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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült:  Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-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 egyéb elfoglaltsága miatt Bagdi Sándor alpolgármster 
vezeti le az ülést. 
Bagdi Sándor alpolgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott 
vendégeket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 fő 
képviselő jelen van. Losonczi János távolmaradását jelezte.  
 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Zsólyominé Gyenes Anikóra, valamint a 
jegyzőkönyv-hitelesítő személyére dr. Gadóczi István képviselőre és a napirendi pont 
tárgyalására. 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető, 
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét – 5 fő igen szavazattal (Szilágyi Sándor 
polgármester, valamint Losonczi János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta. 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a napirendi pont tárgyalását – 5 
fő igen szavazattal (Szilágyi Sándor polgármester, valamint Losonczi János nem volt 
jelen a szavazásnál) elfogadta. 

 
 

Napirendi pontok: 
 
 

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

 
2./ Tiszacsege Város Önkormányzat likvidhiteleinek megújításához szükséges 

határozatok módosítása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
3./  Tourinform Iroda irodavezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázati felhívás 

elfogadása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 

4./ Különfélék 
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1. 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./ 

 
 

Bagdi Sándor alpolgármester: 
 Felkérem Füzesiné Nagy Zita jegyző Asszonyt, hogy a szóbeli kiegészítését megtenni 

szíveskedjen.  
 
Füzesiné Nagy Zita jegyző: 
  Tisztelt Képviselő-testület! A két héttel korábban tartott testületi ülésen is szerepelt már 

ez a napirend, a hulladék-kezelési közszolgáltatási díj emeléséről. Az előterjesztés egy 
számát kivéve ugyan az, technikai probléma merült fel, azt kell kiküszöbölni a 
képviselő-testületnek. A megállapított díj ugyan az, mint ahogy legutóbb határozott a 
testület.  

 
Dr. Gadóczi István SZEB. tag: 
 Egy pontosításról van szó, egy paragrafus számot pontosítunk, az előterjesztés más 

változást nem tartalmaz, a pontosítás elfogadását javaslom.  
 
Bagdi Sándor alpolgármester: 

Aki egyetért a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladék-kezelési helyi 
közszolgáltatásról szóló 15/2006. (VI. 29. ) Rendelet módosításával, kérem, hogy 
kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.  

  
 

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 elfogadta (Szilágyi Sándor polgármester, 
valamint Losonczi János nem volt jelen a szavazásnál) és az alábbi rendeletet alkotja:  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata 
 

18/2012.(V. 10.) önkormányzati rendelete 
 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladék-kezelési  
helyi közszolgáltatásról szóló 15/2006.(VI. 29.) rendelet módosításáról 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 23. 
§-ában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
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1. § 

 
A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladék-kezelési közszolgáltatásról szóló 
15/2006.(VI. 29.) rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 10. § (2) bekezdése helyébe a 
következő rendelkezés lép: 
 
„(2) A közszolgáltatás díja 
 

1. a 60 literes hulladékgyűjtőben elhelyezett hulladék egyszeri összegyűjtése, 
elszállítása és ártalmatlanítása esetén nettó 306 Ft, 

2. a 120 literes hulladékgyűjtőben elhelyezett hulladék egyszeri összegyűjtése, 
elszállítása és ártalmatlanítása esetén nettó 383 Ft, 

3. a 120 literes szolgáltatói jelzéssel ellátott műanyag zsák esetén nettó 445 Ft/db.” 

2. § 

A Rendelet 1. számú melléklete hatályát veszti. 

 
3. § 

 

Ez a rendelet 2012. május 10. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  

 
Tiszacsege, 2012. május 10. 
 
 
  
      Szilágyi Sándor                                Füzesiné Nagy Zita 
       polgármester                                jegyző 
                                             
 
 

 
2. Napirendi pont 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzat likvidhiteleinek megújításához szükséges 
határozatok módosítása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 

Bagdi Sándor alpolgármester: 
Felkérem Füzesiné Nagy Zita jegyző Asszonyt, hogy a szóbeli kiegészítését megtenni 
szíveskedjen. 
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Füzesiné Nagy Zita jegyző: 
  Ismeretes, hogy folyamatban van az önkormányzat likvidhiteleinek megújítása, 

meghosszabbítása, nem zárult még le az OTP eljárása és a végső döntés előtt kéri, hogy 
a Képviselő-testület egészítse ki az ide vonatkozó határozatát azzal, hogy a fedezeti 
biztosítékot kiegészítjük az önkormányzat normatív állami támogatásaira is. Így volt ez 
a korábbi évek során is, időközben változott a jogszabály, kikerült ez a lehetőség, aztán 
néhány hónap múlva újra beépítették a törvénybe, emiatt kéri az OTP, hogy a testület 
ezzel egészítse ki a határozatát, illetve majd a hitelszerződést.  

 
Dr. Gadóczi István SZEB. tag: 

Lényegében ez a Banknak egy feltétele, e nélkül nem hajlandó megkötni, 
meghosszabbítani a likvidhitel szerződésünket, ezt a feltételt teljesítenünk kell, ha nem 
teljesítjük, akkor nincs szerződésünk, mert akkor kénytelenek vagyunk belevenni a 
normatív támogatást is.  
 

Füzesiné Nagy Zita jegyző: 
Igen, ez pontosan így van.  

 
Bagdi Sándor alpolgármester: 
 Aki egyetért a folyószámlahitel- keretének meghosszabbítására vonatkozó 36/2012.(II. 

29.) KT. számú határozat kiegészítésével, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezni 
szíveskedjen.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – 36/2012.(II. 29.) KT. számú 
határozat kiegészítését – 5 fő igen szavazattal (Szilágyi Sándor polgármester, valamint 
Losonczi János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
 
 

91/2012.(V. 10.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-nél 
meglévő folyószámlahitel- keretének meghosszabbítására vonatkozó 36/2012.(II. 29.) 
KT. számú határozatát az alábbiakkal egészíti ki:  
 
Az Önkormányzat hozzájárul a helyben maradó személyi jövedelemadó, a települési 
önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatás, valamint a 
normatív hozzájárulás és egyéb központi támogatások OTP Bank Nyrt. javára történő 
engedményezéséhez. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
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Bagdi Sándor alpolgármester: 

Aki egyetért a rövidlejáratú működési hitel meghosszabbítására vonatkozó 38/2012.(II. 
29.) KT. számú határozat kiegészítésével, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezni 
szíveskedjen.  
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – 38/2012.(II. 29.) KT. számú 
határozat kiegészítését – 5 fő igen szavazattal (Szilágyi Sándor polgármester, valamint 
Losonczi János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

92/2012.(V. 10.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-nél 
meglévő 42.000.000 Ft összegű rövidlejáratú működési hitel meghosszabbítására 
vonatkozó 38/2012.(II. 29.) KT. számú határozatát az alábbiakkal egészíti ki: 
 
Az Önkormányzat hozzájárul a helyben maradó személyi jövedelemadó, a települési 
önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatás, valamint a 
normatív hozzájárulás és egyéb központi támogatások OTP Bank Nyrt. javára történő 
engedményezéséhez. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 

 
 

 
3. Napirendi pont 

 
 

Tourinform Iroda irodavezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázati felhívás 
elfogadása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 

Bagdi Sándor alpolgármester: 
Felkérem Füzesiné Nagy Zita jegyző Asszonyt, hogy a szóbeli kiegészítését megtenni 
szíveskedjen. 

 
Füzesiné Nagy Zita jegyző: 
 Legutóbbi testületi ülésen már döntött a képviselő-testület arról, hogy létrehoz egy 

közalkalmazotti álláshelyet a tourinform irodavezetői poszt betöltésére, mivel a 
közalkalmazotti álláshely pályázat útján tölthető be, szükséges a megfelelő feltételek 
meghatározása mellett pályázatot kiírni. Ennek a legfontosabb eleme a nyelvi végzettség 
előírása, megkövetelése. A képviselő-testület középfokú nyelvvizsgát kér a sikeres 
pályázótól. Egyébként az önkormányzat honlapján és a polgármesteri hivatal 
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hirdetőtábláján is közzé lesz téve ez a felhívás, az érdeklődők ott tudják majd 
megtekinteni.  

 
Bagdi Sándor alpolgármester: 
 A pályázati felhívást elfogadásra javaslom, aki egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással 

jelezni szíveskedjen.  
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tourinform Iroda irodavezetői 
feladatainak ellátására vonatkozó pályázati felhívást – 5 fő igen szavazattal (Szilágyi 
Sándor polgármester, valamint Losonczi János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta 
és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

93/2012.(V. 10.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tourinform Iroda 
irodavezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázati felhívást az alábbi tartalommal 
hagyja jóvá:  

 
„PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§ (1) bekezdése 
alapján pályázatot hirdet 
a tiszacsegei Tourinform Iroda irodavezetői feladatainak ellátására. 
 
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:    határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. 
 
Foglalkoztatás jellege:    teljes munkaidős 
 
A munkavégzés helye:  4066 Tiszacsege, Fő u. 38. 
 
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
Tourinform Iroda vezetésével kapcsolatos teendők ellátása, különösen a turisztikai 
névhasználati kézikönyvben szereplő feladatokra: - A turisztikai kereslet és kínálat 
közvetítése - Információadás - Adatgyűjtés, adatszolgáltatás és adatfrissítés - 
Kiadványterjesztés - Egyéb adatszolgáltatási kötelezettség - Pályázatok figyelése, 
pályázatkészítés  
 
Illetmény és juttatások:  
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete gyakorolja a munkáltatói jogköröket: 
kinevezés, vezetői megbízás adása, felmentés, vezetői megbízás visszavonása, 
összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása. 
Az egyéb munkáltatói jogokat Tiszacsege Város Önkormányzata polgármestere gyakorolja. 
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Pályázati feltételek:  
- magyar állampolgárság, cselekvőképesség, 
- büntetlen előélet, 
- legalább középfokú végzettség  
- angol vagy német nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsga, 
-  számítógépes alapismeret. 
 
Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, 
- nyelvtudást igazoló bizonyítvány másolata, 
- büntetlen előéletet igazoló, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 
- a pályázó részletes szakmai önéletrajza. 

 
A pályázat benyújtásának módja és helye: 
A pályázatot zárt borítékban Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala címére 
(4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.) Szilágyi Sándor polgármesternek címezve kell benyújtani. A 
borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat a tiszacsegei tourinform iroda vezetői beosztására.” 
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 15. 
A pályázatok a benyújtási határidőt követő első képviselő-testületi ülésen kerülnek elbírálásra.  
 
A pályázattal kapcsolatos információ Szilágyi Sándor polgármestertől kérhető (52/588-400). 
 
A pályázati kiírás közzétételének helyei: 

- Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ 
- Tiszacsege Város Önkormányzata honlapja, 
- Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala hirdetőtáblája.” 

 
Határidő: 2012. június 15. 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
 
 
4. Napirendi pont 

 
Különfélék 

 
 
Mivel több napirend pont és hozzászólás nem volt, Bagdi Sándor alpolgármester 
megköszönte a Képviselő-testület munkáját és a meghívott vendégek megjelenését és az 
ülést bezárta.  
 
 

K. m. f. 
         Bagdi Sándor      Füzesiné Nagy Zita 
        alpolgármester                 jegyző 
 

Dr. Gadóczi István 
jegyzőkönyvhitelesítő 

 


