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Jegyzőkönyv
Készült Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 10. napján
12.00 órai kezdettel a Vedres István Faluház épületében (6756 Tiszasziget, Szabadság utca 8.)
megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről.
Jelen vannak:
Ferenczi Ferenc polgármester
Süveg József képviselő
Papp Béla képviselő
Károsi János képviselő
Kiss Róbert képviselő
Csóti Ferenc képviselő
Dr. Vladiszavlyev Zsanett kirendeltség vezető
Távol vannak:
Nacsa Tamás alpolgármester
Ferenczi Ferenc polgármester
Tisztelettel köszönti Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén
megjelent

képviselőket,

és

a

meghívottakat.

Megállapítja

a

Képviselő-testület

határozatképességét, a 7 fős testületből 6 fő jelen van.
Ismerteti a napirendi pontokat
1) Artemisia Best Szociális Szövetkezetbe való belépés
Előterjesztő: Ferenczi Ferenc polgármester
Előadó: Ferenczi Ferenc polgármester
2) Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás társulási
megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Ferenczi Ferenc polgármester
Előadó: Ferenczi Ferenc polgármester
3) Tiszasziget Község Önkormányzat számlavezető pénzintézet váltásának ügye
Előterjesztő: Ferenczi Ferenc polgármester
Előadó: Ferenczi Ferenc polgármester
4) Egyebek
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Csóti Ferenc képviselő
Szeretne napirend előtt felszólalni. Javaslata lenne a harmadik napirendi ponttal
kapcsolatosan. Úgy halotta a képviselő társaktól, hogy ajánlatot kaptunk a Fontana Credit
Takaréktól a számlavezetéssel kapcsolatosan, és talán nem volt idő vagy lehetőség arra, hogy
ki legyen dolgozva egy írásos előterjesztés és egy határozati javaslat hogy tudjon a testület
dönteni. Az anyag véleménye szerint nem alkalmas arra, hogy döntést hozzon a testület, csak
arra, hogy beszélgessenek róla. Kéri hogy kerüljön az egyebek napirendi pont közé.
Ferenczi Ferenc polgármester
Csóti Ferenc képviselő javaslatát szavazásra bocsájtja, miszerint a Tiszasziget Község
Önkormányzat számlavezető pénzintézet váltásának ügye című napirend az egyek között
kerüljön csak megtárgyalásra.
A szavazás eredményeként megállapítja, hogy a javaslatot a képviselő-testület 5 nem, 1 igen
szavazattal elutasítja, így az ülés napirendi pontjait a képviselő-testület változtatás nélkül
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
1/2015. (I.10.) Öt. határozat
Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

HATÁROZAT
Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 44.§-a, valamint Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő
– Testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014. (XI.27.)
önkormányzati rendeletének 14.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyzőkönyv 1. számú
mellékletét képező meghívóban szereplő napirendi pontokat változtatás nélkül elfogadja.
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1. napirendi pont

Artemisia Best Szociális Szövetkezetbe való belépés
(írásos előterjesztés, határozat javaslat, jelen jegyzőkönyv 2. számú mellékletét képezi)
Ferenczi Ferenc polgármester
Előadásában elmondja, hogy szeretné, ha az önkormányzat belépne a szociális szövetkezetbe.
Ezen szövetkezet Szegeden működik, foglalkoztatási céllal, és az új pályázati lehetőségekben
köszönhetően előnyös lesz az önkormányzat számára, ha a tagja lesz. A szövetkezetbe belépés
10 ezer forintba kerülnek az önkormányzatnak, de ezáltal amennyiben a szövetkezet pályázati
támogatásokat nyer, 1 illetőleg 2 fő tiszaszigeti foglalkoztatására nyílik lehetőség. Egyéb
kötelezettség az önkormányzatot nem terheli, ezért érdemes lenne belépni. Semmilyen
kötelezettséggel nem jár. Annyit kell tudni, hogy majd névváltozás fog történni, és LÉT
szociális szövetkezet lesz. Arról kellene dönteni, hogy amennyiben a képviselők is úgy
gondolják, a szociális szövetkezetbe az önkormányzat belépjen.
Van-e esetleg kérdés?
Süveg József képviselő
Kérdése, hogy az anyag elolvasása után azt látta, hogy a 7 tagból 6 tag kilépett a
szövetkezetből, egyedül csak Bálint Dorottya marad tag. Ez így van-e?
Ferenczi Ferenc polgármester
Válaszában elmondja, hogy igen, mindenki kilépett 1 tag kivételéve.
Süveg József képviselő
Tehát akkor elvileg 6 tag belépése szüksége még.
Ferenczi Ferenc polgármester
Válaszában elmondja, hogy igen, de nem Tiszaszigetről, hanem Szegedről kerülne ki a
további 6 tag, és a 7. tag lenne a Tiszaszigeti Önkormányzat.
Süveg József képviselő
Kérdése, hogy szövetkezetnek a humán egészségügyi ellátás a fő tevékenysége.
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Ferenczi Ferenc polgármester
Elmondja, hogy a megkérdezte a működés tekintetében. A tevékenységet módosítani akarják,
a cél az, hogy a már meglévő szociális szövetkezet alakuljon át, és ne egy új kerüljön
létrehozásra, mivel a pályázatoknál előnyt jelent, ha egy szövetkezet már régóta működik és
nem újonnan alakult. Teljesen át akarják alakítani az egész struktúrát, új tagokkal, új
alapszabállyal és tevékenységi körrel működne tovább. A módosítást január közepéig a
bíróságnak be kell nyújtani. Ezen felül van egy pályázati keret, amelyre a szövetkezet
pályázni szeretne, amelyből az önkormányzat csak profitálhat.
Süveg József képviselő
Kérdése, hogy kicsoda az a Bálint Dorottya.
Ferenczi Ferenc polgármester
Válaszában elmondja, hogy nem Bálint Dorottya kereste meg a szociális szövetkezet ügyében,
hanem a Kovalcsik Andrea, valamint Kothencz János. Kothencz Jánossal több éves
együttműködésünk van, mint az ÁGOTA alapítvány vezetője. Véleménye szerint ezen
szövetkezettel szeretnének a hátrányos helyzetű gyermekeknek segíteni az elhelyezkedésben,
akik már elmúltak 18 évesek. Annyi ígéretet kaptunk, hogy a foglalkoztatásban tiszasziget is
részesül.
Süveg József képviselő
Elmondja, hogy csak arra vont kíváncsi, hogy honnan az ismeretség.
Ferenczi Ferenc polgármester
Az ismeretség az Ágota alapítvány kapcsán van. Elmondja, hogy nem is kerestek meg más
önkormányzatot, csak a Tiszaszigetit.
Csóti Ferenc képviselő
Kérdése, hogy azt lehet-e tudni, hogy milyen a tulajdonosi kör amelyik megszűnt.
Ferenczi Ferenc polgármester
Válaszában elmondja, hogy nem tudja pontosan, csak annyit hogy magánszemélyek voltak, és
a többségük orvos.
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Csóti Ferenc képviselő
Elmondja, hogy igen, van egy pár doktor, és annak a gyermekei.
Ferenczi Ferenc polgármester
Hozzáteszi, hogy ki szerettek volna lépni.
Süveg József képviselő
Elmondja, hogy úgy gondolja, hogy jegyző asszony megnézte a dokumentumokat és
semmilyen kötelezettség nem hárul az önkormányzatra.
Dr. Vladiszavlyev Zsanett aljegyző
Válaszában elmondja, hogy természetesen. Egy kötelezettség hárul az önkormányzatra,
mégpedig hogy 10 ezer forint névértéket részesedést kell vásárolni, amelyen a 2015-ös
költségvetésbe be kell tervezni. Egyéb kötelezettség nem hárul az önkormányzatra.
Csóti Ferenc képviselő
Elmondja, hogy van még egy megjegyzése. A céllal egyetért, semmi gond nincs vele. Egy
kicsi érdekességet vélt felfedezni a papírokban. Az alapszabály negyedik oldal utolsó
bekezdés utolsó mondata: az érvényes alapszabály szerint jogi személy nem lehet tagja a
szövetkezetnek. Szerinte ez van érvényben, ugyan látta, hogy a módosításban ez a mondat
kikerült az alapszabályból.
Nem tudja, hogy az érvényes alapszabály alapján beléphet-e az önkormányzat tagként.
Elmondja, hogy az újban már nem lesz benne, de azért egy helyen még benne maradt az
alapszabály tervezetben, hogy a tagságba az a személy vehető fel.
Dr. Vladiszavlyev Zsanett aljegyző
Válaszában elmondja, hogy jogilag ez majd úgy kerül rendezésre, hogy az önkormányzat
tagsági jogviszonya tekintetében dönt a képviselő-testület, és amennyiben tagja kíván lenni a
szövetkezetnek, akkor az a cégbíróságra bejelentésre kerül. Ha majd a szövetkezetbe minden
tag bekerül, akkor a közgyűlés egyidejűleg rendelkezik a tisztségviselőkről. A cégbíróság
addig nem vezeti át a módosítást, amíg a közgyűlés annak megfelelően nem módosítja az
alapszabályát.
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Csóti Ferenc képviselő
Elmondja, hogy nem értelemszerű, hogy ez most új szövetkezet lesz, vagy egy meglévőnek
módosítása.
Dr. Vladiszavlyev Zsanett aljegyző
Válaszában elmondja, hogy egy meglévő szövetkezet módosításáról van szó.
Csóti Ferenc képviselő
Elmondja, hogy az előterjesztés első oldal utolsó bekezdése alapján az alapszabály
tervezetben kipontozott részek véglegesítésére 2015. Január 12-én kerül sor, míg a határozat
kivonatban az van, hogy az alapszabály tervezetét megismerte a képviselő-testület, melyben
megjelölésre került az ügyvezető és a tisztségeket ellátó személyek. Erről esetleg ha szóban
kaphatnánk tájékoztatást. És ezen felül, hogy alapítás, tehát a bekezdés utolsó mondata, hogy
az önkormányzati tag 10 ezer forint névértékű részjegy vásárlásával járuljon hozzá a
szövetkezet alapításához.
Dr. Vladiszavlyev Zsanett aljegyző
Válaszában elmondja, hogy a szövetkezet jelenleg jogilag nem létezik. Hozzáteszi, hogy volt
a Artemisia Best Szociális Szövetkezet.
Csóti Ferenc képviselő
Hozzáteszi, hogy beszéljünk magyarul ürömnek hívják őket.
Dr. Vladiszavlyev Zsanett aljegyző
Jó. Tehát a szövetkezet, de a mivel a tagsági jogviszony megszűnt, ezért ők most
gyakorlatilag nem léteznek, hiszen a létezéshez szükséges jogviszonyok nem állnak fenn. A
szövetkezet amint összegyűjti a szükséges taglétszámot, egy jogfolytonos jogutódlás
következik be.
Azért van erre szükség, mert pályázatot nyújtottak be, amely ugyan nem nyert eddig, de
tartaléklistára kerültek, és amennyiben támogatást nyernek, így jogutódja lesz az eredeti
szociális szövetkezetnek, és a pályázati támogatás hozzáférhető lesz a számára. Egy már
benyújtott pályázata miatt nem akarja, hogy a későbbiekben jogilag ne tudja érvényesíteni a
támogatást.
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Ferenczi Ferenc polgármester
Köszöni a hozzászólásokat. Több kérdés, vélemény nem lévén szavazásra bocsátja a napirendi
pontokat. A szavazás eredményeként megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen, 1
tartózkodás (Csóti Ferenc képviselő) szavazattal elfogadta a napirendi pontot és az alábbi
határozatot hozta:
2/2015. (I.10.) Öt. határozat
Tárgy: Artemisia Best Szociális Szövetkezetbe való belépés

Határozat
1. Tiszasziget község Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy
az Artemisia Best Szociális Szövetkezet (a továbbiakban: Szociális Szövetkezet) alapító tagja
kíván lenni és 1darab, darabonként 10.000,- Ft (azaz tízezer forint) névértékű részjegy
jegyzéséről dönt, mely az Önkormányzat 2015. évi költségvetésébe beépítésre kerül.
2. Tiszasziget község Önkormányzata Képviselő-testülete kijelenti, hogy a határozat
mellékletét képező alapszabály tervezetét megismerte, és azt – mint alapító tag – elfogadásra
javasolja a Szociális Szövetkezet közgyűlésének.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szövetkezet alapszabályának
aláírására.
4. Tiszasziget község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Ferenczi Ferenc
polgármestert, hogy a Szociális Szövetkezet alakuló közgyűlésén Tiszasziget község
Önkormányzatát teljes jogkörrel képviselje, nevében a szükséges jognyilatkozatokat
megtegye.
Határidő:

2015. január 12.

Felelős:

Ferenczi Ferenc polgármester

Határozatról értesítést kap:
1) Ferenczi Ferenc polgármester
2) Dr. Vladiszavlyev Zsanett aljegyző
3) Artemisia Best Szociális Szövetkezet
4) Irattár
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2. napirendi pont
Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodás módosítása
(írásos előterjesztés, határozat javaslat jelen jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi)
Ferenczi Ferenc polgármester
Előadásában elmondja, hogy 2 db KEOP-os pályázat került benyújtásra a társulás részéről.
Ezen pályázatból az egyik érintette az önkormányzatot, azonban az sajnos nem nyert. Ebbe
volt beépítve azon rendszer kiépítése, hogy a hulladékszállítás chip-es rendszer alapján a mért
súly alapján történjen.
Ezen pályázatot május hónapban újból be lehet majd nyújtani. Mivel a társulás tagja az
önkormányzat, határozatot kell hozni a pályázatok valamint a társulási megállapodás
módosítása ügyében, lényegében az önkormányzatnak csak tudomásul kell venni a pályázatot,
egyéb kötelezettségünk nincs.
Süveg József képviselő
Kérdése, hogy olvasta a kiküldött anyagban, hogy július 1-től lehetőség lesz 60 literes kukák
kihelyezésére, amit már korábban is kérelmeztünk a hulladék gazdálkodástól, hogy akinek
kevesebb hulladék keletkezik, kedvezőbb összeget fizessen. Kérdése, hogy ezen rendszer
hogyan fog majd működni.
Ferenczi Ferenc polgármester
Elmondja, hogy bennünket ez nem érint, mivel sajnos nem nyert a pályázat. Azt a választ
kapta a kérdésére, hogy nálunk nem lesz semmi változás. Hozzáteszi,hogy ha esetleg szeged
mégis nyer majd a pályázaton, akkor a költség beépítésre kerül, de ez nem miket érint. A
kisebb méretű kukák kihelyezésére már van 5 éve kaptunk ígéretet, azonban érdemi változás
nem történt, mivel nincs rá pénz, csak ha uniós pályázat keretében valósulhat meg.

Ferenczi Ferenc polgármester
Több kérdés, vélemény nem lévén szavazásra bocsátja a napirendi pontokat. A szavazás
eredményeként megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen 1 tartózkodás (Csóti Ferenc
képviselő) szavazattal elfogadta a napirendi pontot és az alábbi határozatot hozta:
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3/2015. (I.10.) Öt. határozat
Tárgy: Dél-alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítása

Határozat
1. Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő – Testülete úgy döntött, a Dél-alföldi Térségi
Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodás módosítását a melléklet szerinti
tartalommal jóváhagyja.
2. A Képviselő – Testület felhatalmazza Ferenczi Ferenc polgármestert, a Társulási
Megállapodás aláírására, és a Megállapodás Társulás részére történő megküldésére.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Ferenczi Ferenc polgármester

Határozatról értesítést kap:
1) Dél –alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás – dr. Koltainé Farkas Gabriella
2) Ferenczi Ferenc polgármester
3) Dr. Vladiszavlyev Zsanett kirendeltség vezető
4) Gazdálkodás helyben
5) Irattár
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3. napirendi pont
Tiszasziget Község Önkormányzat számlavezető pénzintézet váltásának ügye
(írásos előterjesztés, határozat javaslat jelen jegyzőkönyv 4. számú mellékletét képezi)
Ferenczi Ferenc polgármester
Előadásában elmondja, hogy már fél éve tárgyalta a képviselő-testület az önkormányzat
számlavezető pénzintézet váltásának ügyét, és akkor abban maradtak, hogy bekérünk egy
összehasonlító táblázatot a kép pénzintézet között, amelyből számszakilag kiderül, hogy
melyik esetben jár jobban az önkormányzat. Elkészült ezen táblázat, és ez alapján az
állapítható meg, hogy talán 2 db olyan mérőszám van, amelyben az OTP Bank kedvezőbb, az
összes többiben a Fontana Credit Takarékszövetkezet. A táblázatból az tűnik ki, hogy a
bankszámla követel kamata lényegesen magasabb a takaréknál. Azt szeretné, hogy ezen tétel
is kedvezőbb, vagy legalább ugyanolyan legyen a takaréknál is, mint az OTP-nél. Elmondja,
hogy az állam feltőkésítette a takarékszövetkezeteket, és már sok önkormányzat átment
hozzájuk. Előny még, hogy a takarék tekintetében nem kell Szegedre menni ügyeket intézni,
mert megtehető Újszentivánon, illetőleg Szőregen is. Azt gondolja, hogy a bankváltás
kedvező hatással volna az önkormányzat számára.

Süveg József képviselő
Kérdése, hogy tárgyalt-e már a bankkal.

Ferenczi Ferenc polgármester
Javasolja, hogy úgy kerüljön elfogadásra a napirend, hogy azon feltétellel kerül sor a
bankváltásra, amennyiben a takarékszövetkezet mindenben kedvezőbb, vagy legalább
ugyanolyan paramétereket tartalmaz költségek tekintetében mint az Otp.

Dr. Vladiszavlyev Zsanett aljegyző
Hozzáteszi, hogy a bankváltás május 1 napi hatállyal kezdődne, mivel törvényi kötelezettség
az államkincstár felé 30 nappal hamarabb bejelenteni a bankváltást, valamint egyéb technikai
feladatokat addigra el kell intézni.

12

Ferenczi Ferenc polgármester
Több kérdés, vélemény nem lévén szavazásra bocsátja a napirendi pontokat. A szavazás
eredményeként megállapítja, hogy a Képviselő-testület 5 igen 1 tartózkodás (Csóti Ferenc
képviselő) szavazattal elfogadta a napirendi pontot és az alábbi határozatot hozta:

4/2015. (I.10.) Öt. határozat
Tárgy: Fontana Credit Takarékszövetkezet teljes körű számlavezetésre vonatkozó
ajánlatának elfogadása

Határozat
1./ Tiszasziget község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 01. napi hatállyal
felmondja az OTP Bank Nyrt.-vel (székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16;
cégjegyzékszám: 01-10-041585; adószám: 10537914-4-44; tevékenységi engedély száma:
983/1997/F.

sz.

ÁPTF

határozat)

mint

Tiszasziget

község

Önkormányzata

számlavezető hitelintézetével fennálló bankszámlaszerződését az alszámlákra kiterjedő
hatállyal.
Az OTP Bank Nyrt. Üzletszabályzata a pénzforgalmi szolgáltatásokról című dokumentum
VIII./2. rész 3. pontjában a felmondási határidő 30 nap. A számlavezetés 2014. május 01.
napjával szűnik meg.
2./ Tiszasziget község Önkormányzata Képviselő - testülete felhatalmazza Ferenczi Ferenc
polgármestert, hogy írja alá az OTP Bank Nyrt. szerződésének felmondását és azt legkésőbb
március 31. napjáig juttassa el az OTP Bank Nyrt. területileg illetékes igazgatóságához.
3./ Tiszasziget község Önkormányzata Képviselő - testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 84. § (1) és (3) bekezdése alapján Tiszasziget község Önkormányzata és
intézményei számlavezető hitelintézetéül 2014. május 1. napi hatállyal a Fontana Credit
Takarékszövetkezetet ( központ : 6722 , Szeged, Mikszáth Kálmán utca 15., adószám:
10043976-2-06, bankszámlaszám: 11500119-10001150 ) választja.
4./ Tiszasziget község Önkormányzata Képviselő - testülete felhatalmazza Ferenczi Ferenc
polgármestert, hogy kösse meg a bankszámlaszerződést az alszámlákra kiterjedő hatállyal a
Fontana Credit Takarékszövetkezettel.
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5./ Tiszasziget község Önkormányzata Képviselő - testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 84. § (3) bekezdése alapján kötelezi az intézményvezetőket az 1./pontban
megjelölt hitelintézettel fennálló bankszámlaszerződés felmondására, illetve a 3./pontban
megjelölt pénzintézettel a bankszámlaszerződés megkötésére.

Határidő:
Felelős:

azonnal
Ferenczi Ferenc polgármester

Erről értesítést kap:
1) Dél –alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás – dr. Koltainé Farkas Gabriella
2) Ferenczi Ferenc polgármester
3) Dr. Vladiszavlyev Zsanett kirendeltség vezető
4) Gazdálkodás helyben
5) Irattár
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4. napirendi pont
EGYEBEK
Ferenczi Ferenc polgármester
Előadásában elmondja, hogy aláírásra került a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról
szóló megállapodás december 30-án. Így Kübekháza, Klárafalva, Ferencszállás, és Tiszasziget
alkot egy közös önkormányzati hivatalt.

Csóti Ferenc képviselő
Kérdése, hogy úgy tudja, hogy Tiszasziget településen már tevékenyen működik 2 db
szociális szövetkezet, és az önkormányzatnak ezekben van-e tagsága.

Ferenczi Ferenc polgármester
Válaszában elmondja, hogy nem, nincs.

Csóti Ferenc képviselő
Köszöni a választ.

Ferenczi Ferenc polgármester
Több előterjesztés nem lévén megköszöni a képviselőknek és a meghívottaknak a
megjelenést, és a testületi ülést bezárja.
k.m.f.t.
Ferenczi Ferenc
polgármester

Dr. Vladiszavlyev Zsanett
kirendeltség vezető
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