Összesen 23 515 104 Ft 

 

A Képviselő-testület a pályázat során bruttó finanszírozási támogatást kér, mert a 

beruházással kapcsolatban az ÁFA visszaigénylésére nem jogosult. 

 

A Képviselő-testület a pályázat elkészítésére, benyújtására és aláírására Balogh Zoltán 

polgármestert hatalmazza fel. 

   

  A határozatról értesülnek: 

 

1.) Képviselő-testület tagjai H. 

2.) Polgármesteri Hivatal Pénzügy H. 

3.) Magyar Államkincstár Szolnok 
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XII. Napirendi pont tárgyalása: 

Előterjesztés Besenyszög, Damjanich út 63. (besenyszögi 946/3 hrsz-ú) szám alatti 

belterületi ingatlan felajánlása megvásárlásra 

Előadó: Balogh Zoltán polgármester   

 

Balogh Zoltán :  Garhuth Zoltán István a tulajdonát képező Besenyszög, Damjanich út 63. 

szám alatti (946/3 hrsz.) ingatlanát felajánlja megvásárlásra Besenyszög Város 

Önkormányzata részére. Vételárat az eladó nem határozott meg. 

Az ingatlan Besenyszög, Damjanich út 63. szám alatt található, 621 m2 kivett lakóház, udvar.  

Az ingatlanon lévő lakóház rendeltetésű épület falazata vályog, rossz műszaki állapotú. Az 

ingatlan közművesített (víz, gáz, villany, csatorna).  

A fentiekben ismertetett változásokra tekintettel, kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy 

döntsön a felkínált ingatlan megvásárlási szándékáról, illetve az ingatlan megvásárlása esetén 

a vételárról. Úgy gondolom az ingatlan rossz állaga miatt, az önkormányzat ebben a 

helyzetben nem kíván az épületre költeni. A telek sem ér sokat, 30 %-a beépítési lehetőség. 

Ha bontásra ítéli az Építéshatóság, annak a költsége is az önkormányzatot terheli, mely 

szintén igen magas összeg. 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselő- 

testület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

60/2020. (VII. 09.) számú határozat 

 

A besenyszögi 946/3 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásáról 

 

Besenyszög Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Garhuth Zoltán István 6724 

Szeged, Siha köz 3/A. fsz. 1. szám alatti lakostól az 1/1-d arányú kizárólagos tulajdonát 

képező, besenyszögi 946/3 hrsz.-ú, 621 m
2
 területű, kivett lakóház, udvar művelési ágú 

ingatlant nem vásárolja meg. 

             

 

  A határozatról értesülnek: 

1.) Képviselő-testület tagjai H. 

2.) Balogh Zotán polgármester H. 

3.) Garhuth Zoltán István 6724 Szeged, Siha köz 3/A. fsz. 1.  

4.) Szakaliné Héja Ágnes ügyintéző H. 

 

 

 

XIII. Napirendi pont tárgyalása: 

Előterjesztés a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00044 azonosítószámú, „Új bölcsőde építése a 

megye gyermekintézményi kapacitással kevésbé ellátott területén - Besenyszögi 

Napsugár Bölcsőde kialakítása” c. projekt megvalósítása során beszerzendő eszközök 

szállítása tárgyú beszerzési eljárásra beérkezett érvényes ajánlattevők és a nyertes 

ajánlattevő meghatározása 

Előadó: Balogh Zoltán polgármester   
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Balogh Zoltán : Besenyszög Város Önkormányzata a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00044 

azonosítószámú, „Új bölcsőde építése a megye gyermekintézményi kapacitással kevésbé 

ellátott területén - Besenyszögi Napsugár Bölcsőde kialakítása” c. pályázat megvalósításához 

kapcsolódóan az Önkormányzat hatályos beszerzési szabályzata és a Terület- és 

Településfejlesztési Operatív Programok pénzügyi elszámolási útmutatója alapján 

eszközbeszerzési eljárást bonyolított le. 

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programok pénzügyi elszámolási útmutatója 

szerint a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések esetében a piaci ár alátámasztása 

érdekében a beszerzés tárgya vonatkozásában legalább 3, érvényes árajánlattal kell 

rendelkeznie az Önkormányzatnak.  

Az árajánlatoknak azonos tárgyú, összehasonlítható, összegében egyértelmű, írásos ajánlat 

kell, hogy legyenek, valamint egymástól és az ajánlatkérőtől független ajánlattevőktől kell 

származniuk. Az ajánlatoknak tartalmaznia kell az ajánlat érvényességi idejét is. 

A beszerzési eljárás során beérkezett érvényes ajánlatok az alábbiak: 

 

 

1. Ajánlat: 

Ajánlattevő neve: HOR Zrt. 

Ajánlattevő címe: 1076 Budapest, Péterfy S. u. 7. fszt. 1.  

Ajánlati összeg: 8 740 453 Ft + ÁFA, bruttó 11 087 160.-Ft 

Ajánlat érvényességi ideje: 90 nap 

Ajánlat értékelését befolyásoló egyéb adat: nincs 

 

 

2. Ajánlat: 

Ajánlattevő neve: Quatro Sport Kft. 

Ajánlattevő címe: 6000 Kecskemét Csongrádi u. 3. 

Ajánlati összeg: 8 794 266 Ft + ÁFA, bruttó 11 157 707.-Ft 

Ajánlat érvényességi ideje: 90 nap 

Ajánlat értékelését befolyásoló egyéb adat: nincs 

 

 

3. Ajánlat: 

Ajánlattevő neve: SULITECH „a teljesség igényével” Bt. 

Ajánlattevő címe: 8000 Székesfehérvár, Kertalja köz 3. 

Ajánlati összeg: 8 811 274 Ft + ÁFA, bruttó 11 176 974.-Ft 

Ajánlat érvényességi ideje: 90 nap 

Ajánlat értékelését befolyásoló egyéb adat: nincs 

 

A beérkezett ajánlatok szakmai-műszaki tartalmukban összehasonlíthatóak. Az ajánlattevők a 

teljesítésre alkalmasak.  

A bírálati szempontok: legalacsonyabb ajánlati ár 

Megállapítom, hogy a benyújtott érvényes ajánlatok közül az értékelési szempontnak a HOR 

Zrt. ajánlattevő ajánlata felel meg. 

Az Önkormányzat beszerzési szabályzatának IV. 4. a) pontja értelmében az 1.000.000 Ft-ot 

elérő egyedi beszerzési érték esetén a beszerzési eljárást lezáró döntést a bekért ajánlatok 

vonatkozásában a képviselő testület hozza meg. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fent ismertetett beszerzési eljárás nyertes 

ajánlatáról határozatban döntsön. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a Képviselő- 

testület egyhangú, 6 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 

 

61/2020. (VII. 9.) számú határozat 

 

A TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00044azonosítószámú, „Új bölcsőde építése a megye 

gyermekintézményi kapacitással kevésbé ellátott területén - Besenyszögi Napsugár 

Bölcsőde kialakítása” c. projekt megvalósítása során beszerzendő eszközök szállítása 

tárgyú beszerzési eljárásra beérkezett érvényes ajánlattevők és a nyertes ajánlattevő 

meghatározása. 

 

Besenyszög Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00044 

azonosítószámú, „Új bölcsőde építése a megye gyermekintézményi kapacitással kevésbé 

ellátott területén - Besenyszögi Napsugár Bölcsőde kialakítása” c. pályázat megvalósítása 

során beszerzendő eszközök szállítása tárgyú beszerzési eljárásra beérkezett ajánlatokat 

érvényesnek nyilvánítja: 

- HOR Zrt. (1076 Budapest, Péterfy S. u. 7. fszt. 1.) 

- Quatro Sport Kft. (6000 Kecskemét Csongrádi u. 3.) 

- SULITECH „a teljesség igényével” Bt. (8000 Székesfehérvár, Kertalja köz 3.) 

 

A Képviselő-testület az érvényes ajánlatok értékelési szempont (összességében 

legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás kiválasztása) szerinti értékelése után, nyertes 

ajánlattevőként a HOR Zrt-t (1076 Budapest, Péterfy S. u. 7. fszt. 1.) határozza meg, mert az 

érvényes ajánlattevők közül a HOR Zrt. (1076 Budapest, Péterfy S. u. 7. fszt. 1.) tette az 

összességében legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot. 

 

A Képviselő-testület a fejlesztés megvalósításához szükséges bruttó 11.087.160,- Ft-ot a 

TOP-1.4.1-15-JN1-2016-00044 azonosító számú pályázatban elnyert 223.931.479,- Ft 

támogatásból biztosítja. A támogatás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és 

Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. 

 

A Képviselő-testület felkéri Balog Zoltán polgármestert az eszközbeszerzés szerződésének 

aláírására.  

A határozatról értesülnek: 

1.) Képviselő- testület tagjai H. 

2.) Balogh Zoltán polgármester H. 

3.) Pénzügyi Csoport H. 

4.) Irattár  

 

 

Balogh Zoltán  polgármester  zárt  ülést rendel el.  

 

 

       Balogh Zoltán                         Munkácsi György 

      polgármester                                          címzetes főjegyző  


