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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én du.
1300 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 5 fő
képviselő jelen van. Bagdi Sándor és dr. Gadóczi István távolmaradását jelezte.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Zsólyominé Gyenes Anikóra, valamint a
jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Tóth Imre képviselőre és a napirendi pont
tárgyalására.
Szilágyi Sándor polgármester:
Technikai okok miatt a jelenlegi ülést nem tudjuk felvételen rögzíteni, ehhez kérem,
hogy a testület járuljon hozzá.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – videofelvétel rögzítés nélküli
testületi üléshez – 5 fő igen szavazattal (Bagdi Sándor és dr. Gadóczi István nem volt
jelen a szavazásnál) elfogadta.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető,
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét – 5 fő igen szavazattal (Bagdi Sándor és dr. Gadóczi
István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a napirendi pont tárgyalását – 5
fő igen szavazattal (Bagdi Sándor és dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál)
elfogadta.
NAPIRENDI PONTOK:
1./

Tiszacsege Város Önkormányzat 2011 évi költségvetéséről szóló 1/2011.(III. 04.)
Önk. számú rendeletének módosítása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

2./

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati
tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az önkormányzati
tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 23/2004.
(V. 3.) Rendeletének hatályon kívül helyezése
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

3./

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díjról szóló 34/2004.(XII. 23.) rendeletének módosítása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
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4./

Javaslat az állattartás helyi szabályairól
felülvizsgálatára
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

szóló

önkormányzati

rendelet

5./

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladék-kezelési
közszolgáltatásról szóló 15/2006. (VI. 29. ) Rendelet módosítása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

6./

Nyilatkozat a Remondis Tisza Kft. részére Társasági Szerződés módosításához
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

7./

Tiszacsege Város Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési terve
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

8./

Bérleti díjak felülvizsgálata
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

9./

A fonyódligeti gyermeküdülő 2012. évi hasznosítása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

helyi

10./ Javaslat az önkormányzat sporttal kapcsolatos részletes feladatainak és
kötelezettségeinek meghatározását tartalmazó határozat meghozatalára
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
11./ Javaslat helyi sportfejlesztési koncepció elfogadására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
12./ Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás pályázat
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
13./ Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
14./ Javaslat a Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői
beosztásának ellátására benyújtott pályázatok pályázati eljárásának érvénytelenné
nyilvánítására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
15./ Szántó földterület felajánlása az önkormányzat részére
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
16./ Szántó terület bérbevételére benyújtott kérelmek elbírálása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
17./ Ingatlan értékesítés
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
18./ Polgármesteri jelentés
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
19./ Különfélék
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1.

Napirendi pont
Tiszacsege Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(III. 04.)
Önk. számú rendeletének módosítása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Bizottság tárgyalta elég hosszasan. Aki egyetért Tiszacsege Város Önkormányzat 2012.
évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II. 13.) Önkormányzati rendeletének módosításával,
kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Város
Önkormányzat 2011 évi költségvetéséről szóló 1/2011.(III. 04.) Önk. számú
rendeletének módosítását – 5 fő igen szavazattal (Bagdi Sándor és dr. Gadóczi István
nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
10/2012.(III. 30.) Önkormányzati rendelete
Tiszacsege Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(III. 04.)
önkormányzati rendelet módosítására
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli
el:
1. §
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2011.évi
költségvetéséről szóló 1/2011.(III. 04.)rendeletének ( a továbbiakban Rendelet) 3.§ (1)
helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését:
a.) 1 372 116 E Ft
b.) 1 226 113 E Ft
c.) 146 003 E Ft

Költségvetési bevétellel
Költségvetési kiadással
Költségvetési többlettel
korrigálva a finanszírozási célú
műveletek
bevételeivel
és
kiadásaival, valamint az előző évi
pénzmaradvánnyal

d.) 134 047 E Ft
e.) 21 978 E Ft
állapítja meg.

működési
felhalmozási
forráshiánnyal
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Ezen belül:
- felhalmozási célú bevételt:
- felhalmozási célú kiadást:
ebből: - beruházások összegét:
- felújítások összegét
- egyéb felhalmozási célú kiadások összegét:
- a működési célú bevételt:
- a működési célú kiadásokat:
- ebből: - a személyi jellegű kiadásokat:
- a munkaadót terhelő járulékokat:
- a dologi, egyéb folyó és kamatkiadásokat:
- a pénzeszközátadás összegét
- a társ. és szociálpolitikai juttatásokat:
- a tartalék összegét: általános tartalék
- finanszírozási kiadásait
a költségvetési létszámkeretet:
( Ebből közfoglalkoztatottak létszáma:
állapítja meg.

228 589 ezer Ft-ban,
228 589 ezer Ft-ban,
7 965 ezer Ft-ban,
3 875 ezer Ft-ban,
216 749 ezer Ft-ban,
1 299 552 ezer Ft-ban,
1 299 552 ezer Ft-ban,
366 176 ezer Ft-ban,
88 546 ezer Ft-ban,
408 243 ezer Ft-ban,
46 150 ezer Ft-ban,
292 192 ezer Ft-ban,
700 ezer Ft-ban,
95 000 ezer Ft-ban,
190 főben
60 fő)

2. §
(1) A Rendelet 3. § (2) bekezdésében hivatkozott 1. számú melléklet helyébe jelen rendelet
1. melléklete lép.
(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdésében hivatkozott 2/a. és 2/b. számú melléklet helyébe jelen
rendelet 2/a., és 2/b. számú melléklete lép.
3. §
(1) A Rendelet 4.§ (7) bekezdésében hivatkozott 7. számú melléklet helyébe e rendelet 3.
számú melléklete lép.
(2) A Rendelet 4.§ (7) bekezdésében hivatkozott 10. számú melléklet helyébe e rendelet 4.
számú melléklete lép.
(3) A Rendelet 4.§ (9) bekezdésében hivatkozott 12/1. számú melléklete helyébe e rendelet 5.
számú melléklete lép.
(4) A Rendelet 4.§ (9) bekezdésében hivatkozott 12/2. számú melléklete helyébe e rendelet 6.
számú melléklete lép.
(5) A Rendelet 4.§ (9) bekezdésében hivatkozott 12/3. számú melléklete helyébe e rendelet 7.
számú melléklete lép.
4. §
Záró és vegyes rendelkezések
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és a kihirdetését követő 5. napon hatályát veszti.
Tiszacsege, 2012. március 29.

Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
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2.

Napirendi pont
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú
közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az önkormányzati tulajdonú
közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 23/2004. (V. 3.)
Rendeletének hatályon kívül helyezése
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Bizottság tárgyalta a rendelet hatályon kívül helyezését. Felkérem Losonczi Jánost a
PÜB. elnökét, hogy van-e szóbeli kiegészítése?
Losonczi János PÜB. elnök:
Nincs technikai jellegű módosításról van szó, elfogadásra javasoljuk.
Szilágyi Sándor polgármester:
Aki egyetért Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének az
önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az
önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló
23/2004. (V. 3.) Rendeletének hatályon kívül helyezésével, kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Város
Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati tulajdonú közüzemi
vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az önkormányzati tulajdonú közüzemi
csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 23/2004. (V. 3.) Rendeletének
hatályon kívül helyezését – 5 fő igen szavazattal (Bagdi Sándor és dr. Gadóczi István
nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2012. (III. 30.) Önkormányzati Rendelete
az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az
önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló
23/2004. (V. 3.) Rendelet hatályon kívül helyezéséről
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény 93. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a következőket rendeli el:
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1. §
Hatályát veszti Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzati
tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az önkormányzati tulajdonú
közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 23/2004. (V. 3.) Rendelete.
2.§
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2012. január 1. napjától
alkalmazni kell.

Tiszacsege, 2012. március 29.

Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
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3.

Napirendi pont

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjról szóló 34/2004.(XII. 23.) rendeletének módosítása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem Losonczi Jánost a PÜB. elnökét, hogy van-e szóbeli kiegészítése?
Losonczi János PÜB. elnök:
A bizottság javaslata, az alábbi:
„15. § A kibocsátót 90%-os talajterhelési díjkedvezmény illeti meg, amennyiben
családjában a tárgyévet megelőző év decemberében az egy főre jutó nettó jövedelem
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át.”
Szilágyi Sándor polgármester:
Aki egyetért a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díjról szóló 34/2004.(XII. 23.) rendeletének módosításával,
kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – A helyi vízgazdálkodási
hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjról
szóló 34/2004.(XII. 23.) rendeletének módosítását – 5 fő igen szavazattal (Bagdi
Sándor és dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotja:

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2012. (III. 30.) Önkormányzati Rendelete
a helyi vízgazdálkodási jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjról szóló 34/2004. (XII. 23.) Rendelet módosításáról
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében biztosított jogalkotói jogkörében eljárva, a környezetterhelési díjról szóló 2003.
évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a következőket rendeli el:
1. §
Hatályát veszti Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi
vízgazdálkodási jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjról
szóló 34/2004. (XII. 23.) Rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12. § (3) bekezdése.
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2. §
A Rendelet 15. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 15. § A kibocsátót 90%-os talajterhelési díjkedvezmény illeti meg, amennyiben családjában
a tárgyévet megelőző év decemberében az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át.”

3.§
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2012. február 1. napjától
alkalmazni kell.

Tiszacsege, 2012. március 29.

Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
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4.

Napirendi pont

Javaslat az állattartás helyi
felülvizsgálatára
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

szabályairól

szóló

önkormányzati

rendelet

Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem Losonczi Jánost a PÜB. elnökét, hogy van-e szóbeli kiegészítése?
Losonczi János PÜB. elnök:
A bizottság megtárgyalta és az előterjesztés alapján javasoljuk elfogadásra.
Szilágyi Sándor polgármester:
Aki egyetért az állattartás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet
felülvizsgálatára vonatkozó javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az állattartás helyi szabályairól
szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatára vonatkozó javaslatot – 5 fő igen
szavazattal (Bagdi Sándor és dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:

51/2012.(III. 29.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri Füzesiné Nagy Zita
jegyzőt, hogy az állattartás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet
felülvizsgálatára készített előterjesztésben foglaltak figyelembevételével az állattartás
helyi szabályairól szóló 21/2003.(VII. 03.) KT. számú rendelet módosítását készítse elő.
Határidő: folyamatos
Felelős: Füzesiné Nagy Zita jegyző
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5.

Napirendi pont

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladék-kezelési helyi közszolgáltatásról
szóló 15/2006. (VI. 29. ) Rendelet módosítása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
Bizottság megtárgyalta. Felkérem Losonczi Jánost a PÜB. elnökét, hogy van-e szóbeli
kiegészítése?
Losonczi János PÜB. elnök:
Javasoljuk elfogadásra.
Szilágyi Sándor polgármester:
Aki egyetért a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladék-kezelési helyi
közszolgáltatásról szóló 15/2006. (VI. 29.) Rendelet módosításával, kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos hulladék-kezelési helyi közszolgáltatásról szóló 15/2006. (VI. 29.)
Rendelet módosítását – 5 fő igen szavazattal (Bagdi Sándor és dr. Gadóczi István nem
volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2012.(III. 30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A TELEPÜLÉSI SZILÁRD HULLADÉKKAL KAPCSOLATOS HULLADÉKKEZELÉSI HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ 15/2006.(VI. 29.)
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000.
évi XLIII. törvény 23. § felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal
kapcsolatos hulladék-kezelési közszolgáltatásról szóló 15/2006.(VI. 29.) rendeletének (a
továbbiakban: Rendelet) 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
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2. §
Hatályát veszti a Rendelet 21. §-a.
3. §
(1) Jelen rendelet – a (2) bekezdés kivételével - kihirdetése napján lép hatályba,
rendelkezéseit 2012. január 1. napjától alkalmazni kell.
(2) Jelen rendelet 2. §-a 2012. április 15. napján lép hatályba.
(3) Ez a rendelet 2012. április 15. napján hatályát veszti.

Tiszacsege, 2012. március 29.

Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
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Melléklet a 13/2012.(III. 30.) Önkormányzati Rendelethez
„ 1. számú melléklet a 15/2006. (I. 29.) rendelethez
1. A 60 literes hulladékgyűjtőben elhelyezett hulladék egyszeri összegyűjtésének,
elszállításának és ártalmatlanításának díja nettó 300 Ft.
2. A 120 literes hulladékgyűjtőben elhelyezett hulladék egyszeri összegyűjtésének,
elszállításának és ártalmatlanításának díja nettó 365 Ft.
3. 120 literes szolgáltatói jelzéssel ellátott műanyag zsák (Ft/db) díja nettó 400 Ft.”

13
6.

Napirendi pont
Nyilatkozat a Remondis Tisza Kft. részére Társasági Szerződés módosításához
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem dr. Vámosi Margit aljegyző Asszonyt, hogy szóbeli kiegészítését megtenni
szíveskedjen.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Módosult a cégtörvény, abban van előírva, amennyiben változás történik az első
változás bejelentésekor szükséges ez a tulajdonosi nyilatkozat a telephely
vonatkozásában. Törvényi módosítás miatt van erre szükség.
Losonczi János PÜB. elnök:
A nyilatkozattal nem volt problémánk, hanem az ideküldött levéllel kapcsolatban volt
kérdésünk, elfogadásra javasoljuk.
Szilágyi Sándor polgármester:
Aki egyetért a Remondis Tisza Kft. részére Társasági Szerződés módosításához
szükséges nyilatkozattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Remondis Tisza Kft. részére
Társasági Szerződés módosításához szükséges nyilatkozatot – 5 fő igen szavazattal
(Bagdi Sándor és dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:

52/2012.(III. 29.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Remondis Tisza Kft. Társasági Szerződésének módosításához Szilágyi Sándor
polgármester az alábbi nyilatkozatot aláírja:
Alulírott Szilágyi Sándor polgármester, mint Tiszacsege Város Önkormányzat
képviselője a Tiszafüred, külterület, 0409/11 helyrajzi szám alatt nyilvántartott
földrészlet Tiszacsege város Önkormányzat tulajdonában álló 5285/111375 tulajdoni
illetőségének tulajdonosi képviselőjeként hozzájárulok ahhoz, hogy a REMONDIS
Tisza Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság az ingatlant telephelyként
használja, és azt a Cégbíróságra bejelentse.”
Határidő: azonnal
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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7.

Napirendi pont

Tiszacsege Város Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési terve
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
A bizottság tárgyalta, felkérem Losonczi Jánost a PÜB. elnökét, hogy a bizottság
véleményét ismertetni szíveskedjen.
Losonczi János PÜB. elnök:
Egyetértettünk a közbeszerzési tervvel, elfogadásra javasoljuk.
Szilágyi Sándor polgármester:
Aki egyetért Tiszacsege Város Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési tervével,
kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Város
Önkormányzatának 2012. évi közbeszerzési tervét – 5 fő igen szavazattal (Bagdi
Sándor és dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

53/2012.(III. 29.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2011.
évi CVIII. törvény 33.§-a és Tiszacsege Város Önkormányzatának a 1/2012. (I.10.) KT.
számú határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzat 22. pontja alapján Tiszacsege
Város Önkormányzata 2012. évi éves összesített közbeszerzési tervét az előterjesztés
mellékletében szereplő tartalommal hagyja jóvá.
Határidő: folyamatos, illetve 2012. december 31.
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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1. számú melléklet a 53/2012.(III. 29.) KT. számú határozathoz
Tiszacsege Város Önkormányzata
2012. évi éves összesített közbeszerzési terve
Időbeli ütemezés

A közbeszerzés tárgya és
mennyisége

CPV kód

Irányadó
eljárásrend

Tervezett
eljárási típus

Várható
összeg
(nettó Ft)

az eljárás
megindításának,
illetve a
közbeszerzés
megvalósításának
tervezett
időpontja

Sor kerül-e vagy
sor került-e az
adott
szerződés
közbeszerzéssel
teljesítésének
összefüggésben
várható időpontja
előzetes
vagy a szerződés
összesített
időtartama
tájékoztató
közzétételére?

I. Árubeszerzés
Szállítási szerződés
egységes tűzifa szállítására
1.476 m3

03413000-8

nemzeti

Zetor Proxima 85 traktor
beszerzése

16000000-5

nemzeti

Térfigyelőrendszer
kialakítása

35113100-0

nemzeti

4521221-1

nemzeti

hirdetmény
közzététel nélküli
tárgyalásos
hirdetmény
közzététel nélküli
tárgyalásos
hirdetmény
közzététel nélküli
tárgyalásos

2012.01.10.

2012.03.15

nem

11.430.000-

2012.02.29

2012.04.26

nem

14.820.934-

2012. II. félév

2012. II. félév

nem

15.052.894-

2012.II. félév

2012. II. félév

nem

20.664.000-

II. Építési beruházás
Városi Sportpálya
fejlesztése

hirdetmény
közzététel nélküli
tárgyalásos
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III. Szolgáltatásmegrendelés

IV. Építési koncesszió

V. Szolgáltatási koncesszió
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8.

Napirendi pont

Bérleti díjak felülvizsgálata
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:

Losonczi János PÜB. elnök:

Szilágyi Sándor polgármester:
Aki egyetért az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló ingatlanok
bérleti díjára tett javaslattal kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – bérleti díjak felülvizsgálatát –
5 fő igen szavazattal elfogadta (Bagdi Sándor és dr. Gadóczi István nem volt jelen a
szavazásnál) és az alábbi határozatot hozta:

54/2012.(III. 29.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 237/2011. ( XI.30.)
KT. számú határozatával az önkormányzat tulajdonát képező nem lakás céljára szolgáló
ingatlanok, közterületek bérleti díját, valamint a 238/2011. ( XI.30.) KT számú határozatban
megállapított bérleti díjakat 2012. január 01. napjától nettó bérleti díjnak tekinti és a bérleti
díjak 27 %-os Áfa növekménnyel kerülnek kiszámlázásra.
Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szerződésmódosítások elkészítésére, valamint a
polgármestert a szerződések aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
Füzesiné Nagy Zita jegyző
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9.

Napirendi pont
A fonyódligeti gyermeküdülő 2012. évi hasznosítása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Az előterjesztésnek megfelelően a szatmárcsekei polgármesterrel beszéltem, hogy
felveszitek a kapcsolatot, úgy tudom Imre már beszéltél vele?
Tóth Imre SZEB. tag:
Igen.
Szilágyi Sándor polgármester:
Aki egyetért a fonyódligeti üdülő üdülési jogával
megállapodással, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

kapcsolatosan

kötendő

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a fonyódligeti üdülő üdülési
jogával kapcsolatosan kötendő megállapodást – 5 fő igen szavazattal (Bagdi Sándor és
dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:

55/2012.(III. 29.) KT. számú HATÁROZAT:

1.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a fonyódligeti gyermeküdülő 2012.
évi felújítási munkáihoz a Tiszacsege Város Önkormányzatát tulajdonarányban terhelő
765. 850 Ft-ot, azaz Hétszázhatvanötezer-nyolcszázötven forintot biztosítja.

2.

A Szatmárcseke Község Önkormányzatával a fonyódligeti üdülő üdülési jogával
kapcsolatosan kötendő megállapodást az alábbi tartalommal hagyja jóvá:
„MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről Tiszacsege Város Önkormányzata (képviseletében: Szilágyi Sándor
polgármester) 4066. Tiszacsege, Kossuth u. 5., másrészről Szatmárcseke Község
Önkormányzata (képviseletében: Sarkady Pál polgármester) 4945. Szatmárcseke, Petőfi u. 1. (
a továbbiakban együtt: Szerződő Felek) között a fonyódligeti üdülőben Tiszacsege Város
Önkormányzatát tulajdoni hányadában megillető üdülési jog hasznosítása tárgyában alulírott
napon az alábbi feltételekkel:
1. Tiszacsege Város Önkormányzatát a fonyódligeti üdülőben az üdülési jog az alábbiak
szerint illeti meg:
-

Előszezonban (május 31.-június 27.) 4x1 hét a kőházban és 4x1 hét a faházban,
Főszezonban (június 28.-augusztus 23.) 4x1 hét a kőházban és 4x1 hét a faházban,
Utószezonban (augusztus 23.-szeptember 20.) 4x1 hét a kőházban és 4x1 hét a
faházban,
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-

A gyermeküdülőben 70 fő részére alkalmas szállás nyújtható a tulajdonos
önkormányzatokkal történő egyeztetés alapján.

2. Szatmárcseke Község Önkormányzata az 1. pontban meghatározott üdülési jog 50 %át a 87/2011. (12. 14.) Határozatával elfogadta és átvállalja az üdülő 2012. évi
üzemeltetésére és felújítási munkáira tervezett költség Tiszacsege Város
Önkormányzatát
terhelő
részének
50
%-át,
382.925,-Ft-ot,
azaz
Háromszáznyolcvankettőezer-kilencszázhuszonöt forintot, mely összeget legkésőbb
2012. augusztus 31. napjáig Tiszacsege Város Önkormányza számlájára átutalja.
3. Az üdülési jog igénybevételének időpontjait a Szerződő Felek polgármesterei
határozzák meg. A szatmárcsekei polgármester által kijelölt kapcsolattartó összegyűjti
a meghatározott időpontokra vonatkozó igényeket és az igénylők számlázáshoz
szükséges adatait a további ügyintézés érdekében közli a tiszacsegei polgármester által
kijelölt kapcsolattartóval.
4. A megállapodás határozott időre 2012. december 31. napjáig szól.
5. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk szabályai irányadóak.
A Szerződő Felek a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és
értelmezés után jóváhagyólag aláírják.
Tiszacsege, 2012. …………………………….

………………………………………..
Tiszacsege Város Önkormányzata
Szilágyi Sándor
polgármester

………………………………………….
Szatmárcseke Község Önkormányzata
Sarkady Pál
polgármester

A képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a megállapodás aláírására.
Határidő: 2012. április 28.
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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10.

Napirendi pont

Javaslat az önkormányzat sporttal kapcsolatos részletes feladatainak
kötelezettségeinek meghatározását tartalmazó határozat meghozatalára
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

és

Szilágyi Sándor polgármester:
Az előterjesztést megkapta a testület, van-e valakinek hozzászólása, kiegészítése?
Losonczi János PÜB. elnök:
Nincs, elfogadásra javasoljuk.
Szilágyi Sándor polgármester:
Aki egyetért az önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól és
kötelezettségeiről, valamint a sport helyi pénzügyi támogatásáról szóló határozati
javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az önkormányzat sporttal
kapcsolatos részletes feladatainak és kötelezettségeinek meghatározását tartalmazó
határozat meghozatalára vonatkozó javaslatot – 5 fő igen szavazattal (Bagdi Sándor és
dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
56/2012.(III. 29.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
(továbbiakban:
önkormányzat) a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Stv.) 55. § (6)
bekezdése alapján, az önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos feladatairól
és kötelezettségeiről, valamint a sport helyi pénzügyi támogatásáról az alábbiak szerint
határoz:
I.

Általános szabályok

1. Tiszacsege Város Önkormányzata kinyilvánítja, hogy a sportoláshoz való jog
gyakorlását közérdeknek, a sporttevékenység támogatását közcélnak tartja.
A sportolást olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a
lakosság életminőségét javítja, ezért fontosnak tartja anyagi lehetőségei függvényében a
fokozott önkormányzati feladatvállalást és annak megvalósításában résztvevő
intézmények, színterek és szervezetek támogatását.
2. Az önkormányzat feladatának tekinti:
a) a fiatalok számára az alapvető sportolási képességek megszerzéséhez a közoktatási
intézményekben a tanulók szervezett formában való rendszeres testedzéséhez,
sporttevékenységéhez szükséges feltételek biztosítását,
b) a lakosság széles rétegei számára a sportolási és rekreációs lehetőségek
hozzáférhetővé és vonzóvá tételét,
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c) a sporttevékenység ellátásához szükséges intézményi háttér és infrastruktúra
megteremtésének elősegítését, a már meglévő létesítmények fenntartását és fejlesztését,
d) a prioritásokhoz, tradíciókhoz és teljesítményekhez igazodó sportfinanszírozás
megvalósítását.
II.
1.

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt sportfeladatai

Tiszacsege Város Önkormányzata kötelező feladata illetékességi területén a helyi
sporttevékenység támogatása.
Ennek formái különösen:
a) a sport középtávú fejlesztési
meghatározása és megvalósítása,

céljainak

megfelelő

helyi

sportkoncepció

b) a sporttal foglalkozó helyi szervekkel való együttműködés,
c) az önkormányzat tulajdonában álló sportlétesítmények fenntartása és működtetése,
d) az önkormányzati iskolai sporttevékenység feltételeinek megteremtése.
2. Az önkormányzat a kötelező feladatai mellett a helyi sporttevékenységet –
anyagi lehetőségeitől függően – elsősorban a következő módon támogatja:
a) a tulajdonában álló sportlétesítmények fejlesztésével,
b) a
jogszabályban
meghatározott
sportlétesítmények építésével,

nemzeti

sportszabvány

alapján

új

c) a szabadidősport- feltételeinek fejlesztésével,
d) a gyermek- és ifjúsági sport, az utánpótlás-nevelés, a nők és a családok sportjának, a
hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és fogyatékosok sportjának, illetve a tömeges
részvétellel zajló sportrendezvényének lebonyolításának segítségével,
e) a város adottságainak megfelelő részvétellel a nemzetközi sportkapcsolatokban.
III.

Az önkormányzat sportfeladata ellátásának szervezeti keretei

1. Az önkormányzat feladatait intézményein, valamint sportszervezeteken, sportági
szakszövetségeken – esetenként együttműködési megállapodásokon – keresztül látja el.
2. Az önkormányzat sportfeladatainak ellátásában együtt kíván működni:
a) intézményeivel,
b) sportszervezetekkel,
c) sportági szakszövetségekkel,
d) sportfeladatot is ellátó civil szervezetekkel,
e) a roma nemzetiségi önkormányzattal
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3. A bekezdésben megjelölt intézményekkel, szervezetekkel a város sportfeladatainak
teljesítése érdekében az önkormányzat megállapodáson alapuló szerződéses kapcsolatot
létesíthet.
4. A bekezdésben meghatározott sport-megállapodás megkötéséről a képviselő-testület
dönt.
IV.

A sporttevékenység irányítása és ellenőrzése

1. A sportról szóló törvény és a jelen határozat által megjelölt sport-feladatokkal
kapcsolatos feladat- és hatásköröket a képviselő-testület és a Szociális és Egészségügyi
Bizottság gyakorolja.
2. Bizottság feladatai:
a) az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények hasznosítására,
elidegenítésére, használatára vonatkozó tervek, koncepciók, előterjesztések
véleményezése
b) a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok felhasználásának
figyelemmel kísérése
c) szakmai vélemény nyilvánítását – önkormányzati hatáskörbe tartozó – oktatási, sportés testnevelési kérdésekben,
d) sportrendezvények kezdeményezése,
e) a városban működő sportszervezetek tevékenységének segítése
V.

A sporttevékenység finanszírozása

1. Az önkormányzat a sporttal kapcsolatos kötelező és önként vállalt feladatait
költségvetésből finanszírozza. Ennek forrása a központi költségvetésből származó
normatív állami hozzájárulás, az önkormányzat saját bevétele, a központosított
előirányzatból származó összeg és az elkülönített állami pénzalapokból, valamint a
különböző alapítványokból pályázati úton elnyerhető támogatás.
2. Az önkormányzat a központi költségvetésből finanszírozott pályázatokhoz a szükséges
önrészt a mindenkori éves költségvetésben határozza meg.
3. A önkormányzat éves költségvetésében állapítja meg, a sportra fordítandó összeget,
melyet a határozat függeléke tartalmaz. A sportra fordítandó összeg tartalmazza a
sportcélú támogatásokat, valamint a sportlétesítmények működtetésének költségeit.
4. Az önkormányzat sportfeladatai ellátása érdekében biztosítja a tulajdonában és az
intézményei, valamint a Polgármesteri Hivatal használatában lévő sportlétesítmények
fenntartásának, s működésének pénzügyi fedezetét.
5. A sportcélú támogatás nyújtása pénzben és természetben történhet.
6. Az önkormányzati iskolai sportkörök működésének feltételeit a költségvetésből kell
biztosítania.
Határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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függelék a 56/2012.(III. 29.) KT. számú határozathoz

Sportra fordítandó költségvetési összeg

Az önkormányzat 2012. évben a sportra az alábbi összegeket fordítja
diáksport
sportegyesület támogatása

600 e Ft
2.000 e Ft
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11.

Napirendi pont

Javaslat helyi sportfejlesztési koncepció elfogadására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
Van-e valakinek kérdése, javaslata a napirendi ponthoz? Mivel nincs, aki egyetért
Tiszacsege Város Sportfejlesztési koncepciójával, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – helyi sportfejlesztési
koncepciót – 5 fő igen szavazattal (Bagdi Sándor és dr. Gadóczi István nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

57/2012.(III. 29.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I.
törvény 55. §-a alapján Tiszacsege Város 2012-2016. évekre vonatkozó Sportfejlesztési
Koncepcióját a határozat mellékletében meghatározott tartalommal fogadja el.
Határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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melléklet a 57/2012.(III. 29.) KT. számú határozathoz

TISZACSEGE VÁROS
SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA
2012-2016
Magyarország Alaptörvénye XX. cikk:
„1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikailag módosított
élőlényektől mentes mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez
való hozzáférés biztosításával, a munkavédelem és az egészségügyi ellátás
megszervezésével, a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával, valamint a
környezet védelmének biztosításával segíti elő.”
I. A SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ CÉLJA

-

Tiszacsege Város Sportfejlesztési Koncepciójának célja, hogy az abban rögzített
irányelvekkel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben, valamint a
sportról szóló 2004. évi I. törvényben rögzítettek szerint az önkormányzat, az oktatási
intézmények, az egyesületek és egyéb sportszervezetek egymást kiegészítő
tevékenységeit meghatározza. A helyzetelemzés a jelenlegi állapotok felmérését és a
fejlesztendő területek meghatározását tartalmazza.
A koncepció részletezi azokat a célkitűzéseket és a célkitűzésekhez tartozó azon
feladatokat, amelyeket az Önkormányzat – mindenkori költségvetése adta lehetőségek
függvényében – döntéseiben a sport területén iránymutatónak tekint.
A koncepció egyik kiemelt célja, hogy a testnevelés és a sport területén működő
szervezetek, egyesületek számára tervezhető környezet teremtődjön városunkban,
igazodva a település adottságaihoz.
Az Önkormányzat a sport alábbi területein határozza meg céljait:
gyermek- és ifjúsági sport,
szabadidősport,
versenysport, utánpótlás nevelés,
önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények fejlesztése.
II. HELYZETELEMZÉS
Az önkormányzat elismeri a testnevelés és a sport fontosságát, az
egészségmegőrzésében betöltött szerepét, azonban az erre rendelkezésre álló anyagi
források szűkössége miatt a lakosság igényeit csak részben tudja kielégíteni.
Gyermek- és ifjúsági sport
A Tiszacsegei Városi Óvodában és Bölcsőben a gyermekek mozgásigényét és
mozgásfejlesztését megfelelően biztosítja a 2010-ban felépített modern, tágas, jól
felszerelt óvoda és bölcsőde épülete. A tárgyi feltételek kedvezőek mind a szabadtéri,
mind a belső térben történő mozgás biztosításához. Az intézményben van egy jól
felszerelt tornaszoba, amely nagyban javítja a foglalkozások eredményességét.
A tornaszoba helyet ad a heti rendszerességgel tartott majorette és labdarugó edzések
számára is.
A vízhez szoktatás az iskolai úszásoktatás keretén belül történik.
Gyermekeink közül egyre többen szenvednek felső légúti megbetegedésben, ezért
kialakításra került az új óvodai épületében egy sószoba, ahova minden gyermek bejut.
Az udvaron az egyes korosztályoknak megfelelő, szakszerűen telepített játékeszközök
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indirekt módon kínálják a mozgásfejlesztést és az életkori mozgásigény kielégítését. A
labdajátékokhoz is megfelelő szabad terület áll rendelkezésre.
Betonozott, aszfaltozott területen kerékpárokkal, triciklikkel, rollerekkel gyakorolhatják
a gyerekek a közlekedést és szabályait.
A Fekete István Általános Iskola életében kiemelten fontos szerepet kap az egészségre
nevelés, melynek egyik legfontosabb eleme a sport.
Az iskolai testnevelés személyi feltételei biztosítottak, viszont a technikai feltételek
(hely, eszköz) csak korlátozottan állnak rendelkezésre. Egy 18x9 m-es tornateremben
tartják a tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokat. Jó idő esetén az udvaron sportolnak
a diákok, ahol egy kézilabdapálya méretű szabadtéri, szilárd (aszfalt) burkolatú pálya
található.
A tornaterem rendkívül rossz állapotú, felújításra szorul, mert a padlózat kopott, a
nyílászárói elavultak, rosszul szigeteltek, a vakolat porladozik, és a kiegészítő szociális
helyiségek (öltöző, WC) is lelakottak.
Az iskolában meglévő helyszínek csak részben elegendőek a 1-8 osztályos tanuló
csoportok órarendi óráinak, valamint a tanórán kívüli diáksport és a szabadidősport
foglalkozások megtartásához.
Az intézmény jó kapcsolatot ápol a helyi, városi sportegyesülettel, az utánpótlás-nevelés
céljából helyet biztosít a birkózó szakosztály és a labdarugó szakosztály edzéseihez.
Minden nyáron egy kezdő és egy haladó csoportot számára úszás tanfolyamot szervez
az iskola a helyi Termál Strandon. A tanmedence hiánya megnehezíti a tanfolyam
eredményességét.
Szabadidősport
Az Önkormányzat igyekszik gondoskodni a település lakossága egészséges
életfeltételeinek biztosításáról. Ehhez azonban hiányoznak a technikai feltételek. A
lakosság számára is az iskolai tornaterem és a futballpálya nyújt színteret a
sportoláshoz, de csak nagyon korlátozott mértékben, amikor az oktatási intézmény vagy
a sportegyesület nem használja azokat.
Versenysport, utánpótlás-nevelés
A Tiszacsegei Városi Sport Egyesület birkózó és labdarugó szakosztályt működtet.
A birkózó szakosztály 1976-ban alakult 10 fővel, jelenleg 28 sportolója van, óvodás
kortól felnőtt korig. A birkózók az anyagi lehetőségeik korlátozottsága miatt az évente
megrendezésre kerülő 50-60 (megyei, országos és nemzetközi) versenyből mindössze
20 megmérettetésen tudnak részt venni.
Az utóbbi 10 évben több mint 100 érmet hoztak el. Az országos és nemzetközi
versenyeken elért bajnoki címek és dobogós helyezések mutatják, hogy a szerény
körülmények ellenére is sikeres munka folyik a szakosztálynál. A tehetséges
gyermekek után nagy egyesületek is érdeklődnek. Az eredményeknek köszönhetően
2010-ben megkapta Tiszacsege a „Birkózó Város” kitüntető címet.
A tárgyi feltételek szabnak gátat a továbbfejlődés előtt.
A szakosztály az edzéseket és helyi versenyeket az iskola tornatermében tartják a
szakedzők segítségével.
26 éve rendezik meg a sikeres „Cserkész Kupát”, ami nemzetközi versennyé nőtte ki
magát. A birkózók más sportágakban is kipróbálják magukat, pl. Az Erő és
Állóképesség Magyar Bajnokságon az utóbbi években szinte az összes Magyar Bajnoki
címet elhozták.
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A labdarúgó szakosztály több mint 100 fővel rendelkezik. A szakosztálynak a múltja a
két világháború között kezdődött. Jelenleg óvodás kórtól kezdve, U7, U9, U13, U16,
U19 utánpótláscsapatokkal és felnőtt csapattal rendelkeznek. Utánpótlás szinten a
megyei bajnokságban mindig érmes vagy érem közeli helyen végeznek a gyerekek.
2010-ban az U19 és a felnőtt csapat megye II. osztály bajnokságot nyert.
Az utánpótlás korosztályban több játékos megyei, illetve területi válogatott, több játékos
játszik Debrecenben, Balmazújvároson.
Az U7, U9, U11 csapatok részt vesznek az MLSZ által kiírt Bozsik Egyesületi
programban 68 fővel. Az U13-U16 csapatok az MLSZ által kiírt megyei bajnokságban
szerepelnek 20 fővel. Az U19- felnőtt csapat a megyei I. osztály meghatározó csapata 30
fővel.
A csapatok évente kb. 30 mérkőzést játszanak, egy részüket hazai pályán. Céljuk a
megyei I. osztály megtartása, az utánpótlás csapatok létszámának növelése, tornák
szervezése, azokon részvétel.
A fejlődéshez sajnos nem adottak a feltételek, mivel a futballpálya rossz minőségű füves
pálya, melyhez egy fűtetlen öltöző tartozik. A szakosztály anyagi lehetőségei is
rendkívül korlátozottak.
A téli alapozást a szomszédos városban, Balmazújvároson tudják elvégezni, ami plusz
anyagi terhet ró az egyesületre.
A labdarúgás az egészséges életmód mellet több száz ember szórakozási lehetőségét is
biztosítja a mérkőzések alkalmával. A szakosztály minél több tiszacsegeinek szeretne
megfelelő szintű és minőségű sportolási lehetőséget biztosítani, ami a szakképzett edzők
révén biztosítható.
Az egyesület működésében nagymértékben támaszkodik az önkormányzat által
évenként nyújtott támogatásra, emellett pályázati támogatásból és egyéb intézmények,
vállalkozások és magánszemélyek adományaiból tartja fenn magát.
Az önkormányzat tulajdonában lévő létesítmények
A településen egy óvodai tornaszoba, egy iskolai tornaterem és egy futballpálya
található. E három helyszínen zajlik a gyermek- és ifjúsági, a felnőtt szabadidősport, a
versenysport és az utánpótlás-nevelés. Az óvodai tornaszoba kivételével egyik
létesítmény sem felel meg a mai kor követelményeinek, szükség van a fejlesztésükre és
a korszerűsítésükre.
Az iskolai tornaterem nagyon rossz állapotú, ezért felújításra szorul, mert a padlózat
kopott, a nyílászárói elavultak, rosszul szigeteltek, a vakolat porladozik, és a kiegészítő
szociális helyiségek (öltöző, WC) is lelakottak.
Az igényeket sem tudják kielégíteni a helyszínek, mert a településen egyáltalán nem
megoldott a labdarugók téli és a lakosság szabadidős sportolása. A jelenleg meglévő
infrastruktúra fejlesztése mellett szükség van ezért újak létesítésére is, egy többcélú
sportcsarnokra vagy rendezvénycsarnokra, a helyi strandon egy tanmedencére, továbbá
az iskolában egy atlétikai pályára.
III. CÉLKITŰZÉSEK
Az önkormányzat célul tűzi ki a települési sport minél szélesebb körű fejlesztését és a a
támogatási feltételek javítását.
Gyermek- és ifjúsági sport
Az önkormányzat fontosnak tartja a gyermekek egészségének megőrzését, biológiai
fejlődésük elősegítését, ennek részeként sportos életmódra nevelésüket, melynek
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érdekében célul tűzi ki a rendszeres fizikai aktivitásra nevelésüket, továbbá a rendszeres
sportolás és versenyzés iránti igényük felkeltését.
Fontos feladat a színes és sokoldalú gyermek- és ifjúsági sport biztosítása, amely
meghatározó jelentőségű az utánpótlás képzés területén.
Cél olyan óvodai, iskolai körülmények megteremtése a sport számára, melyben a
gyermekek szívesen sportolnak, töltik el szabadidejüket. Ezekhez kapcsolódóan
fejleszteni kell a tárgyi feltételeket és a létesítményeket.
Az egészséges életmód kialakítását, a rendszeres testedzés iránti igény megalapozását,
az alapvető fizikai képességek és mozgáskészségek fejlesztését, a sportolás
megkedveltetését már óvodás korban meg kell kezdeni. Ehhez a munkához az alábbi
feltételek teljesítésére van szükség:
Folytatni kell az óvodáskorúak rendszeres és teljes körű egészségügyi szűrését és hozzá
a korrigáló programot. A hanyag, rossz tartású, lúdtalpas gyermekek szakszerű
ellátására gyógytestnevelő munkájára van szükség, vagy az óvónők ilyen irányú
felkészítésére (egy óvónő már rendelkezik ilyen irányú szakképesítéssel). Az idejében
felfedezett rendellenességek ebben a korban gyorsan és eredményesen kezelhetők.
Hangsúlyt kell fektetni az óvónők rendszeres szakirányú továbbképzésére, képzésére,
(gyógytorna, játékos torna, népi játékok, ortopédiai ismeretek) és biztosítani kell az
ehhez szükséges feltételeket,
Szükséges az óvoda udvari és benti játékeszközei és tornaeszközei állapotának
rendszeres felülvizsgálata, továbbá az óvodai játékeszközök, udvari játékok folyamatos
szabványszerinti pótlása, bővítése.
A mozgásszegény életmód következtében sok tanuló mozgásszervi vagy belgyógyászati
eredetű betegségben szenved. Leggyakoribbak: lúdtalp, gerincoszlop elváltozása,
elhízás, asztma, magas vérnyomás. Kisiskolás korban még remény van arra, hogy a
gyermekek természetes igényű mozgása szakember felügyeletével a további kóros
elváltozásokat lassítja, megállítja. Cél ezért az iskolai könnyített és gyógytestnevelés
biztosítása.
A tartási problémákkal küzdő gyermekek számára fontos volna a tanórai keretek között
és óvodai szinten is a rendszeres úszás oktatás elindítása.
A tanulókat érdekelté kell tenni a sportversenyeken való részvételre hangsúlyozva a
folyamatos felkészülés és megmérettetés fontosságát.
Törekedni kell arra, hogy a mindennapos testnevelés keretében szervezett délutáni
sportköri foglalkozásokon az iskola tanulói minél nagyobb létszámban vegyenek részt.
Szükséges a szülők, tanárok, diákok körében egy sportot népszerűsítő tevékenység
kidolgozása, mely változtatna a
testnevelés
szükségességének,
fontosságának
megítélésén, az érintettek szemléletén.
Fokozott figyelemmel kell kísérni a pedagógiai programban megfogalmazott, a sporttal
kapcsolatos - az egészséges életmód, a testnevelés, a tanórán kívüli diáksport és a
szabadidősport - tervek megvalósítását.
Szabadidősport
A szabadidősport területén gondoskodni kell a város lakossága egészséges
életfeltételeinek biztosításáról. Ehhez új létesítmények (közösségi tornaterem,
sportcsarnok) megépítésével meg kell teremteni a feltételeket.
Az Önkormányzat feladatául tűzi ki a nagy létszámot mozgató, színvonalasan
kidolgozott és szervezett sportcélú programok biztosítását.
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Versenysport, utánpótlás-nevelés
Az Önkormányzat fontosnak tartja a versenysportban tevékenykedő egyesületek
működőképességének megőrzését, anyagi lehetőségeihez mérten való támogatását.
Az utánpótlás-nevelés legfontosabb célja, hogy folyamatosan biztosítsa a település
versenysportjához szükséges tehetséges fiatal sportolókat.
A versenysport és utánpótlás-nevelés feltételeinek biztosításához korszerű
létesítményekre van szükség. Jelenleg e feltételek csak korlátozottan és rossz
minőségben állnak rendelkezésre.
Az önkormányzat tulajdonában lévő létesítmények
A fenti célok megvalósításához elsősorban a sportolás feltételeinek javítására van
szükség. Korszerű létesítményi háttér nélkül nem lehetséges sikeres a versenysport, az
utánpótlás nevelése, óvodai, iskolai testnevelés, de nélküle az egészségmegőrzést
biztosító szabadidősport sem éri el célját. Ennek biztosítására az önkormányzat a
következőket tűzi ki célul:
az iskolai sportudvaron egy szabadtéri atlétikapálya kialakítása,
az iskolai tornaterem felújítása, felszereltségének javítása,
egy kisebb (20x40 m-es) többcélú sportcsarnok vagy rendezvénycsarnok megépítése,
tanmedence építése a helyi termál strandon,
egy műfüves, világítással és fedett lelátóval ellátott futballpálya kialakítása,
korszerű, fűtött öltöző megépítése a futballpályához.
Záradék:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszacsege Város 2012-2016.
évekre vonatkozó Sportfejlesztési Koncepcióját a 57/2012.(III. 29.) KT. számú
határozatával elfogadta.

Kelt:
…………………………
polgármester”
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Napirendi pont

Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás pályázat
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
Van-e valakinek kérdése? Mivel nincs, aki egyetért az iskolai és utánpótlás sport
infrastruktúra-fejlesztés, felújításra vonatkozó pályázat benyújtásával, kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Iskolai és utánpótlás sport
infrastruktúra-fejlesztés, felújításra vonatkozó pályázat benyújtását – 5 fő igen
szavazattal (Bagdi Sándor és dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:

58/2012.(III. 29.) KT. számú HATÁROZAT:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tiszacsegei
Általános Művelődési Központ intézményegységeként működő 4066 Tiszacsege, Fő
u. 95 szám alatti Fekete István Általános Iskola tornatermének felújítására, valamint
az iskola udvarán atlétikai pálya kialakítása céljából pályázatot nyújt be az
önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó támogatások
igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III.1.) BM rendelet alapján az
iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás témakörében.
A fejlesztés bruttó összköltsége: 21.984.030- Ft.
ebből saját forrás:
2.200.000- Ft.
2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban megjelölt
21.984.030- Ft összköltségű pályázathoz 2.200.000- Ft saját forrást biztosít az
önkormányzat 2012. évi költségvetésében az általános céltartalék terhére.
Határidő: 2012. április 02.
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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13.

Napirendi pont

Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
Jól összeállított anyag, van-e valakinek kérdése? Mivel nincs, aki egyetért a
közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítására vonatkozó pályázat
benyújtásával, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Közbiztonság növelését
szolgáló fejlesztések megvalósítására vonatkozó pályázat benyújtását – 5 fő igen
szavazattal (Bagdi Sándor és dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:

59/2012.(III. 29.) KT. számú HATÁROZAT:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a
„Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása” céljából pályázatot
nyújt be az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó
támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 4/2012. (III.1.) BM
rendelet alapján közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása
témakörében.
• A fejlesztés bruttó összköltsége: 11.000.000- Ft.
ebből saját forrás:
1.100.000- Ft.
2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban megjelölt
11.000.000- Ft összköltségű pályázathoz 1.100.000- Ft saját forrást biztosít az
önkormányzat 2012. évi költségvetésében az általános tartalék terhére.
Határidő: 2012. április 02.
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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14.

Napirendi pont
Javaslat a Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői
beosztásának ellátására benyújtott pályázatok pályázati eljárásának érvénytelenné
nyilvánítására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Bizottsági ülésen megtárgyaltuk. Aki egyetért azzal, hogy a Tiszacsegei Kommunális
Szolgáltató Szervezet intézményvezetői beosztásának ellátására benyújtott pályázatok
pályázati eljárásának érvénytelenné nyilvánításával, kérem, hogy kézfelnyújtással
jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Tiszacsegei Kommunális
Szolgáltató Szervezet intézményvezetői beosztásának ellátására benyújtott pályázatok
pályázati eljárásának érvénytelenné nyilvánítására vonatkozó javaslatot – 5 fő igen
szavazattal (Bagdi Sándor és dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:

60/2012.(III. 29.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Kommunális
Szolgáltató Szervezet intézményvezetői beosztásának ellátására kiírt pályázat pályázati
eljárását - érvényes pályázat hiányában - érvénytelennek nyilvánítja, egyben felkéri a
polgármestert új pályázati kiírás előterjesztésére.
Határidő: azonnal
Felelős Szilágyi Sándor polgármester
15.

Napirendi pont

Szántó földterület felajánlása az önkormányzat részére
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat részére felajánlott szántó földterületeket
tehermentesen ajándék jogcímén fogadjuk el, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

33
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – szántó földterület tehermentes
felajánlását – 5 fő igen szavazattal (Bagdi Sándor és dr. Gadóczi István nem volt jelen
a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

61/2012.(III. 29.) KT. számú HATÁROZAT:
Képviselő-testület - figyelembe véve a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény. 1.§ (6) bekezdése b./ pontját – úgy határoz, hogy a Selmeczy Ferencné Gádoros,
Mártírok u. 9. szám alatti lakos által felajánlott
tiszacsegei 0106/ 5 hrsz-ú 19,6802 ha nagyságú 149,08 AK értékű szántó művelési ágú
földterületnek a 26/14908-ad tulajdoni hányadát (kb. 343 m2)
a 028/13 hrsz-ú 17,1376 ha nagyságú 409,75 AK értékű szántó művelési ágú földterület
51/40976-od tulajdoni hányadát (kb. 213 m2), valamint
a 0479 hrsz-ú 32,4764 ha 298,70 AK értékű szántó művelési ágú földterület 41/29870-ed
tulajdoni hányadát (kb. 445 m2) a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 4.§ (3) bekezdése
alapján
tehermentesen ajándék jogcímén elfogadja.
Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a döntésről értesítse a
kérelmezőt.
Képviselő-testület megbízza dr. Snyozik Éva ügyvédnőt az ajándékozási szerződés
elkészítésével. Ezt követően felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert az ajándékozási
szerződés aláírására.
Határidő: 2012. április 30.
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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16.

Napirendi pont

Szántó terület bérbevételérebenyújtott kérelmek elbírálása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
Bizottsági ülésen részletesen megtárgyalásra került. Aki egyetért azzal, hogy az
önkormányzat a tulajdonát képező tiszacsegei 01070/5 hrsz-ú 1 ha 7900 m2 nagyságú
"szántó és legelő" művelési ágban nyilvántartott földterületet nem adja bérbe, kérem,
hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Szántó terület bérbevételére
benyújtott kérelmekre vonatkozó javaslatot – 5 fő igen szavazattal (Bagdi Sándor és dr.
Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
62/2012.(III. 29.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete - figyelembe véve a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.§ (6) bekezdése b.) pontját - az
önkormányzat a tulajdonát képező tiszacsegei 01070/5 hrsz-ú 1 ha 7900 m2 nagyságú
"szántó és legelő" művelési ágban nyilvántartott földterületet nem adja bérbe.
Határidő: 2012. március 30.
Végrehajtásárét felelős: Szilágyi Sándor polgármester

17.

Napirendi pont

Ingatlan értékesítés
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy Nagy Károly, Tiszacsege, Nagymajor 34. szám alatti lakos
részére az önkormányzat a tulajdonát képező tiszacsegei 01162 hrsz-ú 1568 m2
nagyságú 0,93 AK értékű "legelő" művelési ágú, 01149 hrsz-ú 2888 m2 nagyságú 1,48
AK értékű "legelő, kivett, gazdasági épület, udvar" művelési ágú, földterületet bérbe
adjuk, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Nagy Károly, Tiszacsege,
Nagymajor 34. szám alatti lakos részére földterület bérbeadását – 5 fő igen szavazattal
(Bagdi Sándor és dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:

63/2012.(III. 29.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete - figyelembe véve a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény. 1.§ (6) bekezdés b./pontja, 80.§ (1)
bekezdését - az önkormányzat a tulajdonát képező tiszacsegei 01162 hrsz-ú 1568 m2
nagyságú 0,93 AK értékű "legelő" művelési ágú, 01149 hrsz-ú 2888 m2 nagyságú 1,48
AK értékű "legelő, kivett, gazdasági épület, udvar" művelési ágú, földterületet nem
értékesíti, de bérbeadja Nagy Károly, Tiszacsege, Nagymajor 34. szám alatti lakos
részére.
Bérbevétel ideje:

2012. május 01-től

határozatlan ideig

01162 hrsz-ú 1568 m2 szántóként használt terület éves haszonbérleti díja: 4705 Ft/év
01149 hrsz-ú 2888 m2 szántóként használt terület éves bérleti díja: 8.665 Ft/év
Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy döntéséről értesítse a
kérelmezőt.
Továbbá Szilágyi Sándor polgármester kérje fel a települési önkormányzat jegyzőjét az
ajánlatok kifüggesztésére.
A kifüggesztés letelte után, ha észrevétel nem érkezik Képviselő-testület felhatalmazza
Szilágyi Sándor polgármestert a haszonbérleti szerződés megkötésével.
Határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
Füzesiné Nagy Zita jegyző

Szilágyi Sándor polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy Sallai Béla, Tiszacsege, Lehel u. 76. szám alatti lakos részére
az önkormányzat a tulajdonát képező tiszacsegei 1162 hrsz-ú 6,5578 ha 125,25 AK
értékű „szántó” művelési ágú területből 1160 m2 nagyságú "szántó" művelési ágú
földterületet bérbe adjuk, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Sallai Béla, Tiszacsege, Lehel
u. 76. szám alatti lakos részére földterület bérbeadását – 5fő igen szavazattal (Bagdi
Sándor és dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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64/2012.(III. 29.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testület - figyelembe véve a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1.§ (6) bekezdése b.) pontját - az
önkormányzat a tulajdonát képező tiszacsegei 1162 hrsz-ú 6,5578 ha 125,25 AK értékű
„szántó” művelési ágú területből 1160 m2 nagyságú "szántó" művelési ágú földterületet
Sallai Béla, Tiszacsege, Lehel u. 76. szám alatti lakos számára bérbe adja, amennyiben
az előhaszonbérleti jogokkal az arra jogosult nem él, illetőleg a „termőföldre vonatkozó
elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól” szóló
16/2002. (II.18.) Korm. rendeletben meghatározott eljárás lefolytatásra kerül.
Bérbevétel ideje:

2012. május 01-től

A földterület bérleti díja:

3.480 Ft/év

határozatlan ideig

Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a döntésről értesítse a
kérelmezőt, továbbá kérje fel a települési önkormányzat jegyzőjét az ajánlat
kifüggesztésére.
Kifüggesztés után, ha észrevétel nem érkezett, Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi
Sándor polgármestert a haszonbérleti szerződés megkötésére.
Határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
Füzesiné Nagy Zita jegyző
18.

Napirendi pont

Polgármesteri jelentés
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
A határon átnyúló projektet megnyertük, ezzel kapcsolatban értesíteni kell a
szalárdiakat, holnap átmennénk Nagy Miklós polgármester Úrhoz, hogy ők is
készüljenek fel, melyik időpont jó. Azt szeretném, ha képviselő társaim is átjönnének a
holnapi nap folyamán Szalárdra.
A polgármesteri jelentést annyival egészíteném ki, hogy vasárnap az Országos Polgárőr
Szövetség megyei közgyűlésén vettünk részt és Simon Albert tanár Úr kapott egy
kitüntetést a katasztrófavédelemtől. A jó együttműködés érdekében a megyei elnök úr
kérte, hogy a jövőben még jobban dolgozzunk össze. A polgárőrség jól működik
Tiszacsegén, 99%-ban Berti irányítása alatt, természetesen, amikor kell Ő egyeztet az
alezredes Úrral.
Aki egyetért a polgármesteri jelentéssel és a kiegészítéssel, kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze.
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a polgármesteri jelentést – 5 fő
igen szavazattal (Bagdi Sándor és dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

65/2012.(III. 29.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést
elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
19.

Napirendi pont

Különfélék
a.) Tiszacsege település hulladéklerakójának területére (0440/5 hrsz.) tervezet
talajvízfigyelő kutak vízjogi létesítési engedélyezési eljárás ismételt lefolytatása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./
Szilágyi Sándor polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy Tiszacsege település hulladéklerakójának területére (440/5
hrsz.) tervezett talajvízfigyelő kutak létesítésénél Tiszacsege Város Önkormányzat
képviseletében az engedélyes Tisza-tavi Régió Hulladéklerakó és Rekultiváló
Egycélú Önkormányzati Társulás.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tisza-tavi Régió
Hulladéklerakó és Rekultiváló Egycélú Önkormányzati Társulást, mint
engedélyest – 5 fő igen szavazattal (Bagdi Sándor és dr. Gadóczi István nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

66/2012.(III. 29.) KT. számú HATÁROZAT:
Képviselő-testület úgy határoz, hogy a Tiszacsege település hulladéklerakójának
területére (440/5 hrsz.) tervezett talajvízfigyelő kutak létesítésénél Tiszacsege Város
Önkormányzat képviseletében az engedélyes Tisza-tavi Régió Hulladéklerakó és
Rekultiváló Egycélú Önkormányzati Társulás (5350 Tiszafüred, Fő u. 1.).
Határidő: 2012. március 30.
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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b.) A Tiszacsegei ÁMK Fekete István Általános
továbbtanulásához anyagi támogatás nyújtása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Iskola

pedagógusainak

Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetni szeretném a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy
hozzájárulását adja a Tiszacsegei Általános Művelődési Központ vezetője által
előterjesztett pedagógus továbbképzésekkel összefüggésben felmerülő 347 ezer forint
többlet költség előirányzatának intézményi költségvetésben történő biztosításához.
A 2012.évi költségvetési rendeletben az intézmény kiemelt előirányzatai között az
egyéb folyó kiadások tervezett előirányzataiból a továbbképzéssel összefüggő kiadások
mértékéig , azaz 347 ezer forint összegig a személyi juttatások kiemelt előirányzata
növelhető.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Tiszacsegei Általános Művelődési Központ
vezetőjét, hogy a határozat alapján a költségvetési rendeletének módosítását
kezdeményezze.”
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege
Város
Önkormányzata
Képviselő-testülete
–
pedagógusok
továbbtanulásának anyagi támogatását – 5 fő igen szavazattal (Bagdi Sándor és dr.
Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
67/2012.(III. 29.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy hozzájárulását
adja a Tiszacsegei Általános Művelődési Központ vezetője által előterjesztett
pedagógus továbbképzésekkel összefüggésben felmerülő 347 ezer forint költség
előirányzatának intézményi költségvetésben történő biztosításához.
A 2012.évi költségvetési rendeletben az intézmény kiemelt előirányzatai között az
egyéb folyó kiadások tervezett előirányzataiból a továbbképzéssel összefüggő kiadások
mértékéig , azaz 347 ezer forint összegig a személyi juttatások kiemelt előirányzata
növelhető.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Tiszacsegei Általános Művelődési Központ
vezetőjét, hogy a határozat alapján a költségvetési rendeletének módosítását
kezdeményezze

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
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
Tóth Imre
jegyzőkönyvhitelesítő

