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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült:  Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én du. 

1400 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében – megtartott 
üléséről. 

 
 
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Meghívottak: mellékelt jelenléti ív szerint 
 
 

Szilágyi Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott 
vendégeket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 7 fő 
képviselő jelen van.  
 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Zsólyominé Gyenes Anikóra, valamint a 
jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Tóth Imre képviselőre és a napirendi pont 
tárgyalására. 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető, 
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét – 7 fő igen szavazattal elfogadta. 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a napirendi pont tárgyalását – 7 
fő igen szavazattal elfogadta. 

 
 

Napirendi pontok: 
 
 

1./ A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 26/2006.(XII. 
14.) rendelet módosítása 

 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
2./ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekjóléti ellátásokról 

szóló 9/2006.(III. 30.) rendelete módosításáról 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
3./ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2010.(XI. 25.) Önkormányzati rendeletének módosításáról 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
4./ Tiszacsege Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása 
 Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző 



2 
 

 
5./ A 2012/2013. nevelési évben, tanévben indítható óvodai csoportok, iskolai osztályok 

és napközis csoportok számának meghatározása 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
6./ Társadalmi szervezeteknek nyújtott 2011. évi támogatás elszámolása 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
7./ A Városi Óvoda és Bölcsőde – Napsugár Bölcsőde intézményében ellátásban 

részesülők érdekvédelmére szolgáló érdekképviseleti fórum megalakításának és 
működésének szabályzatának elfogadása 

 Ea.: Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezető 
 
8./ Javaslat pályázati felhívás elfogadására a Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői 

beosztásának ellátására 
 Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző 
 
9./ Ellátási szerződés kötése iránti kérelmek megtárgyalása 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
10./ Az önkormányzat fenntartásában álló intézmények terembérleti díjainak 

meghatározása 
 Ea.: Losonczi János PÜB. elnök 
 
11./ MÁV épületre vonatkozó költségkalkuláció elkészítésére javaslattétel 
 Ea.: Losonczi János PÜB. elnök 
 
12./ Közüzemi mérőórák ellenőrzésére javaslattétel 
 Ea.: Losonczi János PÜB. elnök 
 
13./ Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérleti 

szerződésének módosítására javaslattétel 
 Ea.: Losonczi János PÜB. elnök 

 
14./ Polgármesteri jelentés 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
15./ Különfélék 
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1. Napirendi pont 

 
A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 26/2006.(XII. 
14.) rendelet módosítása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Kérdezem a bizottság elnökét Losonci Jánost, hogy a bizottság tárgyalta-e?  
 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 Együttes ülésen megtárgyaltuk. A bizottság a tervezetet elfogadásra javasolja.  
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
  Aki a rendelet módosítást a leírtak szerint elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással 

jelezze.  
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátások helyi szabályairól szóló 26/2006.(XII. 14.) rendelet módosítását – 7 
fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:  
 
 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

2/2012. (I. 26.) Önkormányzati Rendelete 
 

Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a 
szociális ellátások helyi szabályairól szóló 26/2006. (XII. 14.) Rendelete módosításáról 

 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális 
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális 
ellátások helyi szabályairól szóló 26/2006. (XII. 14.) Rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 
5. § (1) bekezdés e) pontja hatályát veszti. 
 

2. § 
 

A Rendelet lakásfenntartási támogatásról szóló 8. §-a hatályát veszti. 
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3. § 
 

A Rendelet 6.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
 
„(1) A Szt. 37. § (1) bekezdésének b)-d) pontja szerinti aktív korúak ellátására jogosult 
személy köteles együttműködni a Balmazújváros Kistérség Humán Szolgáltató Központ 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatával (a továbbiakban: Családsegítő Szolgálat).” 
 

4. § 
 
A Rendelet a következő 6/C. §-sal egészül ki: 
 
„6/C. § (1) Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság 
kezdő napján 
 

a) orvosi szakvéleménnyel igazolja, hogy egészségi állapotára tekintettel 
közfoglalkoztatásban részt venni nem tud, munkavégzési képességét 
egészségkárosodása akadályozza vagy kizárja, vagy 

b) pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége a közfoglalkoztatásban való részvételét 
akadályozza vagy kizárja és ezt orvosi szakvéleménnyel igazolja, vagy 

c) gyermeket vár és ezt terhesgondozási kiskönyvvel igazolja, vagy 
d) beteg, önmaga ellátásáról gondoskodni nem képes személy ápolását végzi, 

 
rendszeres szociális segélyre jogosult. 

 
5. § 

 
A Rendelet 6/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„6/B. § (1) Az aktív korúak rendszeres szociális segélyét természetben kell nyújtani, ha a 
támogatásban részesülő gyermekét a jegyző védelembe vette.” 
 

6. § 
A Rendelet 9/A.§-a hatályát veszti. 
 

7. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
Tiszacsege, 2012. január 25. 
 
 
 

Szilágyi Sándor                                                             Füzesiné Nagy Zita 
 polgármester                                                                           jegyző 
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2. Napirendi pont 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekjóléti ellátásokról 
szóló 9/2006.(III. 30.) rendelete módosításáról 

 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
 Bizottság elnökét kérdezem, hogy tárgyalta-e a bizottság?  
 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 Összevont bizottsági ülésen megtárgyaltuk. A rendelet lényege, hogy vegyük külön a 

nevelés és az étkeztetés költségeit. Bizottságunk a Képviselő-testület felé elfogadásra 
javasolja.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
  Aki a rendelet módosítással egyetért kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekjóléti ellátásokról szóló 9/2006.(III. 
30.) rendelete módosítását – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet 
alkotja:  
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TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
3/2012. (I. 26.) Önkormányzati Rendelete 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

a gyermekjóléti ellátásokról szóló 9/2006. (III.30.) Rendelete módosításáról 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján, a következőket rendeli el: 
 
 

1. § 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekjóléti ellátásokról szóló 
9/2006. (III.30.) Rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 7/A. § (4) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„(4) A gyermekek napközbeni ellátása során a bölcsődében a gyermek gondozásáért 

fizetendő térítési díjat, valamint a bölcsődében, az óvodában és az iskolai napközi 
otthonban fizetendő étkezési térítési díjakat az 1. melléklet tartalmazza.” 

 
2. § 

 
A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet Melléklete lép. 
 

3. § 
 

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2012. február 1. napjától kell 
alkalmazni. 
 
Tiszacsege, 2012. január 25. 
 
 

Szilágyi Sándor                                                                                Füzesiné Nagy Zita 
  polgármester                                                                                            jegyző 
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Melléklet a 3/2012.(I. 26.) Önkormányzati Rendelethez 
 
„ 1. számú melléklet a 9/2006. (III.30.) Rendelethez” 
 
 
 

INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJAK 
      
 

1. Bölcsődei gondozásért fizetendő térítési díj:                            250 Ft/fő/nap 
 

2. Gyermekétkeztetésért fizetendő térítési díj: 
                                                                                                                        
 
GYERMEKÉTKEZTETÉS                                      Ft/fő/nap 
                                 
 Bölcsőde Óvoda Iskola Napközi Otthon 
Tízórai 46 48 53 
Ebéd 200 198 265 
Uzsonna 46 48 53 
Összesen: 292 294 371 
 
Az intézményi térítési díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 
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3. Napirendi pont 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 10/2010.(XI. 25.) Önkormányzati rendeletének módosításáról 

 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
 Kérdezem a Bizottság elnökét, hogy a bizottság tárgyalta-e és hogyan foglalt állást?  
 
Losonczi János PÜB. elnök: 

A bizottság tárgyalta. Itt is központi módosításról van szó, mert el kell végeznünk 
azokat a módosításokat az önkormányzatunk, a Polgármesteri Hivatal, illetve a hozzá 
kapcsolódó intézmények tekintetében, ami ismét a jogalkotó kívánsága. Az 
előterjesztés szerint a bizottság elfogadásra javasolja.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
  Aki egyetért a rendeletmódosítással, illetve az elhangzottakkal, kérem, hogy 

kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.  
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
10/2010.(XI. 25.) Önkormányzati rendeletének módosítását – 7 fő igen szavazattal 
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:  
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TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

4/2012.(I. 26.) Önkormányzati Rendelete 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 10/2010.(XI. 25.) Önkormányzati Rendeletének módosításáról 

 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, valamint a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 10/2010.(XI. 25.) önkormányzati rendelete a jelen rendelet mellékletével egészül ki.  
 
 

2. § 
 
 
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a kihirdetést követő 5. napon hatályát 
veszti. 
 
 
Tiszacsege, 2012. január 25. 
 
   
 
                      Szilágyi Sándor                Füzesiné Nagy Zita 
  polgármester               jegyző 
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 melléklet a 4/2012.(I. 26.) önkormányzati rendelethez 
 
 
„5. számú melléklet a 10/2010.(XI. 25.) önkormányzati rendelethez 
 

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ALAPTEVÉKENYSÉGÉHEZ  
KAPCSOLÓDÓ SZAKFELADATOK RENDJE 

 
813000 Zöldterületek kezelése 

421100 Út, autópálya építése 

522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

500001 Komp- és révközlekedés 

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

841402 Város és községgazdálkodás máshova nem sorolt szolgáltatások 

841401 Közvilágítás 

862101 Háziorvosi alapellátás 

862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

869041 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

882112 Időskorúak járadéka 

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 

882115 Ápolási díj alanyi jogon 

882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

882119 Óvodáztatási támogatás 

882111 Rendszeres szociális segély 

882122 Átmeneti segély 

882123 Temetési segély 

889967 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 

882202 Közgyógyellátás 

882203 Köztemetés 
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889935 Otthonteremtési támogatás 

889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése 

889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 

890443 Egyéb közfoglalkoztatás 

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése 

900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 

842531 A polgári védelem ágazati feladatai 

842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása 

931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

841902 Központi költségvetési befizetések 

841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 

841906 Finanszírozási műveletek 

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 

841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 

841154 Önkormányzatok vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

842155 Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai 

890301 Civil szervezetek működési támogatása 

931201 Versenysport tevékenység támogatás 

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása 

841112 Önkormányzati jogalkotás 
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4. Napirendi pont 

 
 

Tiszacsege Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítása 
 Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző 

/Előterjesztés írásban mellékelve./ 
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Felkérem Füzesiné Nagy Zita Jegyző Asszonyt, hogy kiegészítését megtenni 

szíveskedjen.  
 
Füzesiné Nagy Zita jegyző: 
 Kiegészítést nem igényel az előterjesztés. Azért van erre szükség, mert a Polgármesteri 

Hivatal alapító okiratából ki kell venni azokat a szakfeladatokat, amelyeket az 
önkormányzat lát el. Ezév január 01-jétől pénzügyi és költségvetési téren külön kell 
kezelni a polgármesteri hivatalt az önkormányzattól. Eddig a Polgármesteri Hivatal 
költségvetése tartalmazta az önkormányzat minden kiadását, kivéve az intézmények 
kiadását és feladatait. Ez a módosítás előkészíti az önkormányzatokat, illetve a 
hivatalokat a jövő év január 01-jén hatályba lépő új finanszírozási rendszer 
működtetésére.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Kérdezem a bizottság elnökét, hogy tárgyalták-e?  
 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 Igen, a bizottság megtárgyalta, lényegében ez egy technikai jellegű módosítást. 

Természetesen egyetértünk és elfogadásra javasoljuk a határozati javaslatot.  
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Aki egyetért az alapító okirat módosításával, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Város 
Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosítását – 7 fő igen szavazattal 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
4/2012.(I. 25.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 101/2009. (VI.04.) KT számú 
határozatával elfogadott Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala alapító 
okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
1.) Illetékességi területe: Tiszacsege Város közigazgatási területe. 

A” körzet igazgatás tekintetében:  
Gyámügyek:  Tiszacsege Város közigazgatási területe 
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Okmányügyek:  Tiszacsege Város és Újszentmargita község közigazgatási 
területe 

Építésügyi hatósági ügyek:  Tiszacsege Város közigazgatási területe.” szövegrész 
törlésre kerül. 

2.) A „tevékenységek jellege: közhatalmi költségvetési szerv” szövegrész törlésre kerül. 
3.) Alaptevékenysége közül az alábbiak törlődnek: 

 
813000 Zöldterületek kezelése 
841352 Mezőgazdasági támogatások 
421100 Út, autópálya építése 
421300 Híd, alagút építése 
522130 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartás 
503020 Komp- és révközlekedés 
522110 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás 
553000 Kempingszolgáltatás 
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
683200 Ingatlankezelés 
932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 
949900 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
681000 Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
841127 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 
841403 Város és községgazdálkodás máshova nem sorolt szolgáltatások 
841402 Közvilágítás 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
360000 Víztermelés, -kezelés,- ellátás 
960302 Köztemető- fenntartás és működtetés 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése (1-

4. évfolyam) 
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése (5-

8. évfolyam) 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése 
851013 Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
889101 Bölcsődei ellátás 
882000 Önkormányzati szociális támogatás finanszírozása 
862101 Háziorvosi alapellátás 
862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 
862301 Fogorvosi alapellátás 
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869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 
869041 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
750000 Állat-egészségügyi ellátás 
882112 Időskorúak járadéka 
882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
882115 Ápolási díj alanyi jogon 
882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 
882119 Óvodáztatási támogatás 
882111 Rendszeres szociális segély 
882122 Átmeneti segély 
882123 Temetési segély 
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások 
882125 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 
882201 Adósságkezelési szolgáltatás 
882202 Közgyógyellátás 
882203 Köztemetés 
889935 Otthonteremtési támogatás 
889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése 
889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 
889949 Egyéb m.n.s lakáshoz jutást segítő támogatás 
890441 Közcélú foglalkoztatás 
890443 Közmunka 
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 
370000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése 
381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése 
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 
910201 Múzeumi gyűjteményi tevékenység 
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység 
931204 Iskolai diáksport tevékenység és támogatása 
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás 
841191 Nemzeti ünnepek programjai 
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 
841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő    

szolgáltatások 
841902 Központi költségvetési befizetések 
890301 Civil szervezetek működési támogatása 
890216 Önkormányzati ifjúsági kezdeményezések és programok, valamint 

támogatások 
890302 Civil szervezetek programok és egyéb támogatások 
841354 Területpolitikai támogatások és tevékenységek 
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Szilágyi Sándor polgármester:  
 Aki egyetért a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának egységes szerkezetével, kérem, 

hogy kézfelnyújtással jelezze.  
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Város 
Polgármesteri Hivatala alapító okiratának egységes szerkezetét – 7 fő igen 
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

5/2012.(I. 25.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 8. § (4) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5.§, valamint a 4/2012.(I. 25.) KT. számú határozata 
alapján a Polgármesteri Hivatal alapító okiratát az alábbi egységes szerkezetben adja ki: 
 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

1.) Intézmény neve: Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri 
Hivatala 

2.) Székhelye: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. sz. 
3.)  Jogszabályban     

 meghatározott  
 közfeladata: 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 
38.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat 
működésével, valamint az államigazgatási ügyek 
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával 
kapcsolatos feladatok ellátása. 

4.) Szakágazati száma : 841105 Általános közigazgatás 
5.) Illetékességi területe:          Tiszacsege Város közigazgatási területe 
6.) Irányító szerv neve: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
                          székhelye: 4066 Tiszacsege, Kossuth út 5. 
 
7.) 

 
Gazdálkodási jogköre: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 
 
Előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik. 

8.) Alaptevékenysége: 841 112 Önkormányzati jogalkotás 
841 114 Országgyűlési képviselőválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 
841115  Önkormányzati képviselőválasztásokhoz 

kapcsolódó tevékenységek 
841 116  Országos, települési és területi kisebbségi 

önkormányzati választásokhoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841 117  Európai parlamenti képviselőválasztáshoz 
kapcsolódó tevékenységek 
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841 118  Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó 
tevékenységek 

841 126  Önkormányzatok és társulások igazgatási 
tevékenysége 

841 133  Adó, illeték kiszabása, beszedése, 
adóellenőrzés  

 
9.) 

 
Vagyon feletti rendelkezés: 

o A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Tiszacsege Város 
Önkormányzatának az Önkormányzat vagyonáról és a 
vagyongazdálkodásáról szóló 21/2004.(V.03.) KT. számú rendeletében 
foglaltak szerint kell eljárni. 

o Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a 
rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható 
bérbe. 

 
10.) Az intézmény vezetőjének (vezető szerve, testülete tagjainak) kinevezési, 

megbízási, választási rendje:  
A Polgármesteri Hivatal jegyzőtjét nyilvános pályázat alapján a Képviselő-testület a 
helyi Önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény alapján nevezi ki. 

11.) Foglalkoztatottjaira 
vonatkozó jogviszony 
megjelölése: 

 

 

o a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. 
Törvény alapján köztisztviselői jogviszony 

o Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. 
Törvény  

 
Tiszacsege, 2012. január 25. 
          Szilágyi Sándor  
           polgármester 
 

ZÁRADÉK 
 
Az alapító okiratot Tiszacsege Város Önkormányzat a 4/2012. (I. 25.) KT. számú határozatával 
hagyta jóvá. Jelen alapító okirat a törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 
 

NYILATKOZAT 
 
A módosítás alapját képező alapító okiratban foglaltak megegyeznek a Magyar Államkincstár 
Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága által vezetett 2012. …… napján törzskönyvi nyilvántartásba 
bejegyzett adatokkal. 
 
Tiszacsege, 2012. január 25. 
           Füzesiné Nagy Zita 
                   jegyző 
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5. Napirendi pont 
 
 

 A 2012/2013. nevelési évben, tanévben indítható óvodai csoportok, iskolai osztályok 
és napközis csoportok számának meghatározása 

 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 
 

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Kérdezem a bizottság, hogy tárgyalta-e?  
 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 Tárgyaltuk, átadnám a szót Tóth Imre Igazgató Úrnak.  
 
Tóth Imre SZEB. tag: 
 Tisztelt Képviselő-testület! A 2012/2013-as nevelési évben indítandó csoportok, 

osztályok létszámának a meghatározására ilyenkor kerül sor. A bölcsődéből az óvodába 
kb. 50 gyerek fog felkerülni, ebben a nevelési évben 7 csoport működött az óvodában, 
kb. ennyi gyerek fog az iskolába átkerülni. A csoportok 25 fős átlag létszámával 
számolva 7 csoport fog az óvodában indulni, az iskolában pedig 2 első osztály indul 
szeptember 01-jével, itt is kb. 25 fős osztálylétszámmal lehet számolni. Itt meg kell még 
határozni a napközis csoportok számát is. Az utóbbi éveket figyelembe véve 
csoportonként 30 és 35 gyerek között mozgott a csoportlétszám, itt viszont 5 napközis 
csoport engedélyezését kérjük az előterjesztésben. Bizottságunk megtárgyalta és 
elfogadásra javasolta.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
  Az előterjesztésnek megfelelően, aki a napirendi pontot elfogadja, kérem, hogy 

kézfelnyújtással jelezze.  
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – A 2012/2013. nevelési évben, 
tanévben indítható óvodai csoportok, iskolai osztályok és napközis csoportok 
számának meghatározását – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 

 
6/2012.(I. 25.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselőtestülete a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés c.) pontja alapján a 2012/2013. nevelési évben 
indítható óvodai csoportok számát 7 csoportban határozza meg. 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselőtestülete a közoktatásról szóló 1993. évi 
LXXIX. törvény 102. § (2) bekezdés c.) pontja alapján a 2012/2013. tanévben indítható 
iskolai osztályok számát az alábbiak szerint határozza meg: 
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1. évfolyam                      2 osztály 
2. évfolyam                      2 osztály 
3. évfolyam                      2 osztály 
4.  évfolyam                     3 osztály 
5. évfolyam                      2 osztály 
6. évfolyam                      2 osztály 
7. évfolyam                      2 osztály 
8. évfolyam                      3 osztály 

 
A 2012/2013. tanévben a képviselő-testület 5 napközis csoport szervezését 
engedélyezi. 
 
A képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a döntésről az 
intézményvezetőket tájékoztassa. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Tóth Imre intézményvezető 
             óvodavezető 
 

 
 

6. Napirendi pont 
 

Társadalmi szervezeteknek nyújtott 2011. évi támogatás elszámolása 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

/Előterjesztés írásban mellékelve./ 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
 Felkérem a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy szóbeli kiegészítését megtenni 

szíveskedjen.  
 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 Összevont bizottsági ülésen megtárgyaltuk. Megállapítottuk, hogy azt a csekély 

támogatást, amit önkormányzatunk tudott nyújtani a társadalmi szervezeteknek, azt a 
megjelölt célnak megfelelően, takarékosan és hatékonyan használták fel. A bizottság a 
határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 A társadalmi szervezetekkel kapcsolatban én sem kaptam olyan tájékoztatást, hogy 

nem a célnak megfelelően használták volna fel a támogatást. Aki egyetért a határozati 
javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.   
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – társadalmi szervezeteknek 
nyújtott 2011. évi támogatás elszámolását – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 

 
 

7/2012.(I. 25.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 2011. évben támogatott 
társadalmi szervezetek beszámolóját elfogadja. 
 
Megállapítja, hogy a társadalmi szervezetek az Önkormányzat által juttatott 
támogatást megfelelően, a támogatott cél megvalósítására fordították. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
 
  

7. Napirendi pont 
 
 

A Városi Óvoda és Bölcsőde – Napsugár Bölcsőde intézményében ellátásban 
részesülők érdekvédelmére szolgáló érdekképviseleti fórum megalakításának és 
működésének szabályzatának elfogadása 

 Ea.: Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezető 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 
 

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Kérdezem a bizottsági elnököket, hogy tárgyalták-e a bizottságok?  
 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 Bizottságunk megtárgyalta, átadom a szót Tóth Imre Igazgató Úrnak.  
 
Tóth Imre SZEB. tag: 
 A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 35. § 

(1), valamint a 35. § (2) bekezdés d.) pontja alapján a Tiszacsege Város Önkormányzata 
által fenntartott Városi Óvoda és Bölcsőde – Napsugár Bölcsődében az ellátásban 
részesülők érdekvédelmére Érdekképviseleti Fórum működik. A Fórum három 
választott tagból áll, ahol egy tag az ellátásban részesülő gyermekek szülei, a második 
az intézmény dolgozóinak képviselői, a harmadik a fenntartó, vagyis az önkormányzat 
képviselője. Lényegében bármilyen problémát, vagy előre mutató tervezést igénylő 
feladatoknál összehívható. Javaslatokat tehetnek különböző célok megvalósítására. A 
napirendi pontban szerepel még az, hogy az önkormányzat, vagyis a fenntartó részéről 
egy képviselőt kell megválasztanunk, bizottságunk Hajdu Istvánnét személyének 
kijelölését javasolja. Bizottságunk elfogadásra javasolja az előterjesztést.  
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Szilágyi Sándor polgármester:  
  Aki a határozati javaslatot, Hajdu Istvánné személyének megjelölésével, elfogadja, 

kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Városi Óvoda és Bölcsőde – 
Napsugár Bölcsőde intézményében ellátásban részesülők érdekvédelmére szolgáló 
érdekképviseleti fórum megalakításának és működésének szabályzatát – 7 fő igen 
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

8/2012.(I. 25.) KT. számú HATÁROZATA: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelembe véve a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 35. § (1), valamint 
a 35. § (2) bekezdés d.) pontjában foglaltakat -  úgy határoz, hogy a Tiszacsege Város 
Önkormányzata által fenntartott Városi Óvoda és Bölcsőde – Napsugár Bölcsődében az 
ellátásban részesülők érdekvédelmére megalakult Érdekképviseleti Fórum 
Megalakításának és Működésének Szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal 
elfogadja.  
  
Képviselő-testület úgy határoz továbbá, hogy a fenntartó részéről az Érdekképviseleti 
Fórumban való részvételre HAJDU ISTVÁNNÉ Szociális-, Egészségügyi Bizottság tagját 
jelöli ki.  
 
Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy döntéséről a Városi 
Óvoda és Bölcsőde intézményvezetőjét tájékoztassa.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezető 
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ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM 

Megalakításának és Működésének Szabályzata 
 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. Törvény (a 
továbbiakban: Gyvt.) 35.§-a alapján Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
általa fenntartott Városi Óvoda és Bölcsőde Napsugár Bölcsőde intézményegységében 
ellátásban részesülők Érdekvédelmére szolgáló Érdekképviseleti Fórum Megalakításának és 
Működésének Szabályzatát (a továbbiakban: Szabályzat) az alábbiak szerint határozza meg: 
 
 

I. 
Általános rendelkezések 

 
1. A Szabályzat hatálya kiterjed Tiszacsege Város Önkormányzata által fenntartott 

Városi Óvoda és Bölcsőde Napsugár Bölcsőde intézményegységére.  
 

2. Az intézményegység e szabályzathoz igazodóan Érdekképviseleti fórumot hoz létre.  
 

3. A hatályos Szabályzatot az intézményben ki kell hirdetni, alkalmazásáért 
érdekképviseleti fórum elnöke és az intézményegység vezetője felelős.  

 
4. A Szabályzat a kihirdetés után az intézmény házirendjének mellékletét képezi.  

 
II. 

Az Érdekképviseleti Fórum megalakítása 
 

1. Az intézményegység Érdekképviseleti Fórumának megalakításáról a Szabályzat 
rendelkezéseire figyelemmel – az intézményegység-vezetője gondoskodik.  

 
2. Az intézményegység-vezetője szervezési (jelölés, választás) feladatokra 3 tagú 

szervező bizottságot alakít, amelynek tagjai az intézmény közalkalmazottjai.  
 

3. A szervező bizottság feladata a jelölés és választás lebonyolítása.  
 

4. Az Érdekképviseleti Fórum megalakítása után a szervező bizottság megszűnik.  
 

5. Az Érdekképviseleti Fórum 5 határozatlan időre választott főből áll, tagjainak 
összetétele a Gyvt. 35.§ (2)-(3) bekezdéseire tekintettel:  

 
a./ az ellátásban részesülő gyermek szülei vagy törvényes képviselői  
b./ az intézmény dolgozóinak képviselői 1 fő. 
c./ az intézményt fenntartó részérő 1 fő képviseli. 

 
6. A választásra kerülő tagok választási fórumai a közalkalmazotti értekezlet, a 

hozzátartozói/törvényes képviselői értekezlete valamint az önkormányzat Képviselő-
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testülete, közalkalmazotti értekezlet és a hozzátartozói/törvényes képviselői 
értekezlet minden tagja jogosult jelölni és választani és az Érdekképviseleti Fórum 
tagjává jelölhető és választható.  

 
7. Az intézményegység-vezetője által az Érdekképviseleti Fórum tagjainak 

megválasztására összehívott választási fórumban a tagokat a jelöltek közül nyílt 
szavazással választják.  

 
8. Jelölt állítására jogosultak saját körükben a közalkalmazottak, a hozzátartozók illetve 

a törvényes képviselők valamint a fenntartó.  
 

9. A jelöltek listáját a szervező bizottság összeállítja, majd ezt követően a választásra 
jogosultak megválasztják a jelöltek közül az Érdekképviseleti Fórum tagjait.  

 
10. Az Érdekképviseleti Fórum tagja a jelöltállításra jogosult minden csoportból a legtöbb 

szavazatot kapott jelölt lesz – kivéve az intézmény fenntartójának képviselője – 
feltéve, hogy a szavazáson a szavazásra jogosult több mint fele szavazott. 
Szavazategyenlőség esetén ismételt szavazást kell tartani a legtöbb szavazatot kapott 
jelöltekre.  

 
11. A választásról és annak eredményéről a szervező bizottság jegyzőkönyvet köteles 

készíteni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a választási fórum pontos megnevezését, a 
választás helyét és idejét, a választásra jogosultak számát, a választáson résztvevők 
létszámát, a rövid leírását a jelölt állításának, a jelölő lista ismertetését, a választás 
lebonyolításának módját, továbbá a választás eredményét.  

 
12. A jegyzőkönyvet a bizottság tagjai valamint a jegyzőkönyv vezetője írja alá.  

 
13. Érdekképviseleti Fórum bármely tagja megbízatása megszűnése esetén 60 napon 

belül új tagot kell választani.  
 

14. Az Érdekképviseleti Fórum tagjának megbízatása megszűnik, ha:  
 

- ha az ellátásban részesülő gyermek az intézményi ellátásból kikerül, akkor a 
szülő vagy más törvényes képviselői illetve a fiatal felnőttek képviselőinek 
jogosultsága megszűnik, 

- az intézmény dolgozóinak közalkalmazotti vagy megbízási jogviszony 
megszűnik, 

- az intézményt fenntartó képviselőjének képviseleti jogosultsága megszűnik. 
 

III. 
Az Érdekképviseleti Fórum szervezete 

 
1. Az Érdekképviseleti Fórum saját tagjai közül az első ülésen nyílt szavazással, egyszerű 

szótöbbséggel elnököt választ.  
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2. Az elnök feladata egyebek között, hogy képviselje az Érdekképviseleti Fórumot, annak 
döntéseit, intézkedik a panaszok kivizsgálására, összehívja az Érdekképviseleti Fórum 
ülését, azon elnököl.  

 
3. Az adminisztratív feladatok végzésére az elnök az Érdekképviseleti Fórum tagjai közül 

titkárt bíz meg.  
 

4. Az Érdekképviseleti Fórum tagja részt vesz a Fórum munkájában, az ügyben 
véleményt nyilváníthat, határozati javaslatot tehet. Jogosult döntés kialakításának 
folyamatában eltérő álláspontját kifejteni, javasolhatja a napirendek felvételét.  

 
IV. 

Az Érdekképviseleti Fórum feladata 
 

1. Az Érdekképviseleti Fórum feladata, hogy közvetlenül a Fórumhoz az ellátást érintő 
kifogások orvoslása érdekében és a gyermeki jogok sérelme, továbbá az intézmény 
dolgozói kötelezettségszegése esetén hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja és 
orvosolja, hatáskörébe tartozó ügyekben döntsön.  

 
2. Egyetértési jogot gyakorol a házirend jóváhagyásánál.  

 
3. Hatáskörének hiányában intézkedést kezdeményez a hatáskörrel rendelkező 

szervnél.  
 

V. 
Az Érdekképviseleti Fórum működése 

 
1. Az Érdekképviseleti Fórumnál panasszal élhet a gyermek szülője vagy törvényes 

képviselője valamint a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó érdekképviseleti és 
szakmai szervek.  

 
2. Az Érdekképviseleti Fórum ügyintézési határideje 15 nap.  

 
3. Az Érdekképviseleti Fórum határozatképes, ha tagjainak több mint fele jelen van.  

 
4. Határozatát egyszerűen szótöbbséggel hozza.  

 
5. Az elnök az Érdekképviseleti Fórum legalább 2 tagját megbízza, hogy haladéktalanul 

vizsgálják meg az ügyet és az elnök részére öt napon belül a vizsgálat eredményéről 
készített jelentést küldjék meg.  

 
6. Az elnök a jelentés kézhezvétele után az Érdekképviseleti Fórumot köteles összehívni. 

A meghívóban megjelöli a napirendet, mellékeli a vizsgálattal kapcsolatos iratokat. Az 
ülésre a panaszost meg kell hívni.  
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7. Az Érdekképviseleti Fórum a panasz kivizsgálását követően tájékoztatást ad a panasz 
orvoslásának más lehetséges módjáról, az intézkedésre hatáskörrel rendelkező 
szervek felé javaslatot tesz.  

 
8. Az Érdekképviseleti Fórum határozatát az ülésen felvett jegyzőkönyvbe kell foglalni. A 

határozatot az elnök kihirdeti, illetve a távollevő panaszosnak a határozati kivonatot 
írásban megküldi.  

 
9. A kézbesített határozatban fel kell hívni a gyermek szülője vagy más törvényes 

képviselője figyelmét arra, hogy az intézmény fenntartójához vagy a gyermekjogi 
képviselőhöz fordulhat, ha az intézmény vezetője vagy az érdekképviseleti fórum 15 
napon belül nem küld értesítést a vizsgálat eredményéről, vagy ha a megtett 
intézkedéssel nem ért egyet 

 
10. Az intézményegység-vezetője az ügyre vonatkozó írásos véleményét – megkeresésre 

– köteles haladéktalanul megküldeni a polgármesternek.  
 

VI. 
Záró rendelkezések 

 
1. Az Érdekképviseleti Fórum tagjait tevékenységük miatt hátrány nem érheti.  

 
2. Működési és tárgyi feltételeit (irodahelyiség, egyéb eszközök) az intézmény biztosítja.  

 
3. A szabályzat kihirdetése után lép hatályba.  

 
Tiszacsege, 2012. január 26. 
 
        Városi Óvoda és Bölcsőde  
                intézményvezető 
 
 
Jóváhagyó záradék:  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 35. § (1), valamint a 35. § (2) bekezdés d.) pontja alapján 
a Tiszacsege Város Önkormányzata által fenntartott Városi Óvoda és 
Bölcsőde – Napsugár Bölcsődében az ellátásban részesülők 
érdekvédelmére megalakult Érdekképviseleti Fórum Megalakításának 
és Működésének Szabályzatát Tiszacsege Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 2012. január 25-ei ülésen hozott 8/2012.(I. 25.) 
KT. számú határozatával jóváhagyja. 

 
A fenntartó szerv nevében: 

 
Tiszacsege 2012. január 26. 

Szilágyi Sándor polgármester 
      a fenntartó képviselője 
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8. Napirendi pont 

 
 

Javaslat pályázati felhívás elfogadására a Városi Óvoda és Bölcsőde 
intézményvezetői beosztásának ellátására 

 Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 
 

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Kérdezem a bizottságot, hogy szóbeli kiegészítését megtenni szíveskedjen.  
 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 Bizottságunk megtárgyalta, átnéztük a szempontokat, melyek a hatályos jogszabálynak 

megfelelően lettek meghatározva. Elfogadásra javasoljuk az előterjesztést.  
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
  Interneten és egyéb helyeken meg lesz hirdetve. Aki egyetért a határozati javaslattal, 

kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Városi Óvoda és Bölcsőde 
intézményvezetői beosztásának ellátására vonatkozó pályázati felhívást – 7 fő igen 
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

9/2012.(I. 25.) KT. számú HATÁROZATA: 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1) bekezdése alapján az alábbi pályázati 
felhívást fogadja el:  
 

„PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1) bekezdése 
alapján 

 
pályázatot hirdet a fenntartásában működő 

 
Városi Óvoda és Bölcsőde 

intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására 
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A megbízás időtartama: Az intézményvezetői megbízás  határozott időre, 2012. 
augusztus 1. napjától 2017. július 31. napjáig szól. 
 
A munkavégzés helye:  Tiszacsege, Óvoda u. 3/a. 
 
A intézményvezetői beosztással járó lényeges feladatok: Az intézményvezető felelős 
az óvodai és bölcsődei feladatok jogszabályban, alapító okiratban, belső 
szabályzatban foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint az intézmény számára 
jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítéséért. 
 
A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: A bérezés közalkalmazottak jogállásáról szóló 
törvény szerint történik, a vezetői pótlék a pótlékalap 200 %-a. 
 
A  megbízás feltételei: 
- óvodapedagógusi végzettség, 
- pedagógus-szakvizsga,  
- legalább öt év óvodapedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, 
- az intézményben óvodapedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre 

szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg óvodapedagógusi 
munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás, 

- büntetlen előélet. 
 
A pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat: 
- az iskolai végzettséget igazoló oklevelek másolata, 
- a pályázó részletes szakmai  életrajza, 
- az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő 

fejlesztési elképzelésekkel (vezetési  program) 
- a  büntetlen előéletet igazoló, 3 hónapnál nem régebbi  hatósági bizonyítvány, 
- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez 
hozzájárul, 

- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy hozzájárul-e pályázata nyilvános  
képviselő-testületi ülésen való tárgyalásához. 
 

A pályázat benyújtásának módja és helye:  A pályázatot  három példányban, zárt 
borítékban, a borítékot Tiszacsege Város Önkormányzata jegyzőjéhez címezve (4066. 
Tiszacsege, Kossuth u. 5.) posta úton vagy személyesen Tiszacsege Önkormányzata 
Polgármesteri Hivatalában (Tiszacsege, Kossuth u. 5.) lehet benyújtani. A borítékon 
fel kell tüntetni: „Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői pályázat”. 
 
A pályázat benyújtásának határideje: A pályázat benyújtásának a határideje a 
pályázati felhívásnak a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési 
Központ (KSZK) honlapján való közzétételtől számított 45. nap. 
 
A pályázat elbírálásának határidejét:   2012. június 30. 
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A pályázatot Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt  Füzesiné Nagy Zita jegyző 
nyújt (52/588-400). 
 
A pályázati kiírás közzétételének helyei: 
- a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) 

internetes oldala, 
- a Oktatási és Kulturális Közlöny, 
- a Szociális Közlöny, 
- Tiszacsege Város Önkormányzata honlapja,  
- Tiszacsege Önkormányzata Polgármesteri Hivatala hirdetőtáblája. 
 
Végrehajtási határidő: a határozatban rögzítettek 
Végrehajtásért felelős: Füzesiné Nagy Zita jegyző 
 
 
 

9. Napirendi pont 
 
 

Ellátási szerződés kötése iránti kérelmek megtárgyalása 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

/Előterjesztés írásban mellékelve./ 
 

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Átadom a szót Losonczi Jánosnak a Pénzügyi Bizottság elnökének.  
 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 A bizottságokkal arra a véleményre jutottunk, hogy a döntés előtt meghallgatjuk a 

Kistérségi Társulás  vezetőjének a véleményét.  
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Mára volt meghívva a balmazújvárosi Kistérség vezetője, aki egyéb elfoglaltsága miatt 

nem tudott az ülésen részt venni. Aki egyetért az Elnök Úr javaslatával, miszerint a 
napirendi pontot halasszuk el, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.   

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Ellátási szerződés kötése iránti 
kérelmek megtárgyalásának elnapolását – 7 fő igen szavazattal elfogadta és 
elnapolja.  
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10. Napirendi pont 
 
 

Az önkormányzat fenntartásában álló intézmények terembérleti díjainak 
meghatározása 

 Ea.: Losonczi János PÜB. elnök 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
 Felkérem Losonczi Jánost a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a bizottság döntéséről a 

képviselő-testületet tájékoztatni szíveskedjen.  
 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 Bizottságunk tárgyalta és a korábban tett pénzügyi bizottsági javaslatot kiegészítettük, 

így már teljes egyetértésben elfogadásra javasoljuk a Művelődési Ház, az iskola, a Fő u. 
42. szám alatt lévő helyiségek bérleti díját.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
  A választási kampány célú rendezvények úgy gondolom, hogy a lakosságot szolgálják, 

nem tudom kitértetek-e rá?  
 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 Kitértünk rá, úgy láttuk, hogy egyelőre ennek most nincs aktualitása, természetesen a 

díjtételeken a Képviselő-testület vagy az arra illetékesek javaslatára tudunk módosítani 
és úgy gondoltuk, hogy az maradhat.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
  Jó, köszönöm. Aki egyetért a beterjesztett javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással 

jelezni szíveskedjen.  
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az önkormányzat 
fenntartásában álló intézmények terembérleti díjait – 7 fő igen szavazattal elfogadta 
és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

10/2012.(I. 25.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat fenntartásában 
álló intézmények terembérleti díjait 2012. február 01-jétől az alábbiak szerint 
határozza meg: 
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TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK FENNTARTÁSÁBAN ÁLLÓ 

INTÉZMÉNYEK TEREMBÉRLETI DÍJAI 
2012. FEBRUÁR 01-től 

 
 

INTÉZMÉNY 
MEGNEVEZÉSE 

Jótékonysági célú 
rendezvény/válasz

tási kampány 

Önk. által 
támogatott 
helyi civil 

szervezetek 

Kereskede-
lem/ 

szolgáltatás 

Oktatás/ 
tanfolyam 

Kulturális 
/szórakoztató 

rendezvény 
(lakodalom, 

névnap, 
születésnap stb. 

2012.01.01.-től 2012.01.01-től 2012.01.01-től 2012.01.01-től 2012.01.01-től 

1. Művelődési Ház           

  a.) nagyterem 13000 - 24000 24000 54000 

    Ft/alkalom   Ft/alkalom Ft/alkalom Ft/alkalom 

              

  b.) egyéb termek 5922   11950 11950   

    Ft/alkalom - Ft/alkalom Ft/alkalom   

              

2. Fekete István Ált. 
Iskola 

686     1455   

    Ft/óra -    Ft/óra 

3. Fő u. 42. szám 
alatti 

          

  épületben lévő 
termek 

  -       

  a.) nagyterem 10 000   20 000 20 000 27 000 

    Ft/alkalom - Ft/alkalom Ft/alkalom Ft/alkalom 

  b.) kisterem 5922         

    Ft/alkalom         

 
 

 A helyiség bérletbe történő kiadása, a kiadandó helyiségek kijelölése az 
intézményvezető döntése szerint történhet. 

 Bérleti szerződés kötése minden alkalommal kötelező. 
 Bérbevevőnek, azaz a rendezvény rendezőjének igazolnia kell, hogy nincs 

köztartozása az önkormányzat felé.  
 Egyéb, a táblázatban fel nem sorolt esemény esetén a polgármester döntése 

alapján. 
 Kereskedelmi tevékenységet folytató kereskedő köteles az értékesítés helyén, a 

vásárlók számára jól láthatóan és olvashatóan feltüntetni a nevét címét, illetve 
székhelyét, telefonszámát, elektromos levelezési címét, amennyiben azzal 
rendelkezik.  
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Amennyiben a kereskedő szórólapot terjeszt a településen, köteles a fenti 
adatokat a szórólapon is feltüntetni. 

 Bérleti szerződés megkötésére csak a kereskedelmi tevékenységre jogosító 
dokumentum bemutatása után kerülhet sor. 
 

Határidő: 2012. február 01.  
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester, Tóth Imre ÁMK intézményvezető 

 
 
 
11. Napirendi pont 

 
 

MÁV épületre vonatkozó költségkalkuláció elkészítésére javaslattétel 
 Ea.: Losonczi János PÜB. elnök 

/Előterjesztés írásban mellékelve./ 
 

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Felkérem Losonczi János Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a bizottság döntéséről 

tájékoztassa a testületet.  
 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 Bizottságunk megtárgyalta és úgy foglalt állást, hogy mivel a MÁV-val kötött bérleti 

szerződésünkben az szerepel, hogy amennyiben nem kívánjuk tovább bérelni az 
épületet, akkor eredeti állapotba visszaállítva kell a tulajdonosnak visszaadni, most erre 
nem látunk anyagi fedezetet. Minimális a bérleti díj, amit a MÁV-nak fizetünk, úgy 
határoztunk, hogy egyelőre maradjon így. A határozati javaslatban egy kitétel van a 
végén, hogy minden határozatunkat felül lehet vizsgálni, ha jelentős változás áll be akár 
a MÁV, akár az önkormányzat részéről, ez bármikor napirendre tűzhető és újabb 
határozattal megváltoztatható.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Az eredeti állapot visszaállítása nem kis költségbe kerülne az önkormányzatnak. Aki 

egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezni 
szíveskedjen.    

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – MÁV épületre vonatkozó 
javaslatot – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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11/2012.(I. 25.) KT. számú  HATÁROZAT: 

 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a MÁV 
épületét a jelenlegi formában továbbra is bérelni kívánja a MÁV Zrt-től, mivel az 
eredeti állapot helyreállítása jelentős költségébe kerülne az önkormányzatnak.  
 
Képviselő-testület úgy határoz továbbá, hogy amennyiben a körülményekben lényeges 
változás következik be ismételten napirendre tűzi az előterjesztés megtárgyalását. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
 

 
 

12. Napirendi pont 
 
 

Közüzemi mérőórák ellenőrzésére javaslattétel 
 Ea.: Losonczi János PÜB. elnök 

/Előterjesztés írásban mellékelve./ 
 

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Felkérem Losonczi Jánost a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság 

álláspontját.  
 
Losonczi János PÜB. elnök: 

A Pénzügyi Bizottság volt erre a javaslattételre felkérve, a tegnapi bizottsági ülésen 
megtárgyaltuk. A bérleti szerződés módosítását javasoljuk a bérlőkkel, mivel más 
módon nem tudjuk a közüzemi számlák kiegyenlítését ellenőrizni ezzel tudnánk 
megoldani. A bérleti szerződésben fog szerepelni, hogy  „A bérlő köteles minden páros 
hónap (február, április, május, június, augusztus, október, december) utolsó 
munkanapjáig a közüzemi díjak befizetéséről szóló bizonylatot a Polgármesteri Hivatal 
Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Irodának bemutatni.” Aki ezt a 
kötelezettségét megszegi az nyilván a bérleti szerződés e pontját szegi meg, az 
következményekkel jár. A bizottság így támogatja és elfogadását javasolja.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
  Van-e valakinek kiegészítése, hozzászólása? Mivel nincs, aki a határozati javaslatot 

elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.  
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Közüzemi mérőórák 
ellenőrzésére vonatkozó javaslatot – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
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12/2012.(I. 25.) KT. számú  HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévő lakások és költségalapon meghatározott lakbérű 
bérlakások tekintetében a bérleti szerződéseket az alábbi bekezdéssel egészíti ki:  
 
„A bérlő köteles minden páros hónap (február, április, május, június, augusztus, 
október, december) utolsó munkanapjáig a közüzemi díjak befizetéséről szóló 
bizonylatot a Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési 
Irodának bemutatni.” 
 
Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a bérleti szerződések 
módosításáról gondoskodjon. 
 
Határidő: 2012. február 15. 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 

 
 
13. Napirendi pont 

 
 

Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérleti 
szerződésének módosítására javaslattétel 

 Ea.: Losonczi János PÜB. elnök 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Felkérem Losonczi Jánost a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság 

javaslatát.  
 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 A kereskedelmi és egyéb célra bérbe adott helyiségekről van szó. Épp a bizottságunk 

tárgyalta a tavalyi évben ezeket a bérleti szerződéseket, akkor idő hiányában már nem 
akartuk módosítani. A bérlők kérték, hogy a bérleti díjuk az infláció mértékével 
emelkedjen, illetve az volt a kérésük, hogy a bérleti szerződésük felmondásának a 
határidejét 30 napról 60 napra emeljük fel, mert technikai okok miatt a 30 nap rövid 
időnek bizonyul, természetesen a bérleti díjat addig is fizetik, így az önkormányzatot e 
tekintetben semmiféle hátrány nem éri, így a bizottságunk támogatja ezeket a 
módosító javaslatokat.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
  Aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.  
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Önkormányzat tulajdonában 
lévő nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérleti szerződésének módosítását – 7 fő 
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

13/2012.(I. 25.) KT. számú  HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló ingatlanok bérleti 
szerződésének 2-es pontjának utolsó bekezdését, valamint 4-es pontját az alábbiak 
szerint módosítja:   
 
„2.  A bérleti díj összege minden évben az infláció mértékével megegyezően kerül 

megállapításra, és a bérleti díj változásról a Bérlőt a változás bevezetése előtt 30 
nappal korábban értesíti.  

 
4.  A bérleti szerződést 60 napi felmondással bármelyik fél írásbeli nyilatkozata 

alapján lehet felbontani.”    
 
Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a szerződések 
módosításáról gondoskodjon.  
 
Határidő: 2012. február 25.  
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 

 
 
 
14. Napirendi pont 

 
 

Polgármesteri jelentés 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

/Előterjesztés írásban mellékelve./ 
 
 
Szilágyi Sándor polgármester ismerteti a polgármesteri jelentésben foglaltakat.  

 
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Kiegészítésképpen a faosztással kapcsolatban annyit tudok elmondani, hogy 22 millió Ft 

az önkormányzat számláján van, ebben lépéseket tettem a Nyírerdőnél, az 
Északerdőnél, a Mátrai Erdészetnél, hogy a közbeszerzés után, aki nyerni fog annak a 
rendelkezésére álljon ez a tűzifa mennyiség. Ezzel kapcsolatban erről ma még a 
különfélékben lesz szó, aminek az előkészítése folyamatban van. Nagyon örülök neki, 
hogy a lakosokat ezzel a tűzifa mennyiséggel tudjuk segíteni. Még annyit szeretnék 
elmondani, hogy Tiszacsege Város Önkormányzat Jegyző Asszonyának a 6 hónap 
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próbaideje letelt, nagyon köszönöm, amiért ezeket a nehézségeket felvállalja. Úgy 
érzem, hogy elég jó összhangban és felelősségteljesen dolgozik a Képviselő-testület a 
Jegyző Asszonnyal. A polgármesteri jelentéssel kapcsolatban valakinek van-e 
kiegészítése, hozzászólása?  

 
Simon Albert PÜB. tag: 
 Azt szeretném kérni, hogy azokat a határozatokat is mond már el, ami a polgármesteri 

jelentésben szerepel, hagy hallják a lakosok.  
 
Szilágyi Sándor polgármester:  

„254/2011.(XII. 19.) KT. számú határozat: Képviselő-testület fenti számú határozatában 
úgy döntött, hogy az óvodai beruházás tárgyában ismeretlen tettes ellen 
büntetőeljárást kezdeményez, mivel Tiszacsege Város Önkormányzatát a vissza nem 
térítendő állami támogatás csökkentése miatt komoly vagyoni hátrány érte. 
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a büntetőeljárás kezdeményezése 
megtörtént.” A feljelentést a Hajdú-Bihar megyei Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Igazgatóságához megtettem, vissza is igazolták, hogy szétválasztották két részre a 
büntető feljelentés után. A levélben az állt, hogy a Tompa utcai háznak a dolgát, mivel 
a Balmazújvárosi Rendőrkapitánysághoz tartozik büntetőeljárás megkezdése céljából, 
áttették ide. Az óvoda ügyét a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz tették át, abból a 
megfontolásból, mivel az állami támogatást nem kaptuk vissza, ez uniós pénz, ezért, ha 
azokkal bármiféle visszaélés történik, azt a Nemzeti Adó és Vámhivatal 
nyomozócsoportja folytathatja csak le. Ezt már a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség jelezte 
a képviselő-testület felé. Ezt a folyamatot az akkori képviselő-testület Losonczi János 
vezetésével már megvizsgálta, már akkor tájékoztatták a képviselő-testületet, hogy 
olyan hiányosságok vannak, hogy nem tudják kifizetni a kb. 50 millió Ft-ot, mert ennek 
komolyabb okai vannak. Ennek kapcsán az akkori képviselő-testület igazságügyi 
könyvszakértőt fogadott, aki megállapította ezeket a hiányosságokat, amire már a 
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Losonczi Jánost, mint a PÜB. elnökét értesítette, ez a 
maga útján elindult. A Hajdú-Bihar megyei Rendőrkapitányság Bűnügyi Igazgatósága is 
megalapozottnak látta, ezért áttette nyomozás céljából a Hajdú-Bihar megyei 
Balmazújvárosi Rendőrkapitányságához, illetve a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz. 
Elkezdődött a nyomozás, más információm ezzel kapcsolatban nincs.  
A „255/2011.(XII. 19.) KT. számú határozat: Képviselő-testület fenti számú 
határozatában úgy döntött, hogy a Tiszacsege, Tompa u. 3. szám alatti lakóingatlan 
felújítása ügyében ismeretlen tettes ellen büntetőeljárást kezdeményez.  
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a büntetőeljárás kezdeményezése 
megtörtént.” 
„257/2011.(XII. 20.) KT. számú HATÁROZAT: 
Képviselő-testület fenti számú határozatában tulajdonosi hozzájárulást adott a Csege 
Csárda Kft-nek az önkormányzat tulajdonát képező tiszacsegei 7666/163 hrsz. alatti 
Tisza-parti területre vonatkozóan úszóműves kikötő kikötéséhez, illetve az érintett parti 
terület használatához. Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a hozzájáruló 
nyilatkozat aláírása megtörtént.”  Ezzel kapcsolatban a tiszacsegei lakosoknak annyit 
szeretnék mondani, hogy a Titász üdülővel szemben a hajókikötőtől Tiszaújváros 
irányába a Tiszán 50 méterre van egy kisebb hajókikötő, ide kisebb motorcsónakokat 
lehetett kikötni, eddig Káplár Sándor üzemeltette, melyet a Csege Csárda Kft. 
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megvásárolt, ő fogja üzemeltetni, kérte a Képviselő-testületet, hogy járuljunk hozzá, 
hogy üzemeltethesse, illetve egy 10 méteres partszakaszon megközelítést nyerjenek. 
Ezt a partszakaszt természetesen minden tiszacsegei lakos, illetve más is igénybe 
veheti.  
Az elhangzottakhoz van-e valakinek kiegészítése? Mivel nincs, aki egyetért a 
polgármesteri jelentéssel, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a polgármesteri jelentést – 7 fő 
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

14/2012.(I. 25.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri jelentés az 
elhangzott kiegészítéssel elfogadja.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 

 
 
15. Napirendi pont 

 
 

Különfélék 
 

 
a.) Összefoglaló a 2012. I. negyedévi pályázati lehetőségekről 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Írásos előterjesztés alapján./ 
 

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Pályázati lehetőségek érkeztek, melyet részletesen a következő testületi ülésen fogunk 

megtárgyalni. De van egy pályázati lehetőség apró állatok tartására. Felkérem Józsa 
Erikát, hogy egy rövid tájékoztatót tartson a pályázati lehetőségről.  

 
Józsa Erika pályázati referens: 
 „Minden gyermek lakjon jól” Alapítványnak a 2012-es akciójáról lenne szó, ahol a cél 

mini háztáji gazdaságoknak a létrehozása és ehhez biztosítanának vetőmagot, illetve 
kisállatot. Különböző verziók vannak, ezek közül lehet majd választani a családoknak. 
Gyakorlatilag a halmozottan hátrányos családok igényelhetik, akik gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülnek. Az önkormányzatnak is vannak feladatai: családok 
összeírása, minden rászoruló családot fel kell sorolni és egy táblázatot kell kitölteni, 
ahol a gyermekek száma szerepel, illetve az, hogy milyen kisállatot igényelnek és 
milyen vetőmagot szeretnénk kérni. A baromfiudvar körbekerítését is fel kell mérni, 
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hogy van-e nekik lehetőségük rá, ha nincs, akkor igényelhetünk rá dróthálót. 
Rágcsálóirtás lenne még az önkormányzat feladata, amennyiben ez szükséges, el kell 
végezni a családoknál. Az lenne a kérdés, hogy részt vegyünk-e ebben a programban?   

 Az e.) variáció azért kérdéses, mert ott az önkormányzatnak 5 q kukoricát kell 
biztosítania. A közfoglalkoztatási programban kerülhetne sor a kukorica 
megtermelésére, de sajnos még nem tudjuk, hogy a mezőgazdasági program hogy fog 
alakulni. 

 
Losonczi János PÜB. elnök: 

Azt jövőre érdemes.  
 
Füzesiné Nagy Zita jegyző: 
 Az a mondat, hogy feltétele, hogy minden egyes halmozottan hátrányos helyzetű 

család részt vegyen a programban, mit jelent?  
 
Józsa Erika pályázati referens: 
 Ez azt jelenti, hogy minden olyan család, aki kapja a gyermekvédelmi támogatást, azt 

be kell írni a táblázatba. Mindenkinek részt kell venni. Ez 368 családot érintene.  
 
Füzesiné Nagy Zita jegyző: 
 Biztos, hogy így értendő, mert van olyan család, aki nem olyan körülmények között él, 

hogy egyáltalán tud nevelni? 
 
Józsa Erika pályázati referens: 
 Beszéltem velük, mert van olyan család, akinek nincs akkora földterülete, erre azt 

mondták, hogy neki esetleg a kisállatot. Van olyan, aki az önkormányzati bérlakásban 
lakik, gondolom, az kiesik. Ha van olyan körülmény, ami miatt nem tud benne részt 
venni, akkor kiesik. A lehetőséget meg kell adni, ha valaki nem él vele, az nem baj.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 A csegei lakosoknak mondom, hogy ez rengeteg munkával jár a hivatal és a képviselők 

részéről is. Mi minden ilyen dologra odafigyelünk, de vegye a lakosság tudomásul, hogy 
ez nagyon sok munkával jár nekünk pluszba és ezt is felvállalja a hivatal is és a 
képviselő-testület is. Ebben a lakosok is segítsenek, úgy vegyék, hogy ő értük van.  

 
Bárdos Tiborné óvodavezető: 
 Akár az óvoda, akár az iskola annyiban hozzá tud ehhez segíteni, hogy az igények 

felmérését, ha van olyan formanyomtatvány, amit a szülőnek ki kell tölteni, azt kitudjuk 
nekik adni, ők meg behozzák a nyomtatványokat a hivatalba.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Köszönjük a felajánlást.   
 
Simon Albert PÜB. tag: 
 Mindenki néz tévét, az elmúlt esztendőben ez az Alapítvány ezt a tevékenységét 

folytatta országszerte és elég negatív tapasztalatok születtek. Én sem mondom, hogy 
ne próbáljuk meg. Csak egy példát felhoznék, az iskolában egy hasonló program 
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elindult egyszer, amikor a vetőmag krumplitól, szerszámig mindent adtunk az érintett 
családoknak és olyan extravagáns kérések jöttek, hogy miért nem szántatjuk fel a 
kertjét stb. Adjuk meg a lehetőséget a családoknak, de nyomatékosan kérném, hogy 
használják is fel arra, amire szánták ezt a pályázatot, mert akkor ér valamit. Olyanokat 
látunk, hogy eladták a csirkét, kacsát stb. Bízom benne, hogy a csegei lakosság ettől 
komolyabban kezeli ezt a kérdést és komolyabban fogja megvalósítani és eléri a célját. 
Megerősítve Polgármester Urat, én is kérném, hogy komolyan vegye a lakosság is ezt a 
pályázatot.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Teljesen igazat adok, hogy akkoriban nem volt szerencsés ez a program. Úgy gondolom, 

hogy sokkal felelősségteljesebb ennek a képviselő-testületnek is a gondolkodása. Aki 
egyetért az akcióban való részvétellel, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – „Minden gyermek lakjon jól” 
Alapítvány 2012-es akciójában való részvételt – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 

 
 

15/2012.(I. 25.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a „Minden 
gyermek lakjon jól!” Alapítvány 2012-es akciójában részt kíván venni. 
Az akció célja „mini háztájik” létrehozása a szükséges vetőmag és kishaszonállatok 
biztosításával.  
 
Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert a pályázat határidőben történő 
benyújtására, azt követően a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2012. január 30. 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 

 
 

 
b.) Tűzifa kiosztás lebonyolítás rendjének kidolgozására javaslattétel 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Szóbeli előterjesztés alapján./ 
 

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Tűzifa kiosztás lebonyolítás rendjének kidolgozásával már foglalkozott a Képviselő-

testület és a bizottság is. Ezzel kapcsolatban nagyon komoly kigyűjtésekkel 
rendelkezünk, már készülünk arra, hogyha az elbírálás meg fog történni azonnal 
eltudjuk kezdeni a fakiosztást. Azt szeretném, ha mindennek lenne felelőse. Azt 
szeretném, hogy a Szociális Bizottság dolgozza ki felelősen a tűzifa kiosztás rendjét, 
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minden részletre térjetek már ki. Azt szeretném, hogy utána az ellenőrzéssel, 
felügyelettel Losonczi János Pénzügyi Bizottság elnökét bízzuk meg. Kérdezem a 
Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, Tóth Imrét, hogy az előkészítést és 
lebonyolítását vállalja-e a bizottság?  

 
Tóth Imre SZEB. tag: 
 Természetesen vállaljuk. Itt szeretném megragadni az alkalmat és a segítségüket kérni, 

hogy amennyiben javaslatuk van a szempontrendszer összeállítására, február 05-ig 
tegyék meg és február 05-e után már érdemben tudnánk foglalkozni vele, hogy mit 
veszünk figyelembe. Ezeket szeretnénk kidolgozni. Olyan nem lesz, hogy mindenkinek 
jó legyen. Hatalmas mennyiség, de korlátozott mennyiség. Egy háztartást tudunk 
figyelembe venni. A mennyiség 05 m3-től 3 m3-ig adható, tehát eltérés lehet.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Azt szeretném, hogy az első körben, akik kapnak, mennyi mennyiséget kapnak, akik 

nagyon rászorultak differenciáltan kapjanak, természetesen névre szólóan. Azt kérném, 
hogy február 10-ig csináljátok már meg. Teljes egészében a bizottságra van bízva. 
Kérdezem Losonczi Jánost, hogy a tűzifaosztással kapcsolatban a felügyeletet 
elvállalnád-e? Nekem időbe nem fér bele, de nem azt jelenti, hogy mi nem fogunk 
kimenni, ha kéred a segítségünket maximálisan támogatunk Alpolgármester Úrral. Ez 
nagyon felelős döntés, nagyon sok embert fog érinteni ezért szeretném, ha tűzifa 
osztás teljes felügyeletét átvennéd.  

 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 Pontosítást szeretnék, úgy van, hogy a szociális célú tűzifa vásárlás felügyeletével.  
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Az egész menet felügyeletével. Például, amikor ide lesz szállítva, figyelmeztess, hogy ne 

rendeljem tovább, ilyen csoportosítással kell. A közbeszerzést meghirdették több állami 
és maszek erdészetnél, február 10-én nyitják a borítékot, a hivatalból három dolgozót 
kérünk fel, ott eldöntik, hogy melyik nyert. Attól kezdve bíznánk meg.    

 
Füzesiné Nagy Zita jegyző: 
  A bírálóbizottság csak értékeli a pályázatokat, a végső döntést a testület hozza meg.  
 
Tóth Imre SZEB. tag: 
 A Képviselő-testület úgy határoz továbbá, hogy a szociális célú tűzifa kiosztás 

felügyeletével bízzuk meg Losonczi Jánost. Amikor a feltételrendszert kidolgozzuk 
nyilván a testület elé is behozzuk, akkor teszünk egy pecsétet rá, hogy így megy.  

 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 Természetesen vállalom.  
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Részemről teljes korrekt tájékoztatást fogtok kapni, hogy felém is mi az igény. 

Természetes, hogy a dolgozókat Alpolgármester Úr fogja biztosítani. Munkaerő 
átcsoportosítás ide nagyon fontos, igénybe fogjuk venni az Alpolgármester Úr által 
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mozgatott személyeket is. Ezzel kapcsolatban van-e még valakinek kiegészítése? Nincs. 
Aki egyetért azzal, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság dolgozza ki a fakiosztás 
rendjét, valamint egyetért azzal, hogy az egész felügyeletével Losonczi Jánost bízzuk 
meg, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tűzifa kiosztás lebonyolítás 
rendjének kidolgozását – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 

 
16/2012.(I. 25.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelembe véve a helyi 
önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásról 
szóló 59/2011. (XII. 23.) BM rendeletben, valamint a helyi önkormányzatok szociális 
célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásának felhasználásáról szóló 
1/2012.(I. 11.) Önkormányzati rendeletben foglaltakat – úgy határoz, hogy a szociális 
célú tűzifavásárlásra beérkezett kérelmek döntésre előkészítését, a tűzifa kiosztás 
lebonyolításának rendjét a Szociális és Egészségügyi Bizottság dolgozza ki.  
 
Képviselő-testület úgy határoz továbbá, hogy a szociális célú tűzifa kiosztás 
felügyeletével  
 

LOSONCZI JÁNOS-t a PÜB. elnökét bízza meg. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Losonczi János PÜB. elnök, Tóth Imre SZEB. elnök 
 
 

 
Tóth Imre SZEB. tag: 
 Többen is kérdezték, hogy mikor kerül erre sor, hogy időben tudják elhelyezni.  
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Azért mondtam a február 10-ét, mert a határidők nagyon szorosak, akkor bontjuk a 

beérkezett ajánlatokat, annak van egy fellebbezési határideje és attól kezdve indulhat a 
folyamat. Mi tényleg készüljünk fel rá időben, mert nagy feladat és árpilis 30-ig be kell 
fejezni, mert amit nem tudunk ez idő alatt kiosztani és átvetetni, azt a pénzt vissza kell 
küldeni.  
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c.) Csegei Körkép közéleti havilap havi díjának meghatározása 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Szóbeli előterjesztés alapján./ 
 

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Felkérem Simon Albertet, hogy szóbeli kiegészítését megtenni szíveskedjen.  

 
Simon Albert PÜB. tag: 

Megjelent egy ingyenes szám bizonyos példányszámban, de nem jutott mindenkinek az 
1500 példány kevésnek bizonyult, a tavalyi 2400 példányhoz képest. Azt szeretnénk 
elérni, hogy az önkormányzatnak külön kiadásába ne kerüljön, ezért gondoltuk azt, 
hogy 100 Ft/db áron szeretnénk értékesíteni, amihez kétféleképpen lehet hozzájutni 
vagy példányonként vásárolja meg az illető a megjelent lapot, melyet öt helyen 
kívánunk megjelentetni. Polgármesteri Hivatal Porta, Városi Bölcsőde és Óvoda, Fekete 
István Általános Iskola Porta, Dr. Papp József Városi Könyvtár, Radó Patika. 
Elképzelhető, hogy még bővül a kör, de szigorú számadása van. A másik lehetőség, ami 
célszerűbb azok számára, akiket komolyan érdekel a kiadvány, megtehetik, hogy jelzik 
az újság hátsó lapján megjelenő cédulát és nevét, címét leadja a Könyvtárba, 
garantáljuk, hogy eljuttatjuk a címére, ha megjelenik a lap. Mivel összegben sem túl 
nagy, és az elszámolásnál ne okozzon problémát, éves előfizetésben szeretnénk ezt 
bonyolítani. A Pénzügyi Irodával felvettem a kapcsolatot, úgy történne, hogy postai 
befizető csekket állítanánk ki, ezen fizethetné be az előfizető, mely 1.200 Ft/évet 
jelentene. Évközben is lehetne ehhez csatlakozni. Ez lenne a célszerűbb és biztosabb 
megoldás, mert akkor házhoz viszik. Azt kérném a lakosoktól, hogy ez is egy formája, 
hogy informálódjon a település életéről, fontosabb tudnivalókról, önkormányzati 
közleményekről. 100 Ft havonta nem nagy összeg, ha tudják támogatni, akkor minél 
többen vásárolják meg. Most jelen pillanatban 600 db-ra adtuk le a megrendelést, 
mindenkit arra biztatnék, hogy havonta vásárolja meg.   
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
 Hogy a város életét hitelesen megtudja bárki ítélni, ahhoz ezt az újságot el kell olvasni, 

mert sem bizottsági, sem képviselő testületi ülésen nem túl sokan vannak jelen. Ez az 
újság az, ahol hiteles tájékoztatást kaphatnak a város életének egy részéről. Aki 
egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Csegei Körkép közéleti havilap 
havi díját – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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17/2012.(I. 25.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Csegei 
Körkép c. közéleti havilapot bruttó 100 Ft/db áron értékesíti.  

 
Képviselő-testület a Csegei Körkép terjesztő helyeit az alábbiak szerint határozza meg:  

- Polgármesteri Hivatal Porta, 
- Városi Bölcsőde és Óvoda, 
- Fekete István Általános Iskola Porta, 
- Dr. Papp József Városi Könyvtár, 
- Radó Patika. 

 
Képviselő-testület úgy határoz továbbá, hogy a közéleti havilap előjegyzésére, 
előfizetésére is lehetőséget biztosít a tiszacsegei lakosságnak, az igénybejelentés a Dr. 
Papp József Városi Könyvtárban adható le.  
 
Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a határozatban foglaltak 
végrehajtásáról gondoskodjon.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 

 
 
 

d.) Tájékoztató a Tiszacsegei Általános Művelődési Központ érintésvédelmi és 
szabványossági felülvizsgálatára beérkezett árajánlatokról  
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Szóbeli előterjesztés alapján./ 
 

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 A Képviselő-testület az Iskolaigazgató kérésére úgy határozott, hogy ezt meg kell 

csináltatni, bár akkor úgy határoztunk, hogy a polgármester és az iskolaigazgató dönt a 
beérkezett árajánlatokról. Célszerűbbnek látom megosztani a képviselő-testülettel. Két 
ajánlat érkezett be az egyik Natkó Sándor villanyszerelő mester részéről az árajánlata 
az ÁMK központnál végzendő érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatáról az 
iskola, Művelődési Ház és a dr. Papp József Városi Könyvtár, a fent nevezett 
intézményekben az elvégzett munka bruttó 550 ezer Ft. Még tett egy világításmérésre 
is árajánlatot 120 ezer Ft, de azt jelen pillanatban nem kell elvégeztetni. Tehát az 
érintésvédelem 550 ezer Ft áfával.  

 A másikat árajánlatot Remenyik Imre vállalkozó tette az ÁMK érintésvédelmi és 
szabványossági felülvizsgálatára. Az Általános iskolára 280 ezer Ft+ áfa, azaz 355.600 Ft, 
a Művelődési Ház 70 ezer Ft + áfa, azaz 88.900 ezer Ft, és a Könyvtár 50 ezer Ft + áfa, 
azaz 63.500 Ft, ez összesen 508 ezer Ft áfával együtt, ez minimálisan, de kevesebb. Ez a 
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két ajánlat érkezett be. Kérdezem a Képviselő-testületet, hogy van-e külön kérdés, 
hozzászólás?  

 
Bagdi Sándor alpolgármester: 
 Azt szeretném javasolni, hogy a temetőben lévő fagyasztónak is építsük ki az 

érintésvédelmét, amelyik vállalkozó megnyeri ezt a pályázatot, azt is végezze el ebben 
az összegben.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Én kértem Remenyik Imre villanyszerelő vállalkozót, hogy minden intézményben 

nézzék végig, ahol nincs érintésvédelmi kapcsoló még felszerelve, szereljék fel, ez 
független az érintésvédelmi méréstől. Ezt záros határidőn belül Remenyik Imre 
villanyszerelő mester elkezdi. Ezt majd én fogom intézni.  

 Javaslom, hogy Remenyik Imre ajánlatát fogadjuk el, aki egyetért, kérem, hogy 
kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Tiszacsegei Általános 
Művelődési Központ érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatára Remenyik 
Imre által benyújtott árajánlatát – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

18/2012.(I. 25.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tiszacsegei 
Általános Művelődési Központ érintésvédelmi és szabványossági felülvizsgálatára 
beérkezett árajánlatok közül Remenyik Imre tiszacsegei vállalkozó ajánlatát fogadja el 
bruttó 508.000 Ft, azaz ötszáznyolcezer forint összegben.  
 
Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a vállalkozói 
szerződés aláírására.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester  

 
 

e.) Turisztikai rendezvényekre fedezet biztosítása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Szóbeli előterjesztés alapján./ 
 

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Az egyik legnagyobb turisztikai jellegű Egyesület segítségét kértem, hogy tájékoztasson 

már az egyesület vezetője, hogy az előző évben, illetve az idei évben milyen 
rendezvényeken vettek részt, illetve 2012. évre vonatkozóan a rendezvénytervezetüket 
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nyújtsák be az önkormányzat felé, hogy nagyságrendben megtudjuk ítélni, hogy az 
ilyen jellegű rendezvények milyen költségbe kerülnek. Segítségünkre volt 1,5 millió Ft 
nagyságrendben tervezett a Hagyományőrző Néptánc Csoport. Azt javasolnám, hogy az 
ilyen turisztikai rendezvényekre előzetesen önkormányzatunk egy 2 millió Ft-ot 
tervezzen be a költségvetésbe. Megköszönöm Elnök Asszonynak, hogy komoly 
tervezetet tett elénk, hihetetlen, hogy milyen sok helyre hívják őket. Ahhoz, hogy 
pályázatokat nyerhessünk, hogy Tiszacsege jó hírnevét eltudjuk vinni, illetve betudjuk 
mutatni a városunkat ezeken a rendezvényeken, ahhoz nem egy nagy összeg a 2 millió 
Ft, hogy ezeken a rendezvényeken, mint önkormányzat részt tudjunk venni. Van-e 
valakinek kiegészítése, hozzászólása?  

 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 Természetesen az önkormányzat is pályázik hasonló jellegű rendezvények 

finanszírozására és nyilván, hogy nem az adófizetők pénzéből szeretnénk ezt elvenni. 
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Azért nem beszéltem a Csege Napokról, te is úgy nyilatkoztál valamelyik nap, hogy 

visszahoznánk a Csege Napok keretében a motorversenyt, nagyon bízom benne, hogy a 
Leader programon belül erre támogatást fogunk nyerni. Azért mondtam, hogy 
kimondottan turisztikai rendezvényekre, és nem csak erre az Egyesületre, csak 
tájékoztatásképpen kértük a rendezvénytervezetet. Aki egyetért azzal, hogy turisztikai 
célú rendezvényekre Tiszacsege Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében 
2.000.000 Ft fedezetet biztosítson, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze. 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – turisztikai rendezvényekre 
fedezet biztosítását –  fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

19/2012.(I. 25.) KT. számú HATÁROZAT: 
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy turisztikai célú 
rendezvényekre Tiszacsege Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében 
2.000.000 Ft fedezetet biztosít.  
 
Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármester, hogy a költségvetési rendelet 
összeállításakor fenti célra előirányzatot biztosítson. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
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f.) Egyebek 

 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
 Kaptunk 10 db olyan jelző berendezést, amibe három telefonszámot lehet 

beprogramozni, van egy külön kezelőgombja, amit az idősek arra tudnák használni, 
hogyha megnyomják a három beprogramozott telefonszámot addig hívja sorba, amíg 
valaki fel nem veszi és esetleg rosszullét estén kimegy a legközelebbi családtag és a 
további intézkedést megtudja hozni. 70 db-ot kértem, annyit egyelőre nem tudnak 
biztosítani. Jelen pillanatban 10 db-ot kaptunk, 5 db-ot a Polgárőrség Simon Albert 
elnökhelyettes Úr javaslatával fogunk kiosztani, a másik 5 db esetében a Képviselő-
testület tesz javaslatot.  

 Visszajelzés érkezett, hogy köszönjem meg. dr. Gadóczi István képviselő Úrnak, hogy az 
egyeki bizottsági ülésre nagyon felkészülten ment oda és minden olyan kérdésre, amire 
válaszolni kellett arra, mint az ügyelet vezetője felkészülten megadta a választ.  

 
 
Mivel több napirend pont és hozzászólás nem volt, Szilágyi Sándor polgármester 
megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a meghívott vendégek megjelenését és 
zárt ülést rendel el.  

 
 

K. m. f. 
 
 

       Szilágyi Sándor      Füzesiné Nagy Zita 
         polgármester                 jegyző 

 
 

Tóth Imre 
jegyzőkönyvhitelesítő 

 
 
 

 


