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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült:  Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 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. Külön köszönti dr. Áncsán Mariannt a Balmazújvárosi 
Kistérség Többcélú Társulás munkatársát. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, 
mivel 7 fő képviselő jelen van.  
 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Zsólyominé Gyenes Anikóra, valamint a 
jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Simon Albert 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 Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának 2011. évben ellátott 

munkájáról készült beszámoló megtárgyalása 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
2./ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati 

rendeleteiben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül 
helyezése 

 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
3./ A polgármester helyettesítése a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása 

Társulási Tanácsában 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
4./ Egyek Nagyközség Önkormányzatának kérelme a településükön folyamatban lévő 

közoktatás-átszervezéssel kapcsolatban 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
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5./ A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek közfoglalkoztatási program 

megvalósítása céljából önkormányzati vagyonkezelésbe adása iránti kérelem 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
6./ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Tiszacsege Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete között kötendő megállapodás 
elfogadása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
7./ A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
8./ Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői beosztására benyújtott pályázat 

elbírálása 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
9./ Javaslat a Polgármesteri Hivatal létszám előirányzatának és munkaköreinek 

módosítására 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
10./ Javaslat feladat-ellátási előszerződés megkötésére az EKOMED Szolg. Kft-vel 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 

11./  Javaslat az orvosi ügyeleti díjjak módosítására 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
12./ Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet alapító okiratának módosítása 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
13./ Javaslat Óvodafejlesztés című pályázat benyújtására 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
14./ Majláth Zoltán bérleti díj elengedésére vonatkozó kérelmének megtárgyalása 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
15./ Nagy Sándor Halászlé Fesztivál Rendezvény megtartásával kapcsolatos kérelme 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
16./ Turcsán Zsolt földterület bérbevétele iránti kérelme 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
17./ Polgármesteri jelentés 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
18./ Különfélék 
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1. Napirendi pont 

 
 

A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának 2011. évben ellátott munkájáról 
készült beszámoló megtárgyalása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Kérdezem a Bizottság elnökét, hogy van-e kiegészítése?  
 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 A bizottság tárgyalta, a beszámolót áttekintettük, megbeszéltük, megtárgyaltuk, hogy 

nyilván mindig van egy pici hiányérzetünk, amin lehetne javítani. A pszichológusnak és 
a logopédusnak mi több munkát szánnánk, de megértjük, hogy a lehetőségek ennyire 
adnak keretet. A bizottság elfogadásra javasolja.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Már említettem, hogy akár a Családsegítővel kapcsolatban is úgy gondolom, hogy még 

nagyobb figyelmet kellene nekünk is, és az ottani vezetőnek is fordítani, de bizonyos 
vonatkozásig elfogult vagyok az országgyűlési képviselő miatt, vele megbeszéltem ezt a 
dolgot, ő is ígéretet tett rá, hogy pótolják és oda fognak jobban figyelni. Összességében 
úgy gondolom, hogy a tájékoztatót eltudom fogadni. Kérdezem Mariannt, hogy van-e 
kiegészítése.  

 
Dr. Áncsán Mariann: 
 Nem szeretném kiegészíteni a beszámolót. Amit elmondott a Bizottság elnöke, mi is 

tudjuk a Társulásban, lehetőségeinkhez mérten próbáljuk megoldani a hiányosságokat.  
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Sokkal jobban szeretném, ha mindezt Tiszacsegén megtudnánk valósítani, alapvetően 

mindenkinek tudni kell, hogy én személy szerint nem örülök a Kistérségi Társulásnak, 
de sokkal több támogatást kap, ha kistérségi szinten látjuk el. Aki elfogadja a 
beszámolót, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

  
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Balmazújvárosi Kistérség 
Többcélú Társulásának 2011. évben ellátott munkájáról készült beszámoló 
megtárgyalását – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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95/2012.(V. 30.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 30-án tartandó 
ülésére a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának 2011. évben ellátott munkájáról 

készült beszámoló tárgyában 
 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötv. 80. § (1) bekezdése alapján 
– tekintettel a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. CVII. 
törvény 4. § (1) és (2) bekezdéseire - a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás 2011. évi 
munkájáról készült beszámolót elfogadja.  
 
Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy döntéséről a Balmazújvárosi 
Kistérség Többcélú Társulás Elnökét tájékoztassa. 
 
Határidő: 2012. június 15.  
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
 
 
 
2. Napirendi pont 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati 
rendeleteiben meghatározott szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezése 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Kérdezem az Elnök Urat, hogy van-e kiegészítése?  
 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 Bizottsági ülésen megtárgyaltuk, ezek mind olyan jogszabályi elvárások, ami miatt ezt 

meg kell tennünk, ezeket a rendelkezéseket ki kell venni, mivel más szintre kerültek az 
anyagban szereplő különböző településszintű ügyek. Eddig a jegyző feladata volt 
ezeknek az ellátása, most már ezt más szintre emelték és emiatt kell törölni ezeket a 
pontokat, amelyek nem illeszkednek most már a mi munkarendünkbe.  

 
Füzesiné Nagy Zita jegyző: 
 Az előterjesztés lényege, hogy 2012. április 15-vel megszűnt az önkormányzati 

képviselő-testületeknek az a joga, hogy valamely cselekményt szabálysértésnek 
minősítsenek, emiatt az összes ilyen jellegű rendelkezést hatályon kívül kell helyezni, 
ezeket a hatályon kívül helyező rendelkezéseket foglalja egy rendelet-tervezetbe az 
előterjesztés. Megszűnt a szankcionálási lehetőség az önkormányzatok számára 
teljesen, de nem szabálysértési rendelkezést, nem szabálysértési bírságot vezethetnek 
be, hanem úgynevezett közigazgatási bírságot. Tehát kimondhatja a testület olyan 
cselekményre, mulasztásra, amit egyébként törvény vagy magasabb szintű rendelet 
nem tilt, hogy az büntetendő. Nem éltünk még ezzel a lehetőséggel, hogy kicseréljük, 
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hogy a szabálysértési rendelkezés helyébe beillesszünk egy ilyen közigazgatási bírságot. 
Nem igazán voltak ezek a mai gyakorlatban alkalmazva, nem volt rá szükség, hogy tiltó 
rendelkezések alapján büntessünk. Biztos lesz olyan körülmény, amikor indokolt lesz 
ezt bevezetni, akkor majd élünk is ezzel a javaslattal.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Aki a szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezésével egyetért, kérem, hogy 

kézfelnyújtással szavazzon.  
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendeleteiben meghatározott 
szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezését – 7 fő igen szavazattal 
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:  

 
Tiszacsege Város Önkormányzata 

 
19/2012.(V. 31.) önkormányzati rendelete 

 
az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek  

hatályon kívül helyezéséről 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 254. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 
 

1. § 
Hatályát veszti 

a) Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének az önkormányzat jelképeiről szóló 
4/1995. (III. 01.) KT. sz. rendelete 6. § (2) bekezdése, 

b) Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztemetők használatának 
rendjéről szóló 20/2005. (IX. 29.) Rendelete 16. §-a, 

c) Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a település köztisztaságáról szóló 
17/2007. (XI. 01.) Rendelete 12. § (1) bekezdése, 

d) Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének a fák, valamint a zöldterületek 
védelméről, létesítéséről, fenntartásáról szóló 4/2009. (II.26.) Rendelet 10. § (1)-(3) 
bekezdése, 

e) Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek elnevezéséről, 
valamint az ingatlanok házszámozásáról szóló 12/2009. (VIII. 27.) Rendelete 17. §-a. 

 
2. § 

 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.  
 
Tiszacsege, 2012. május 31.  
 
 

Szilágyi Sándor 
polgármester 

                 Füzesiné Nagy Zita 
                 jegyző 
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3. Napirendi pont 

 
 

A polgármester helyettesítése a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási Tanácsában 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 A polgármester helyettesítését csak rendkívüli esetben alkalmazunk. Jelen pillanatba 

áros polgármestere a Kistérségi Társulás elnöke, ő elvárja minden polgármestertől, 
hogy ezen részt tudjunk venni, de ha mégis rendkívüli eset lenne, akkor törvényesen 
helyettesíthessen Bagdi Sándor alpolgármester. Aki egyetért azzal, hogy távollétem 
esetén Bagdi Sándor alpolgármester teljes jogkörrel helyettesíthessen, kérem, hogy 
kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a polgármester helyettesítését 
a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsában – 7 fő igen 
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
96/2012.(V. 30.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a települési önkormányzatok 
többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 5. § (2) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva úgy határoz, hogy Szilágyi Sándor polgármestert 
akadályoztatása esetén  
 

Bagdi Sándor alpolgármester helyettesítheti 
 
a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsában. 
 
 A helyettesítést teljes jogkörben végezheti az alpolgármester. 
 
 A konkrét helyettesítések ellátásához külön írásbeli meghatalmazás nélkül, e 
határozat alapján jogosult az alpolgármester. 
 
 A Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy e határozatot jutassa 
el Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsához. 
 
 Határidő: folyamatos 
 Végrehajtásért felelős:  Szilágyi Sándor polgármester 
        Bagdi Sándor alpolgármester 
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4. Napirendi pont 

 
 

Egyek Nagyközség Önkormányzatának kérelme a településükön folyamatban lévő 
közoktatás-átszervezéssel kapcsolatban 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Levelet írt dr. Miluczky Attila Egyek Polgármestere a képviselő-testületünknek, hogy az 

iskolájukat valamelyik egyházközösségnek oda fogják adni, tegnap volt lakossági fórum, 
továbbra is úgy néz ki, hogy erősödött a lakosokban, hogy nem az államnak fogják 
átadni, hanem valamelyik egyháznak, abban az esetben az önkormányzatnak 
biztosítani kell egy olyan iskolát, ahol állami oktatás fog folyni. Ehhez kérte a 
segítségünket Polgármester Úr. Felkérem Losonczi János Pénzügyi Bizottság elnökét, 
azt követően Tóth Imre iskolaigazgató Urat, hogy véleményüket elmondani 
szíveskedjenek.  

 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 A bizottsági ülésen megtárgyaltuk, itt volt Egyek Nagyközség Polgármestere is, aki 

személyesen tolmácsolta kérését. Megbeszéltük, hogy természetesen az iskolai 
kapacitás mértékéig tudjuk vállalni a gyermeklétszámot. Amennyiben ez a fenntartónak 
plusz terhet jelentene, azt Egyek Nagyközség Önkormányzata megfogja téríteni. 
Amennyiben erre sor kerül, hogy valaki gyermekét Tiszacsegére fogja járatni, az 
útiköltséget is megtéríti az önkormányzat, vagy buszjáratot indít. Tehát ők számoltak a 
plusz költséggel, ők ezt természetesen megtérítik, akár az önkormányzatunknak, akár a 
gyermekeknek, akiknek ez plusz költséget jelent. Mi azt tudjuk vállalni, hogy a férőhely 
határáig tudjuk fogadni azokat a gyermekeket, akik ide szeretnének járni.  

 
Tóth Imre SZEB. tag: 
 Tisztelt Képviselő-testület! A közoktatási törvény előírja, hogy amennyiben valamilyen 

egyház fenntartásába kerül egy iskola, akkor a felekezet nélküli oktatást is meg kell 
szervezni. Mivel Egyeken egy iskola és egy óvoda van, ők ezt nem tudják település 
szinten megoldani, ezért kérték azt, hogy Tiszacsege betudna-e segíteni a felekezet 
nélküli oktatás megszervezésében. Mivel önkormányzatunkat egyház nem kereste meg 
olyan igénnyel, hogy a fenntartó jogot átszeretné venni az önkormányzattól, nyilván 
továbbra is állami intézményként fogunk szerepelni, így fel vagyunk jogosítva arra, 
hogy átvegyük az egyeki gyermekeket a iskolából. Tájékoztattam az iskolavezetést 
arról, hogy milyen döntés született a bizottság részéről, személyesen egyenként 
megnyilatkoztattam, mindenki azt mondta, hogy személyi, tárgyi feltételeink határáig 
készek vagyunk fogadni az egyeki gyermekeket.  
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, amennyiben az 
Általános Művelődési Központ Fekete István Általános Iskola kapacitása azt lehetővé 
teszi és a felmerülő többletköltségeket Egyek Nagyközség Önkormányzata megtéríti, 
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fogadja azokat az egyeki gyermekeket, akiket szüleik nem akarnak egyházi fenntartású 
iskolába járatni. „ 
Még az óvodát is beírnám ebben a határozatba, mert az óvodát is kérik, itt pontosítást 
kérnék.  
Mindenféleképpen nagyon helyes ez a kitétel, hogy „Képviselő-testület ezen határozata 
előzetes szándéknyilatkozatnak tekintendő, mely alapján a vonatkozó jogszabályok 
adta lehetőségek keretein belül külön megállapodás kerül megkötésre.”  
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
 Elképzelhető, hogy tiszacsegei családok is megfogják keresni az egyeki iskolát, ha 

egyházi fenntartású iskolába szeretnék járatni a gyermeküket. Beszéltük Polgármester 
Úrral, hogy elképzelhető, hogy 30 fő gyermek átjön a tiszacsegei iskolába. 

 A lakosokat szeretném tájékoztatni, hogy egyházi fenntartásba adhattuk volna az 
iskolát, személyesen engem és Jegyző Asszonyt is felkerestek. Én összehívtam a 
képviselő-testületet és az iskola vezetését, senki nem jelezte irányomba, hogy vegyem 
fel a kapcsolatot az egyházakkal. Hozzám semmilyen olyan igény nem érkezett a 
lakosok részéről, hogy keressem fel az iskola igazgatót, valamint a képviselő-testületet, 
hogy egyházi fenntartásba adjuk az iskolát. Ezért egyhangúan szavaztuk meg, hogy 
maradjon további állami fenntartású iskola.  

 Aki egyetért az Igazgató Úr által felolvasott határozati javaslattal, azzal a kiegészítéssel, 
hogy az óvoda és bölcsőde fenntartói is fogadják lehetőség szerint, kérem, hogy 
kézfelnyújtással jelezze.  
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Egyek Nagyközség 
Önkormányzatának kérelmére vonatkozó határozati javaslatot – 7 fő igen szavazattal 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
97/2012.(V. 30.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, amennyiben az 
Általános Művelődési Központ Fekete István Általános Iskola, valamint a Városi Óvoda 
és Bölcsőde kapacitása azt lehetővé teszi és a felmerülő többletköltségeket Egyek 
Nagyközség Önkormányzata megtéríti, fogadja azokat az egyeki gyermekeket, akiket 
szüleik nem akarnak egyházi fenntartású oktatási-nevelési intézménybe járatni.   
 
Képviselő-testület ezen határozata előzetes szándéknyilatkozatnak tekintendő, mely 
alapján a vonatkozó jogszabályok adta lehetőségek keretein belül külön megállapodás 
kerül megkötésre.  
 
Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy döntéséről Egyek 
Nagyközség Önkormányzatának polgármesterét tájékoztassa. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
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5. Napirendi pont 

 
 

A Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek közfoglalkoztatási program 
megvalósítása céljából önkormányzati vagyonkezelésbe adása iránti kérelem 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Konkrétan a Tisza-közé esik egy földterület, valamint a Kerek-tó és Tiszadorogma 

környékre egy minimális földterület, érdemes-e ezekkel nekünk foglalkoznunk.  
 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 Tegnap bizottsági ülésen megtárgyaltuk. Amikor összefoglaltam, azokat az érveket 

mondtam el, hogy ez a terület összesen másfél hektár, és ebben van egy fél hektár 
legelő. Tehát egy hektár szántó, ami tényleg 0,3 és fél hektár nagyságban. 
Tiszadorogmán egy hektár, Tiszacsegén egy fél hektár van, ez is két különböző helyen. 
Gazdaságosan mi nem tudjuk ezt üzemeltetni, ez egy lehetőség. A bizottság javaslata, 
hogy ezzel nem akarunk most élni, mert olyan kicsik ezek a területek, az adminisztratív 
kötelezettségünk pedig olyan mértékű, mintha legalább 100 hektáros területről lenne 
szó. Arról nem is beszélve, hogy teljesen szét van tagolva a terület.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 A határozati javaslatban pontosan ki van dolgozva az indoklás, hogy miért nem tartunk 

igényt a területre. Azért van erre szükség, hogy nehogy véletlen a későbbiekben az a 
vád érje a képviselő-testületet, hogy igényt tartunk a közmunkaprogram 
végrehajtására, közben földet meg nem kérünk. Nem kérünk, mert hátrányosabb 
helyzetbe hozna bennünket. Valakinek van-e ezzel kapcsolatban kiegészítése? Aki 
egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – A Nemzeti Földalapba tartozó 
földrészletek közfoglalkoztatási program megvalósítása céljából önkormányzati 
vagyonkezelésbe adása iránti kérelmet nem kívánja benyújtani – 7 fő igen szavazattal 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
98/2012.(V. 30.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Nemzeti Földalapba tartozó 
földrészletek szociális földprogram megvalósítása céljából az önkormányzatok számára 
történő ingyenes tulajdonba vagy vagyonkezelésbe adásának szabályairól szóló 
263/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet 3. §-a alapján a Nemzeti Földalapkezelő 
Szervezetnek a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek közül termőföldek és 
mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi földek közfoglalkoztatási program 
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megvalósítása céljából önkormányzati vagyonkezelésbe adásáról szóló Hirdetménye 1. 
sz. mellékletében szereplő alábbi 
 

földrészletek vagyonkezelésbe vételére nem kíván kérelmet benyújtani. 
 
Képviselő-testület döntését az alábbiakkal indokolja:  
 

Ingatlan 
fekvése 

Helyrajzi 
szám 

Művelési 
ág 

Terület 
(ha) 

Indokolás 

zártkert 6724 szántó 0,2978 A földterület mezőgazdasági 
növénytermesztésre nagysága 
miatt gazdaságosan nem 
alkalmas. 

külterület 0708/48 rét 0,5755 Közúton mért távolsága eléri a 
20 km-t, ami miatt a 
megközelítéssel járó költség 
gazdaságtalanná teszi a föld 
művelését. Emellett jelenleg 
nem folyik állattenyésztés. 

külterület 0708/47 szántó 0,5755 Közúton mért távolsága eléri a 
20 km-t, ami miatt a 
megközelítéssel járó költség 
gazdaságtalanná teszi a föld 
művelését. Emellett jelenleg 
nem folyik állattenyésztés. 

külterület 0919/12 szántó 0,2388 A földterület megközelítése 
csapadékos időszakban nagy 
nehéz, mezőgazdasági 
növénytermesztésre a terület 
nagysága miatt gazdaságosan 
nem alkalmas.  

 
A képviselő-testület megbízza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy döntéséről a 
területileg illetékes NFA Területi Irodáját értesítse.  
 
Határidő: 2012. június 7. 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
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6. Napirendi pont 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Tiszacsege Roma 
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete között kötendő megállapodás 
elfogadása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Bizottsági ülésen részletesen áttárgyaltuk. Ma délelőtt a nemzetiségi önkormányzat 

négy tagja közül három képviselő megjelent a testületi ülésükön, átbeszéltük és azokat 
a kéréseket a Jegyző Asszony határozottan számon kérte rajtuk. Aláírva, ahogy már 
megegyeztünk, akkor lesz, ha teljesíteni fogják a törvényes működésüket, amit kaptak 
az államtól pénzt elfognak vele számolni, 80 ezer Ft-ról van szó, de azzal is kötelességük 
elszámolni a jelenleg érvényben lévő jogszabálynak megfelelően. Jegyző Asszony 
elmondta, hogy mi az, amit nekik teljesíteni kell, ha ezeket teljesítik, akkor fogjuk 
aláírni a szerződést. Kérném, ha valakinek kiegészítése van megtenni szíveskedjen.  

 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 Bizottsági ülésen részletesen megtárgyaltuk, a megállapodás tervezet az jó volt, itt a 

probléma a másik fél eddigi magatartása, a korábbi megállapodást sem tartották be, 
ezzel kapcsolatban volt aggályunk. Ha elhárul az akadály, akkor támogatjuk a 
megállapodás megkötését a nemzetiségi önkormányzattal.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete és Tiszacsege Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete között kötendő megállapodást, aki jóváhagyja, 
kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

   
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete és Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő-testülete között kötendő megállapodást – 7 fő igen szavazattal elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta: 
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99/2012.(V. 30.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
 

1.  Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tiszacsege Város 
Önkormányzata és a Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzata között a 
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésének 
végrehajtására kötött megállapodást a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. 
 

2.   A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a következő képviselő-testületi 
ülésre, de legkésőbb 30 napon belül készítsen előterjesztést Tiszacsege Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
10/2010. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosítására a 2011. évi CLXXIX. törvény 
80.§ (2) bekezdése végrehajtása érdekében. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a megállapodást a Képviselő-
testület nevében aláírja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester  
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Melléklet a 99/2012.(V. 30.) KT. számú határozathoz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és a Tiszacsege 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete között 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 
 

MEGÁLLAPODÁS 
 

amely létrejött egyrészről  Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
másrészről Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testülete, mint helyi nemzetiségi önkormányzata 
 
között az államháztartásról szóló 2011. évi törvény CXCV. törvény (továbbiakban:Áht.) 27. § 
(2) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 
Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 10.§ (4) és (6) bekezdése, valamint a nemzetiségek 
jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (2)-(3) bekezdése alapján. 
 
Megállapodó felek előzetesen rögzítik és nyugtázzák, hogy az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 27.§ (2) bekezdése értelmében: 
 
„27.§ (2) A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a 
tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási 
feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat 
önkormányzati hivatala gondoskodik. A helyi önkormányzat és az érintett helyi nemzetiségi 
önkormányzatok a feladatok ellátásának részletes szabályait a nemzetiségek jogairól szóló 
törvény szerinti megállapodásban rendezik.” 
 
1. A megállapodás szabályai az alábbi jogszabályi keretek között alakíthatók ki: 

- Magyarország Alaptörvénye (a továbbiakban: Alaptörvény) 
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény ( a továbbiakban Áht.) 
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 

rendelet (továbbiakban: Ávr.) 
- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njtv.) 
- valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 

kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24) Korm. rendelet (a 
továbbiakban: Ámszr.) 

-  
2. Jelen megállapodás hatálya kiterjed 

- a Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének előkészítésével és 
megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási 
kötelezettség teljesítésével kapcsolatos feladatokra, 

- a Nemzetiségi Önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi 
nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos határidőkre és 
együttműködési kötelezettségekre, a felelősök konkrét kijelölésével,  

- a Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a Helyi 
Önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, a szakmai 
teljesítésigazolási feladatokra, továbbá a felelősök konkrét kijelölésére, 

- a Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásának a szervezeti és működési 
szabályzatban meghatározott szabályaira, különösen az összeférhetetlenségi, 
nyilvántartási kötelezettségekre, 

- a Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási 
és dokumentációs részletszabályaira, valamint az ezeket végző személyek 
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kijelölésének rendjére, és az adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos 
előírásokra, feltételekre. 

 
3. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetésének előkészítése és megalkotás, valamint 

a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése: 
 
3.1 Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (továbbiakban: 

Polgármesteri Hivatal) a Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezésére bocsátja – a 
tárgyévet megelőző év október 15. napjáig – mindazokat a rendelkezésre álló 
dokumentumokat, adatokat és információkat, amelyek alapján a Nemzetiségi 
Önkormányzat Képviselő-testülete a tárgyévet megelőző év október 31. napjáig 
írásban dönt a Nemzetiségi Önkormányzat jövő évi költségvetése tervezésének főbb 
pontjairól, az ellátni tervezett feladatokról, a feladat ellátás módjáról, valamint a 
feladat ellátás időtartamáról. 

3.2 A Nemzetiségi Önkormányzat tárgyévi költségvetési koncepciójának, és 
költségvetésének, a képviselő-testületi előterjesztések előkészítése a Polgármesteri 
Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Iroda vezetőjének feladata. 

3.3 A Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Iroda vezetője a 
Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezésére bocsátja – a tárgyév január 15. napjáig – 
mindazokat a rendelkezésre álló dokumentumokat, adatokat és információkat, 
amelyek a tárgyévi költségvetés elkészítéséhez, döntések meghozatalához 
szükségesek. 

3.4 A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete tárgyév január 31. napjáig 
részletesen megvizsgálja és elfogadja a nemzetiségi önkormányzat tárgyévi 
költségvetését, határozatban dönt a tárgyévi költségvetési törvény szerint a 
rendelkezésre bocsátott forrásokról, és az általa tervezett feladatok forrásigényéről. 

3.5 A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének a tárgyévi költségvetéséről 
hozott határozata egyúttal a Nemzetiségi Önkormányzat elemi költségvetésének 
minősül. 

3.6 A költségvetésnek a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága felé 
történő továbbításáról, felterjesztéséről a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a 
Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik. A Nemzetiségi Önkormányzat tárgyévi elemi 
költségvetése tervezetének elkészítése és címzettek részére történő megküldése a 
Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Iroda vezetőjének 
feladata. 

3.7 A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetését érintő előirányzat módosítására, - 
amennyiben az előirányzat tervezett módosítása nem ütközik az Áht., az Ávr., az 
Ámszr., rendelkezéseibe – kizárólag a Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
tárgyévi költségvetését érintő külön döntésével (határozatával) kerülhet sor. 

3.8 A Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Irodája 
gondoskodik az előirányzat módosítások szabályszerűségének felülvizsgálatáról, 
nyilvántartásba történő felvezetéséről. 
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4. A Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési előirányzatainak felhasználása 

 
4.1 A Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete – figyelemmel a Nemzetiségi 

Önkormányzat összes, a tárgyévre vonatkozó kötelezettségvállalásaira – önállóan dönt 
és maga gondoskodik a számára jóváhagyott kiadási előirányzatok felhasználásáról. 

4.2 A Nemzetiségi Önkormányzat - figyelemmel a Nemzetiségi Önkormányzat összes, a 
tárgyévre vonatkozó kötelezettségvállalásaira – gondoskodik a számára jóváhagyott 
dologi (működési) kiadási előirányzatok felhasználásáról. A Nemzetiségi Önkormányzat 
kizárólagosan helytállni tartozik azért, ha a Nemzetiségi Önkormányzat nem képes, 
illetve nem tudja időarányosan finanszírozni a tárgyévi dologi (működési) kiadásokat. 

4.3 A jegyző – Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Irodája 
útján – a jelen megállapodás rendelkezései szerint negyedévente tájékoztatja a 
Nemzetiségi Önkormányzat képviselő-testületét az előirányzatok, a tárgyévi 
kötelezettségvállalások alakulásáról, illetve a kötelezettségvállalás pontos mértékéről. 

4.4 A Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Irodája ellátja az 
alábbi feladatokat: 
- költségvetés tervezése, 
- pénzkezelés, 
- ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatok, 
- számviteli feladatok, 
- analitikus nyilvántartás, szakmai feladatellátáshoz kapcsolódó analitikus 

nyilvántartás, 
- információáramlás és információszolgáltatás, 
- beszámolás, 
- vagyonkezelés, 
- könyvvizsgálat, belső ellenőrzés. 

 
5. A Nemzetiségi Önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a Helyi 

Önkormányzatot terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai 
teljesítésigazolási feladatok 

 
5.1  Kötelezettségvállalásnak minősül a kiadási előirányzatok és az Áht. 20.§ (1) bekezdése 

alapján idegen pénzeszközként nyilvántartott pénzeszközök terhére fizetési 
kötelezettség – így különösen a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésére, 
szerződés megkötésére, költségvetési támogatás biztosítására irányuló – vállalásról 
szóló, szabályszerűen megtett jognyilatkozat. [Áht. 2.§ (1) bek. o) pont] 
A Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére a Nemzetiségi 
Önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott Nemzetiségi 
Önkormányzati képviselő jogosult kötelezettségvállalásra. [Ávr. 52.§ (7) bek.] 

a) önállóan, a költségvetési határozat keretei között, értékhatár nélkül Lakatos 
János a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, 

b) távolléte, összeférhetetlenség esetén, önállóan értékhatár nélkül Nagy Zoltán a 
nemzetiségi önkormányzati képviselő vállalhat. 
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5.2 Kötelezettséget vállalni az Ávr. 53.§ (1) bekezdésében foglalt kivételekkel csak 
pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban 
lehet. [Áht. 37.§ (1) bek.]. 
A Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vállalt kötelezettség 
pénzügyi ellenjegyzésére a jegyző által írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal 
állományába tartozó köztisztviselő írásban jogosult. [Ávr. 55.§ (2) bek. g) pont] 
Pénzügyi ellenjegyzési feladatokat Langó Józsefné a Polgármesteri Hivatal 
Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Iroda vezetője látja el. 

 
5.3 A pénzügyi ellenjegyzőnek a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie 

arról, hogy  
a) a szükséges szabad előirányzat rendelkezésre áll, a befolyt vagy a 

megtervezett és várhatóan befolyó bevétel biztosítja a fedezetet, 
b) a kifizetés időpontjában a fedezet rendelkezésre áll, és  
c) a kötelezettségvállalás nem sérti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.[Ávr. 

54.§ (1) bek.] 
 

5.4 Ha a kötelezettségvállalás nem felel meg az Ávr. 54.§ (1) bekezdésében előírtaknak, a 
pénzügy ellenjegyzőnek erről írásban tájékoztatni kell a kötelezettségvállalót. [Ávr. 
54.§ (3) bek.] 

5.5 A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi 
ellenjegyzés dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás 
megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni. [Ávr. 55.§ (1) bek.] 

5.6 A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére feljogosított személynek a 
felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú 
iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel kell rendelkeznie. 
[Ávr. 55.§ (3) bek.] 

5.7 A kötelezettségvállalás utalványozására a Nemzetiségi Önkormányzat mindenkori 
költségvetésében szereplő előirányzatok erejéig 
a) önállóan, a költségvetési határozat keretei között, értékhatár nélkül Lakatos János 

a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
b)  távolléte, összeférhetetlenség esetén, önállóan értékhatár nélkül Nagy Zoltán a 

nemzetiségi önkormányzati képviselő jogosult. 
5.8 A kiadások utalványozása az érvényesített okmány alapján történik. A bevételek 

utalványozására – ha az utalványozás az Ávr. 59.§ (4) bekezdésére figyelemmel 
szükséges, és a kötelezettséget vállaló szerv a belső szabályzatában előírta a teljesítés 
igazolását – a teljesítés igazolását követően kerülhet sor. 

 
5.9 Utalványozni csak külön írásbeli rendelkezéssel lehet. 

A külön írásbeli rendelkezésen fel kell tüntetni 
a) az „utalvány” szót, 
b) a költségvetési évet, 
c) a befizető, kedvezményezett megnevezését, címét, 
d) a fizetés időpontját, módját, összegét, devizanemét, 
e) a megterhelendő és a jóváírandó fizetési számla számát és megnevezését, 
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f)  a kötelezettségvállalás nyilvántartási számát, 
g) az utalványozó keltezéssel ellátott aláírását,  
h) a megállapodás 5.10 pontja szerinti érvényesítést.[Ávr. 59.§ (4) bek.] 

Az utalvány lap biztosítása a Polgármesteri Hivatal feladata, melynek az előállítása a 
CORSO programban történik. 

 
5.10 Kifizetések esetén a teljesítés igazolása alapján az érvényesítőnek ellenőriznie kell az 

összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., az 
államháztartási számviteli kormányrendelet és az Ávr. előírásait, továbbá a belső 
szabályzatokban foglaltakat megtartották-e. [Ávr. 58.§ (1) bek.] 

5.11 Ha az érvényesítő az 5.9 pontban megjelölt jogszabályok, szabályzatok megsértését 
tapasztalja, köteles ezt jelezni az utalványozónak. Az érvényesítés nem tagadható meg, 
ha ezt követően az utalványozó erre írásban utasítja. [Ávr. 58.§ (2) bek.] 

Az érvényesítés az 5.8 pontban megjelölt okmány utalványozása előtt történik.  

Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az érvényesítésre utaló megjelölést és az 
érvényesítő keltezéssel ellátott aláírását. 

5.12 A Nemzetiségi Önkormányzat érvényesítéssel összefüggő feladatait a Polgármesteri 
Hivatal útján látja el. Érvényesítést a jegyző által, ezen feladattal megbízott pénzügyi-
számviteli szakképesítésű dolgozója végzi. Az érvényesítési feladat ellátására kijelölt 
köztisztviselő Lévainé Borsos Mónika. 

5.13 Teljesítés igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell a 
kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában 
foglaló kötelezettségvállalás esetén – ha a kifizetés vagy annak egy része az 
ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes – annak teljesítését.[Ávr. 57.§ (1) bek.]  

A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás 
megjelölésével, az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.[Ávr. 57.§ (3) bek.] 

A teljesítés igazolására jogosult személyeket - az adott kötelezettségvállaláshoz, vagy a 
kötelezettségvállalások előre meghatározott csoportjaihoz kapcsolódóan - a 
kötelezettségvállaló írásban jelöli ki. [Ávr. 57.§ (4) bek.] 

5.14 A teljesítés igazolás ellátására kijelölt köztisztviselő Remenyik Sándorné, a 
Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Iroda dolgozója. 

5.15 A kötelezettségvállaló és a pénzügy ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény 
tekintetében azonos személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény 
tekintetében nem lehet azonos a kötelezettségvállalásra, utalványozásra jogosult és a 
teljesítést igazoló személlyel. [60.§ (1) bek.] 

5.16 Kötelezettségvállalási, pénzügy ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási és teljesítés 
igazolására irányuló feladatot nem végezheti az a személy, aki ezt a tevékenységét a 
Polgári Törvénykönyv szerint közeli hozzátartozója, vagy maga javára látná el.[60.§ (2) 
bek.] 
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5.17 A Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Irodája a 
Nemzetiségi Önkormányzat tekintetében naprakész nyilvántartást vezet a 
kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre, 
utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról. 

  
6. A Nemzetiségi Önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, a pénzkezeléssel 

kapcsolatok feladatok ellátása, a felelősök konkrét kijelölése 
 
6.1 A helyi nemzetiségi önkormányzat fizetési számláját a 27. § (2) bekezdése szerinti helyi 

önkormányzat által választott számlavezetőnél vezetheti.[Áht.84.§ (2) bek.] 

6.2 A Nemzetiségi Önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi 
nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos feladatok ellátásáról a 
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik. A 
szükséges dokumentumok elkészítése és címzettek részére történő megküldése a 
Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Iroda vezetőjének 
feladata. 

6.2 A számlavezető által a Nemzetiségi Önkormányzat részére megküldött pénzforgalmi 
számla kivonatot a Nemzetiségi Önkormányzat elnöke – átadó füzetben történő 
rögzítést követően – köteles a Polgármesteri Hivatal érvényesítési feladattal megbízott 
dolgozója részére átadni. 

6.3 A Nemzetiségi Önkormányzat önálló házipénztárral rendelkezik, melynek vezetése a 
Polgármesteri Hivatal pénztárában történik elkülönített módon. Az elkülönített 
házipénztár pénzszükséglete a fizetési számláról felvett készpénz útján biztosítható. 

6.4 A bankszámláról készpénz felvételére a Polgármesteri Hivatal pénztárosa jogosult, 
ennek keretében 

– felméri a pénzszükségletet, 
– az előírásoknak megfelelően kiállítja a készpénz felvételhez szükséges 

készpénzfelvételi utalványt, 
– gondoskodik a készpénzfelvételi utalvány – arra jogosultak által történő –

aláíratásáról. 
A készpénzfelvételi utalvány őrzéséről és nyilvántartásáról a Polgármesteri Hivatal 
pénztárosa gondoskodik. 

 
6.5 Elszámolásra igényelt pénzeszköz (vásárlási előleg) felvételekor a Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke igényét írásban a felhasználás előtt 3 nappal korábban jelzi - a 
pénzkezelési szabályzatban előírt nyomtatványt, valamint az anyag- áru igény 
nyomtatványt kitöltve - a Polgármesteri Hivatal felé. A Polgármesteri Hivatal 
érvényesítési feladatokkal megbízott köztisztviselője jogosult a készpénz felvételi igény 
átvételére. 

A felvett összeggel 10 napon belül az előleget felvett személy köteles elszámolni. A felvett 
előleg elszámolása rovatelszámolási íven történik. A rovatelszámolási ívet 2 
példányban kell kitölteni és csatolni kell hozzá az elszámolni kívánt számlákat. A 
pénzügyi irodánál az érvényesítési feladatokkal megbízott köztisztviselő jogosult az 
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elszámolás átvételére, mely során ellenőrzi a számlákat és az átvétel tényét rögzítik a 
rovatelszámolási íven. 

 
7. A Nemzetiségi Önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételével és adószám 

igénylésével kapcsolatos határidők és együttműködési kötelezettségek, a felelősök 
konkrét kijelölése 

 
7.1  A kincstár által vezetett nyilvános és közhiteles törzskönyvi nyilvántartásban történő 

adatmódosításról a Nemzetiségi Önkormányzata elnöke a Polgármesteri Hivatal útján 
gondoskodik. Adatmódosításra irányuló kérelmet az adatokban történt változást 
követően kell benyújtani a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságára. 

 Az adatmódosítási kérelem és a csatolandó dokumentumok előkészítése a 
Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Iroda vezetőjének 
feladata. 

7.2 A Nemzetiségi Önkormányzat adószámmal rendelkezik. Az adózás rendjéről szóló 
2003. évi XCII. törvény 23.§ (1) és (2) bekezdése alapján az Nemzetiségi Önkormányzat 
adókötelezettségét érintő változás bejelentéséről a Nemzetiségi Önkormányzata 
elnöke a Polgármesteri Hivatal útján gondoskodik. 

 A változás bejelentés előkészítése a Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és 
Településfejlesztési Iroda vezetőjének feladata. 

 
8.  Számviteli feladatok elvégzése, főkönyvi könyvelés 
8.1 A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának, számvitelének végreható szerve a 

Polgármesteri Hivatal. A Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és 
Településfejlesztési Irodája a költségvetési szervek gazdálkodásra vonatkozó központi 
jogszabályokban foglaltak szerint köteles eljárni, a Nemzetiségi Önkormányzat 
előirányzat felhasználása és könyvvezetési kötelezettség ellátása során. 

8.2 A Nemzetiségi Önkormányzat pénzforgalmi kettős könyvelése a Polgármesteri Hivatal 
Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Irodájának a feladata, mely feladat a 
TATIGAZD program alkalmazásával történik. 

8.3 A Nemzetiségi Önkormányzat az átutaláshoz kapcsolódó számviteli bizonylatait a 
Polgármesteri Hivatal részére – átadó füzetben történő rögzítést követően – a 
szükséges mellékletekkel haladéktalanul megküldi. A készpénzes számláit az ellátmány 
elszámolásakor köteles megküldeni. 

8.4 A főkönyvi adatszolgáltatást a Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és 
Településfejlesztési Irodája biztosítja: 

- jogszabályi előírások szerint külső szerveknek,  
- igény szerint a felügyeleti szerv felé, 
- folyamatosan, a nemzetiségi önkormányzat felé. 

 
9. A Nemzetiségi Önkormányzat beszámolási kötelezettségének teljesítése, a 

beszámoló jóváhagyása: 
9.1 A Polgármesteri Hivatal teljeskörűen, határidőre elkészíti a Nemzetiségi 

Önkormányzatra vonatkozó beszámolót, valamennyi a külön pénzügyi jogszabályokban 
meghatározott mellékleteivel együtt. 
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9.2 A Nemzetiségi Önkormányzat pénzügyi beszámolójának teljeskörűségéért és tartalma 
helyességéért a Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési 
Iroda vezetőjének a felelős. 

9.3 Az elemi költségvetési beszámoló készítését a Polgármesteri Hivatal Költségvetési, 
Pénzügyi és Településfejlesztési Irodája végzi, az előirányzatok felhasználására és 
gazdálkodására vonatkozó elemi költségvetési beszámolási kötelezettségének a 
számvitelről szóló 2000. C. törvény és az államháztartás szervei beszámolási és 
könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) 
Korm.rendeletben foglalt módon és határidőre tesz eleget. 

9.4 A negyedéves mérlegjelentés, negyedéves pénzforgalmi jelentés és az elemi 
költségvetési beszámoló elkészítését a főkönyvi könyvelés adatai alapján a 
Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és Településfejlesztési Irodája végzi és 
elektronikus úton továbbítja a Magyar Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága 
részére. 

 
10. Belső ellenőrzés 

Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának ellenőrzése a települési 
önkormányzat gazdálkodását ellenőrző Balmazújváros Kistérségi Többcélú Társulás 
által megbízott belső ellenőrök által történik.  

 
11. A Nemzetiségi Önkormányzat működésének feltételei 
 
11.1 A Helyi Önkormányzat a Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez a feltételeket a 

következő szerint biztosítja 2012. december 31-ig: 
- A Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez rendelkezésre bocsátja a Tiszacsege, 

Petőfi u. 3. szám alatti ingatlant. 
- Biztosítja a működéshez szükséges irodatechnikai feltételeket, valamint ezen 

eszközök használatához szükséges irodai dolgozók közreműködését a Polgármesteri 
Hivatalban. 

11.2 2013. január 01-től a Njtv. 80. § (1) bekezdése értelmében a Helyi Önkormányzat a 
Nemzetiségi Önkormányzat részére biztosítja az önkormányzati működés személyi és 
tárgyi feltételeit, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos végrehajtási 
feladatok ellátásáról. A Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati működés feltételei 
és az ezzel kapcsolatos végrehajtási feladatok: 
11.2.1 A Helyi Önkormányzat a Tiszacsege, Petőfi u. 3 szám alatti ingatlant a 

Nemzetiségi Önkormányzat rendelkezésére bocsátja havonta igény szerint, de 
legalább tizenhat órában, melynek helyiségeit kizárólagosan a Nemzetiségi 
Önkormányzat jogosult használni. 

11.2.2 A Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges személyi feltételeket a 
Helyi Önkormányzat az alábbiak szerint biztosítja a Polgármesteri Hivatal útján: 

- A Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez (testületi, tisztségviselői, 
képviselői feladatok ellátásához) szükséges tárgyi és személyi 
feltételek biztosítása  

- a képviselő-testületi és bizottsági ülések anyagainak előkészítése 
(meghívók, előterjesztések, hivatalos levelezés előkészítése, 
postázása),a testületi döntések és a tisztségviselők döntéseinek 
előkészítése, a testületi és tisztségviselői döntéshozatalhoz 
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kapcsolódó nyilvántartási, sokszorosítási, postázási feladatok, a 
jegyzőkönyvek vezetése és elkészítése, valamint megküldése a 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal részére a Polgármesteri 
Hivatal – jegyző által kijelölt – ügyintézőjének Zsólyominé Gyenes 
Anikónak a feladata.  

- Az ügyiratkezelési feladatok ellátása a Polgármesteri Hivatal – jegyző 
által kijelölt -  ügyintézőjének Molnár Istvánnénak a feladata. 

- Egyéb adminisztrációs és pályázatírási munka elvégzésére esetileg jelöli 
ki az ügyintézőt a jegyző.  

- A Nemzetiségi Önkormányzat működéséhez szükséges technikai 
feltételek (számítógép, internet hozzáférés, fénymásoló, fax), 
amennyiben azok nem állnak rendelkezésre a Petőfi u. 3 szám 
alatti ingatlanban, úgy a Polgármesteri Hivatal Titkársági Iroda 18. 
számú szobájában található eszközök ingyenes használatával 
biztosítottak. 

11.2.3 A Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartási 
feladatok ellátása a Polgármesteri Hivatal Költségvetési, Pénzügyi és 
Településfejlesztési Iroda feladata. 

11.2.4 A Helyi Önkormányzat viseli a fentiekben meghatározott feladatellátáshoz 
kapcsolódó költségeket, a testületi tagok és tisztségviselők telefonhasználata 
költségeinek kivételével. 

 
12. A Njtv. 80.§ (4) bekezdése alapján a jegyző vagy annak – a jegyzővel azonos képesítési 

előírásoknak megfelelő – megbízottja a helyi önkormányzat megbízásából és 
képviseletében részt vesz a Nemzetiségi Önkormányzat testületi ülésein és jelzi, 
amennyiben törvénysértést észlel. 

 
13. Záró rendelkezések 
 Ez a megállapodás 2012. június 01-én lép hatályba. 
 
Jelen megállapodást Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete 99/2012.(V. 30.) 
KT. számú határozatával, valamint Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-
testülete 9/2012.(V. 30.) TRNÖ számú határozatával jóváhagyta. 
 
Tiszacsege, 2012. május 31. 
 
 
 ……………………………………………………….   ……………………………………………….. 
              Szilágyi Sándor             Lakatos János 
Tiszacsege Város Önkormányzatának       Tiszacsege Roma Nemzetiségi 
              polgármestere                Önkormányzata elnöke 
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7. Napirendi pont 

 
 

A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság vezetője kinevezésének véleményezése 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
 Fekete Csaba dandártábornok Úr, a Hajdú-Bihar Megyei Rendőr főkapitány Úr írásban 

fordult hozzánk, hogy Berecz József r. alezredes kinevezését véleményezzünk, mert 
idáig megbízott volt a Kapitány Úr és most szeretné kinevezni. Jogszabály írja elő ezt a 
lehetőséget. Annyit szeretnék előzetesen elmondani, mivel a Balmazújvárosi 
Rendőrkapitányság is velem kapcsolatban elfogultságot jelentett, így kénytelen vagyok 
én is elfogultságot jelenteni, és ebben a napirendi pontban nem kívánok szavazni. Bár 
én nem tartom így szerencsésnek, úgy gondolom, hogy a rendőrök is esküt tett 
emberek és rám is ugyan az az előny és hátrány, kedvezmény jár, mint a többi 
állampolgárra, de emiatt én is elfogultságot jelentek, mert a látszatát is szeretném 
elkerülni annak, hogy én valamilyen szinten is befolyásoljam ezt a kinevezést, ezért az 
elfogultságomat kérem, hogy fogadjátok el. A testületi határozatot is úgy fogalmazta 
meg Jegyző Asszony, ahogy a bizottsági ülésen is megbeszéltük. Kérem az Elnök Urakat, 
hogy szóljanak hozzá.  

 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 Bizottsági ülésen megtárgyaltuk ezt a napirendi pontot is. A bizottság egyetlen tagjának 

nem volt ezzel kapcsolatban fenntartása, hogy dr. Berecz József r. alezredest a 
Balmazújvárosi Rendőrkapitányság élére kinevezzék, tehát támogatjuk a kinevezését.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Tiszacsege közbiztonsági helyzete, mint az köztudott tényleg jó, kevés betörés van, 

lopás is minimális, végül is a Kapitány Úr biztos, hogy szakmailag megfelel, de én ebben 
nem kívánok részt venni. A Polgárőrséggel a Kapitány Úr együttműködése megfelelő. 
Kérdezem Simon Albertet, hogy kíván-e kiegészítést tenni?  

 
Simon Albert PÜB. tag: 
 Nem.  
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Felolvasnám a határozati javaslatot: 

„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel a rendőrségről 
szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdésére – egyetért azzal, hogy dr. Fekete 
Csaba r. dandártábornok a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjének dr. Berecz 
József r. alezredest nevezze ki.  
Képviselő-testület egyidejűleg tájékoztatást ad arról, hogy Szilágyi Sándor polgármester 
elfogultságra hivatkozással tartózkodott a szavazástól. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről értesítse dr. 
Fekete Csaba r. dandártábornokot. 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
Határidő : azonnal” 

 Aki ezzel a határozati javaslattal így egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással szavazzon.  
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Balmazújvárosi 
Rendőrkapitányság vezetője kinevezését – 6 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodása 
mellett elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

100/2012.(V. 30.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – figyelemmel a rendőrségről 
szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdésére – egyetért azzal, hogy dr. Fekete 
Csaba r. dandártábornok a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság vezetőjének dr. Berecz 
József r. alezredest nevezze ki.  
 
Képviselő-testület egyidejűleg tájékoztatást ad arról, hogy Szilágyi Sándor polgármester 
elfogultságra hivatkozással tartózkodott a szavazástól. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy döntéséről értesítse dr. 
Fekete Csaba r. dandártábornokot. 
 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
Határidő : azonnal 
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8. Napirendi pont 

 
 

Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői beosztására benyújtott pályázat 
elbírálása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Ennek én örömmel teszek eleget. Felkérem a Bizottsági Elnököket, hogy véleményüket 

elmondani szíveskedjenek. 
 
Tóth Imre SZEB. tag: 
 Köszönöm a szót Polgármester Úr. A Képviselő-testület 2012. január 25-én pályázatot írt ki 

Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői beosztásának az ellátására. A bizottság 
megállapította, hogy két pályázat érkezett be konkrétan Kótiné Losonczi Zsuzsanna Tiszacsege, 
Munkácsy u. 14. szám, valamint Kuborczik Anna Tiszafüred, Nyíl utca 13. szám alatti lakos 
részéről. A pályázatok elbírálásra előkészítése folyamán Kuborczik Anna visszavonta pályázatát. 
Bizottság megállapította, hogy Kótiné Losonczi Zsuzsanna Tiszacsege, Munkácsy u. 14. sz. alatti 
lakos pályázata érvényes, tartalmazza a pályázati kiírásban szereplő tartalmi elemeket és 
mellékleteket. A pályázó rendelkezik a beosztás betöltésének feltételeivel. A pályázó 
nyilatkozata alapján hozzájárul a pályázata nyílt ülésen történő tárgyalásához. 
A pályázatot a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI.08.) MKM. 
rendelet 12 §-ában, illetve – a bölcsődei intézményegység miatt – a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Kormányrendelet 
1/A.§ (9)-(10) bekezdésében meghatározott közösségek, szervek továbbá a Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat véleményezték. 
Az Óvoda nevelő-testülete, alkalmazotti közössége, szakmai munkaközössége, a bölcsődei eseti 
bizottság, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Kótiné Losonczi Zsuzsanna pályázatát 
támogatta. A véleményeket olvashattuk az előterjesztés mellékletében. A bizottság is úgy ítélte 
meg, hogy a pályázó alkalmas és javasolja intézményvezetőnek történő kinevezését.  
 

Dr. Gadóczi István SZEB. tag: 
 A pályázathoz szeretnék hozzászólni, nagyon részletes, mindenre kiterjedő pályázatot 

kaptunk, demográfiai táblázatokkal, születés számadatokkal, a jelenlegi státusz és 
állapotnak a felmérésével, foglalkozik a pályázat a vezetői tevékenységgel, a jövővel, 
illetve az összegzésben a programnak az összegzését megadja. Nagyon részletes 
pályázatot kaptunk a kezünkbe, 30 oldalas a pályázat. Ha sikerül megvalósítani azokat a 
felvetéseket, amit a vezető-jelölt asszony összeszedett, nagyon komoly szakmai 
munkát fog jelenteni és én csak támogatni tudom. Ritkán lát az ember ilyen teljes körű 
pályázatot.  
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Szilágyi Sándor polgármester:  
 Én is annyit szeretnék elmondani, hogy figyelemmel kísértem az utóbbi időben, mert 

mint helyettest megbíztuk az óvoda vezetésével és teljes megelégedésemre látta el ezt 
a feladatot. Tényleg vezetőnek való, én nagyon örülök neki, hogy tiszacsegei. Az én 
elképzelésemnek maximálisan megfelel, tényleg az látszik, hogy fiatal létére az óvoda 
jó kezekbe került, nagyon ügyesen vezette az elmúlt hónapokban is. Javaslom a Tisztelt 
Képviselő-testületnek, hogy 5 évre 2017. július 31-ig bízzuk meg az óvoda vezetésével 
Kótiné Losonczi Zsuzsanna Tiszacsege, Munkácsi u. 14. szám alatti lakost. Aki a 
határozati javaslattal egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Városi Óvoda és Bölcsőde 
intézményvezetői beosztására benyújtott pályázatot – 7 fő igen szavazattal elfogadta 
és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

101/2012.(V. 30.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 9.§ (4) bekezdésében, valamint a közoktatásról szóló 1993. LXXIX. törvény 
102.§ (2) bekezdés e./ pontjában biztosított jogkörében eljárva  
 

KÓTINÉ LOSONCZI ZSUZSANNA  
 

(Debrecen, 1975.06.16., an.: Hideg Zsuzsanna) 4066 Tiszacsege, Munkácsi u. 14. sz. alatti 
lakosú a Városi Óvoda és Bölcsőde intézménnyel határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszonyban álló óvodapedagógust megbízza a Városi Óvoda és Bölcsőde  intézményvezetői 
(magasabb vezetői) beosztásának ellátásával. 
 
 A magasabb vezetői megbízás 2012. augusztus 01. napjától 2017. július 31. napjáig szól. 
 
Képviselő-testület Kótiné Losonczi Zsuzsanna illetményét 2012. augusztus 01. napjától az 
alábbiak szerint állapítja meg: 

 
Alapilletmény:       150.495.- 
Magasabb vezetői pótlék (a pótlékalap 230%-a):                           46.000.- 
        ______________ 
Összesen:       196.495.- 
 
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vezetői megbízással kapcsolatban szükséges 
munkáltatói intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2012. augusztus 01. 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
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Szilágyi Sándor polgármester:  

Kérdezem Kótiné Losonczi Zsuzsannát, hogy kíván-e hozzászólni?  
 

Kótiné Losonczi Zsuzsanna: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester Úr, Jegyző Asszony, Aljegyző 

Asszony! Köszönöm szépen a megelőlegezett bizalmat. Annyit szeretnék hozzáfűzni, 
hogy a vezetői pályázat az mindig egy személynek az elképzeléséről szól, de ahogy az 
összegzésben leírtam, csakis széleskörű szakmai összefogással valósítható meg. 
Ahogy az intézmény működése eddig sem egy személy munkájáról szólt, ezután sem 
arról kell szólnia, hiszen egy nagyon jól felkészült innovatív szemléletű testület áll a 
vezető mellett és én rájuk feltétlenül számítok. Ahogy számítok a fenntartóra is. 
Éppen az erősségünkként emlegetett stabilitás megőrzésében. Ennyit szerettem 
volna mondani. Köszönöm. 

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Köszönjük Zsuzsa. Városunk önkormányzata mindenben segít abban, hogy ezt a 

feladatot maximálisan el tud látni. Személyesen én is mindent megteszek azért, hogy 
a kettőnk kapcsolata így maradjon és ahogy jelen pillanatban van, mindenben fogunk 
segíteni, hogy ezt az óvodát a jelenleg érvényben lévő szabályoknak megfelelően, azt 
a kis közösséget, ami ott van az óvodában szívvel-lélekkel vezesd.   

 
 
9. Napirendi pont 

 
 

Javaslat a Polgármesteri Hivatal létszám előirányzatának és munkaköreinek 
módosítására 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Jegyző Asszonnyal megtárgyaltuk elég alaposan. A bizottsági is megtárgyalta, nem 

gondolom, hogy ezzel kapcsolatban változtatni kellene. Sajnos az anyagi lehetőségeket 
beszéltük a Jegyző Asszonnyal, a minőségi munkához tudnánk még foglalkoztatni, mert 
a szabadság és betegség miatt is nagyon nehezen tudjuk megoldani a feladatellátást. 
Ezzel kapcsolatban van-e valakinek kiegészítése, hozzászólása? Mivel nincs, aki egyetért 
a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Polgármesteri Hivatal 
létszám előirányzatának és munkaköreinek módosítására tett javaslatot – 7 fő igen 
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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102/2012.(V. 30.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 
létszámgazdálkodására vonatkozóan az alábbiak szerint határoz: 
 
 A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal létszám előirányzatát és munkaköreit 
2012. június  01. napi hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

-  köztisztviselők: 22 fő 
- 1 fő polgármester, 
- 1 fő jegyző, 
- 1 fő aljegyző, 
- 1 fő munkaügyi ügyintéző 
- 2 fő egyéb titkársági ügyintéző, 
- 1 fő iktató és irattáros, 
- 1 fő gazdasági vezető, 
- 5 fő pénzügyi ügyintéző, 
- 2 fő adóügyi ügyintéző, 
- 1 fő műszaki ügyintéző, 
- 1 fő pályázatkezelő, 
- 2 szociális ügyintéző, 
- 1 fő szociális és gyámhivatali 
ügyintéző, 
- 1 fő szociális és okmányirodai 
ügyintéző, 
- 1 fő okmányiroda ügyintéző, 
 

- munkavállaló(Munka Törvénykönyve 
hatálya alá tartozó): 

2 fő  
 - 1 fő informatikus, 
 - 1 fő gépkocsivezető,- 

Összesen: 24 fő 
 
A Képviselő-testület elrendeli, hogy az önkormányzat a 2012. évi költségvetéséről szóló 
rendelet módosítását e határozatban foglaltaknak megfelelően, e határozattal való 
egyezőség érdekében módosítani szükséges. 

 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
                                          Füzesiné Nagy Zita jegyző 
Határidő: folyamatos 
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10. Napirendi pont 

 
 

Javaslat feladat-ellátási előszerződés megkötésére az EKOMED Szolg. Kft-vel 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

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

ismertetni szíveskedjen.  
 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 A bizottsági ülésen megtárgyaltuk. A 2-es számú háziorvosi körzetről van szó, az orvos 

és az önkormányzat által kötendő megbízási szerződésről. Dr. Józsa Tibor a praxisát 
átadja dr. Szabó Éva háziorvosnak. A szolgáltatási szerződést dr. Szabó Évával kell 
megkötnünk. A képviselő-testület már találkozott Doktornővel, megismertük, 
elmondta, hogy Tiszacsegén szeretne dolgozni és a bizottság támogatja, hogy a 
szolgáltatási szerződést megkössük vele.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Dr. Józsa Tibor időben szólt, korrekt magatartást tanúsított, hogy ő külföldön kíván 

ezen túl dolgozni. Nagyon örülök neki, hogy dr. Szabó Éva a körzetét átveszi, ahhoz kell 
egy feladat-ellátási előszerződés, hogy ő a továbbiakban megtudja a támogatási 
szerződést kötni. Úgy gondolom, hogy a tiszacsegei lakosoknak is megelégedésére fogja 
a Doktornő tevékenységét folytatni. Úgy gondolom, hogy Tiszacsegén úgy az alap 
orvosi ellátás, mint az orvosi ügyelet nagyon jó szakmai szinten folyik. Van-e még 
valakinek kérdése, hozzászólása? Mivel nincs, aki a határozati javaslatban foglaltakkal 
egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.   

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az EKOMED Szolg. Kft-vel 
megkötésre kerülő feladat-ellátási előszerződést – 7 fő igen szavazattal elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta: 

 
103/2012.(V. 30.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata úgy határoz, hogy a Tiszacsegei 2. számú háziorvosi 
körzet ellátására  feladat-ellátási előszerződést az EKOMED Szolg. Kft-vel ( székhelye: 
4020 Hajdúszoboszló, Bajcsy-Zsilinszky u. 40.), azzal a feltétellel, hogy a személyes 
ellátást dr. Szabó Éva ( született: Berettyóújfalu, 1962. 09.26.) biztosítja. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a feladat-ellátási 
előszerződést e határozat mellékletében meghatározott tartalommal megkösse. 
 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
Határidő: folyamatos 
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melléklet a 103/2012.(V. 30.) Kt. számú határozathoz 

 
 

Feladat-ellátási előszerződés 
 
      amely létrejött egyrészről Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
– a továbbiakban: Önkormányzat - (4066.Tiszacsege, Kossuth u. 5.), képviseletében 
eljár  Szilágyi Sándor polgármester,  
másrészről az EKOMED Szolg Kft.( székhelye: 4020 Hajdúszoboszló, Bajcsy-Zsilinszky u. 
40.) – képviseletében eljár: dr. Szabó Éva -  mint egészségügyi szolgáltató 
 
között alulírott napon és helyen, az alábbi  feltételekkel: 
 

1. Jelen előszerződés tárgya az Önkormányzat kötelező feladatát képező háziorvosi 
feladatok területi ellátási kötelezettséggel történő ellátása Tiszacsege Város 
Önkormányzati Képviselő-testületének az önálló orvosi tevékenység körzeteiről szóló  
15/2002.(VIII.28) Kt. számú rendelete 1. számú mellékletében meghatározott 2. számú 
felnőtt háziorvosi körzetében ( a továbbiakban: Tiszacsegei 2. számú háziorvosi körzet). 

 
2. Szerződő felek rögzítik, hogy a Tiszacsegei 2. számú háziorvosi körzet praxisjogát jelenleg 

dr. Józsa Tibor birtokolja, aki azt el akarja adni dr. Szabó Évának. Dr. Józsa Tibor az  
elidegenítésére vonatkozó szándékát írásban bejelentette az Önkormányzatnak. 

 
3. Szerződő felek  jelen szerződés aláírásával arra vállalnak kötelezettséget, hogy  2012. 

szeptember 1. napjától hatályos,  határozatlan időre szóló feladat-ellátási szerződést 
kötnek a Tiszacsegei 2. számú  háziorvosi körzet  háziorvosi feladatainak ellátására, 
amennyiben  dr. Szabó Éva megszerzi a Tiszacsegei 2. számú háziorvosi  körzetre 
vonatkozó praxisjogot. 

 
4. Szerződő felek a feladat-ellátási szerződést legkésőbb  dr. Szabó Évának a Tiszacsegei 2. 

számú háziorvosi körzetre vonatkozó praxisengedélye jogerőre emelkedését követő 10 
napon belül megkötik.   

 
5. Az EKOMED Szolg. Kft. jelen előszerződésben vállalja, hogy a  feladat-ellátási szerződés 

hatályba lépésének napjától a Tiszacsegei 2. számú háziorvosi körzet feladatait a szakma 
szabályai szerint, a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően, területi ellátási 
kötelezettséggel, az egészségügyi államigazgatási szerv működési engedélyében 
meghatározottak szerint ellátja.  

 
6. Szerződő felek rögzítik, hogy a végleges feladat-ellátási szerződésben szabályozzák a 

feladat ellátásnak feltételeit, melynek lényeges elemeit az alábbi a)- n) pontok 
tartalmazzák   

 
a) A Tiszacsegei 2. számú háziorvosi körzetben a személyes ellátásra kötelezett orvos 

dr. Szabó Éva. 
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b) Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy az EKOMED SZolg. Kft finanszírozási 
szerződést kössön a  2. számú  háziorvosi körzet lakosságának ellátására. 

 
c) Munkanapon  dr. Szabó Éva 8 órában – beleértve a rendelési időt és a tanácsadás 

idejét -  az őt választó biztosítottak számára szolgáltatást nyújt, ide nem értve a 
keresőképtelenség, a hivatalos távollét, illetve a szabadság miatt szükségessé váló 
helyettesítés eseteit. (43/1999.(III.3.) Korm. rend. 7. § (2) bekezdés b) pont) 

 
d) A folyamatos ellátás keretében  dr. Szabó Éva munkanapokon naponta legkevesebb 

4 órát köteles rendelni .   
 

e) Az EKOMED SZolg. Kft saját költségére gondoskodik a tevékenységhez szükséges, 
jogszabályban előírt képesítésű szakdolgozók alkalmazásáról és finanszírozásáról.  

 
f) Dr. Szabó Éva helyettesítését csak olyan orvos láthatja el, aki a háziorvosi 

feladatkörre előírt személyi feltételeknek megfelel. 
 

g) Dr. Szabó Éva a helyettesítéséről - beleértve annak pénzügyi feltételeit is – az 
EKOMED SZolg. Kft gondoskodik. 

 
h) Az Önkormányzat hozzájárul ahhoz, hogy a helyettesítő orvos indokolt esetben a 

helyettesítést abban a rendelőben lássa el, ahol egyébként tevékenységét végzi. Az 
indokolt eset fennállásáról a helyettesítő háziorvos kezdeményezésére az a megyei 
kormányhivatal kistérségi népegészségügyi intézeté dönt.  

 
i) Dr. Szabó Éva köteles részt venni a háziorvosi ügyeletben, a mindenkor hatályos, a 

háziorvosi ellátásra vonatkozó jogszabályok szerint, külön díjazás ellenében. 
 

j) Az Önkormányzat szükség szerint  ellenőrzi a feladat-ellátási szerződésben vállalt 
kötelezettségek teljesítését. 

 
k) Az Önkormányzat vállalja, hogy a feladat-ellátási szerződésben meghatározott 

háziorvosi szolgáltatás teljesítéséhez térítésmentesen az EKOMED SZolg. Kft 
használatába adja az önkormányzati tulajdonban lévő Tiszacsege, Fő u. 29. szám 
alatti háziorvosi rendelőt és annak felszerelési tárgyait. 

 
l) A feladat-ellátási szerződést az Önkormányzat  – indokolással – felmondhatja, ha 

a) az EKOMED Szolg. Kft a szerződésben vállalt kötelezettségeit írásbeli felszólítás 
ellenére sem teljesíti, vagy folytatólagosan megszegi a jogszabályban foglalt 
működésre vonatkozó előírásokat, 

b) az EKOMED Szolg. Kft önálló egészségügyi tevékenység végzésére való 
jogosultságát bármely okból elveszti. 

(2000. évi II. tv. 2/B.§ (3) bekezdés) 
    

m) A feladat-ellátási szerződést 6 hónapnál rövidebb határidővel nem lehet 
felmondani.  
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n) Az EKOMED Szolg. Kft a felmondási idő alatt is  köteles a szerződésben vállalt 
háziorvosi feladatait  folyamatosan ellátni. 

 
o) A körzetmódosítás miatt bekövetkező, az EKOMED Szolg. Kft-t ért kár esetén az 

Önkormányzat kártalanítási kötelezettséggel tartozik, amelynek megállapításánál 
figyelembe kell venni a háziorvosi szolgáltató által a finanszírozása keretében 
kapott egy éves összeget. 

 
7. Jelen előszerződés az aláírás napjával válik érvényessé.  

 
8. Szerződő felek rögzítik, hogy tudomással bírnak azon tényről, hogy a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény ( Ptk.) 208. § alapján a feladat-ellátási 
szerződést jelen előszerződésben rögzített feltételek teljesülését követően kötelesek 
megkötni. 

 
9. E szerződést Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete a 103/2012.(V. 30.) KT. 

számú határozatával hagyta jóvá. 
 

10. E szerződést a felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, aláírják 
 
Tiszacsege, …………………….. 
 
 
Dr. Szabó Éva 
EKOMED Szolg. Kft. 
 képviseletében 

Szilágyi Sándor 
polgármester 
Tiszacsege Város Önkormányzata 
képviseletében 

 
A feladata-ellátási előszerződés tartalmát megismertem, az abban foglaltakkal 
egyetértek. 
 
Tiszacsege, ………………………. 
 
 

   Dr. Józsa Tibor 
         háziorvos 
CIVISMED 2000 Bt. 
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11. Napirendi pont 

 
 

Javaslat az orvosi ügyeleti díjjak módosítására 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Már több alkalommal fordultak felém az orvosok, hogy nagyon minimális az 

orvosoknak a fizetett óradíjuk. Arra kértem Gadóczi Doktor Urat, hogy várjunk vele 
legalább hat hónapot. Most újra egy szerény kéréssel fordultak irányunkba, fél évre a 
három település költségét 209 ezer Ft-tal növelné meg. Az orvosi ügyelettel 
kapcsolatban mind a két településről pozitív visszajelzéseket hallunk. Sajnos így is jóval 
alatta vagyunk még a környező városokban ügyeletet teljesítő orvosok óradíjához, 
ezért a féléves 209 ezer Ft-os féléves költségünket három részre osszuk létszám 
arányában, tehát nem egy nagy összeg, ezzel segítsük a munkájukat. Javaslom az 
ügyeleti óradíj emelését, mert minimálisan növeli meg az önkormányzatok terhét.  

 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 Bizottsági ülésen megtárgyaltuk a kérelmet. Egyetértünk az ügyeletvezetővel abban, 

hogy minőségi szolgáltatáshoz elengedhetetlenül szükséges az, hogyha kis mértékben 
is, de tudjuk emelni a díjakat, mert nyilván nem kötelezhető egyik orvos sem, hogy 
alacsonyabb díjért vállalja el. Nyilván az ügyeletvezető is meg van fogva azáltal, ha nem 
biztosítjuk azokat a díjakat, mert hiába próbáljuk kérni a színvonalasabb ellátást, ha 
nem tud megfelelő képzettségű személyzetet biztosítani az ellátáshoz. A bizottság 
támogatja ezt a szerény mértékű emelést.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Doktor Úrnak kettős mértékkel kell mérni, mint képviselő is felelős magatartást 

tanúsított. Ez az emelés kimondottan az orvosi ügyeletre vonatkozik, javaslom 
elfogadásra. Aki az előterjesztéssel így egyetért kérem, kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az orvosi ügyeleti díjjak 
módosítását – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

104/2012.(V. 30.) KT. számú HATÁROZAT: 
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Tiszacsege és 
Környéke Központi Orvosi Ügyeleti Szolgálatot Fenntartó Társulás által fenntartott, 
Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala által működtetett központi 
orvosi ügyeleti szolgálatban részt vevő orvosok díjazását 2012. július 01. napjától: 
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Hétköznap (munkanapokon):   1.400- Ft/óra 
 

összegben állapítja meg.  
 

Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 

 
 
 

12. Napirendi pont 
 
 

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet alapító okiratának módosítása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Kérdezem Elnök Urat, hogy kiegészítését tegye meg.  
 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 Az alapító okirat módosítást azért kell elvégeznünk, mivel a víz- és szennyvíz közműnek 

az üzemeltetését a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt-vel kötött 
szerződés alapján ők végzik, amit azelőtt a Kommunális Szolgáltató Szervezet végzett. 
Elfogadásra javasolja a bizottság.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
  Aki az alapító okirat módosításával egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
 
 

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

 
 

105/2012.(V. 30.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 46/2012. (II.29.) KT számú 
határozatával elfogadott Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet egységes 
szerkezetű alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 

1.) A „Jogszabályban meghatározott közfeladat: A településen keletkezett 
szennyvizek elvezetésével, tisztításával, a települések csapadékvizeinek 
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összegyűjtésével és elvezetésével kapcsolatos feladatok” szövegrész helyébe 
„Jogszabályban meghatározott közfeladat: Településüzemeltetés” kerül. 

2.) A „Szakágazati száma: 370000 Szennyvíz elvezetés és kezelés” szövegrész 
helyébe a „Szakágazati száma: 811000 Építményüzemeltetés” kerül. 

3.) Az „Alaptevékenysége: 370000 Szennyvíz elvezetés és kezelés” szövegrész 
helyébe az „Alaptevékenysége: 841403 Város és községgazdálkodás” kerül. 

4.) Szakfeladatai közül kikerül:      360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 
5.)  Telephelyei és feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon : 

„ Tiszacsege Hrsz: 060311 Szennyvíztisztító telep” törlésre kerül. 
 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
  Aki az alapító okirat egységes szerkezetével egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással 

jelezze.  
 

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

 
106/2012.(V. 30.) 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 …/2012. (…) KT. 
számú határozata alapján Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet alapító okiratát 
az alábbi egységes szerkezetben adja ki: 
ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
1) Intézmény neve: Tiszacsege Kommunális Szolgáltató 

Szervezet 
 

2) Székhelye: 4066 Tiszacsege, Fő u.  57. sz. 
 

3) Jogszabályban 
meghatározott közfeladata: 

 
Településüzemeltetés 
 

4) Szakágazati száma : 811000 Építményüzemeltetés 
 

5) Működési köre:                                  Tiszacsege közigazgatási területe  
 

6) Törzskönyvi száma: 644149 
 

7) Irányító szerv neve: Tiszacsege Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
 

8) Irányító szerv székhelye: 4066 Tiszacsege, Kossuth út 5. 
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9) Fenntartó neve: Tiszacsege Város Önkormányzat 

Képviselő-testülete 
 

10) Fenntartó székhelye: 4066 Tiszacsege, Kossuth út 5. 
 

11) Gazdálkodási besorolás:                    önállóan működő költségvetési szerv 
Pénzügyi, gazdasági feladatok ellátása: 
      A pénzügyi, gazdasági feladatainak  ellátására a Polgármesteri Hivatalt, 
       mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervet jelöli ki. 
 
Előirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezik. 
 

12) Alaptevékenysége  Város-, községgazdálkodási m.s.n. 
szolgáltatások 

   
13) Szakfeladatai  

370000       Szennyvíz elvezetés és kezelés 
381103       Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása  
421100       Út, autópálya építése 
422200       Elektromos ,híradás-technikai célú közmű építése 
522130       Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
682002       Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése 
841403       Város-, községgazdálkodási m.s.n. szolgáltatások 
841901  Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 

elszámolásai 
552001 Üdülői szálláshely szolgáltatás 
553000 Kempingszolgáltatás 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
960302 Köztemető-fenntartás és működtetés 

 
Vállalkozási tevékenységet folytat, az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV.  
 törvény 7. § (2) bekezdés b) pontja szerint. 
 
Szakfeladata   932911 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás              
 

14) Telephelyei és a feladatellátást szolgáló ingatlan vagyon 
 Tiszacsege Hrsz: 20           TISZAMOMMISZ iroda épület  (Tiszacsege Fő út 
57. sz.) 
 Tiszacsege Hrsz:  0603/2   Temető 
 Tiszacsege Hrsz:  49, 50     Piac 
 Tiszacsege Hrsz:  2939/3    Kemping 
 Tiszacsege Hrsz:  2939/5    Strandfürdő (termálkút) 
 Tiszacsege Hrsz:  2940/3    Strandfürdő 
 Tiszacsege Hrsz:  2999       Üdülőépület I-IV. Vendégházak  (Tiszacsege 
Muskátli út) 
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15) Feladatellátást szolgáló 
vagyon: 

A fenti ingatlanvagyon és az 
intézmény vagyonleltárában 
nyilvántartott tárgyi eszközök 
 

16) 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. 

 
17) Az intézményvezető kinevezése: 

Az intézmény vezetőjét Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-
testülete - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
23.§– pályázat útján határozott időre bízza meg. 
 

18) Foglalkoztatottjaira 
vonatkozó jogviszony 
megjelölése: 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 
1992. évi XXXIII. törvény alapján 
közalkalmazotti jogviszony 
 

Tiszacsege, 2012. május 30. 
 Szilágyi Sándor 

      polgármester 
 

ZÁRADÉK 
 
Az alapító okiratot Tiszacsege Város Önkormányzata a 45/2012. (II.29) KT. számú és  a 
123/2009. (VI.30.) KT számú határozatával hagyta jóvá. Jelen alapító okirat a 
törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba. 
Jelen alapító okirat hatálybalépésével 46/2012. (II.29) KT. számú határozattal 
elfogadott, 2012. március 01-jén kelt alapító okirat hatályát veszti.  
 

NYILATKOZAT 
 
A módosítás alapját képező alapító okiratban foglaltak megegyeznek a Magyar 
Államkincstár Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága által vezetett …………………. napján 
törzskönyvi nyilvántartásba bejegyzett adatokkal.  
 
Tiszacsege,  2012. május 30. 

 Füzesiné Nagy Zita 
 jegyző 
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13. Napirendi pont 

 
 

Javaslat Óvodafejlesztés című pályázat benyújtására 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Kérdezem az Elnök Urakat, hogy van-e hozzászólásuk? 
 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 A bizottság megtárgyalta. Az óvodában a minél jobb, hatékonyabb működtetés 

érdekében személyi és tárgyi feltételek biztosítására pályázatot lehet benyújtani. Az 
óvoda részéről úgy döntöttek, hogy 10 millió Ft összegű pályázatot szeretnének 
benyújtani és ezzel javítani a működésüket. A támogatás 100%-os mértékű állami 
támogatás. Egyetértettünk a képviselőkkel, hogy ezt csak támogatni tudjuk, az lenne a 
jó, ha minél több teljes támogatottságú pályázatot tudnánk megnyerni. Az óvoda 
fejlődését hozza és az ott foglalkoztatott gyermekek fejlesztésének segítését javítja. 
Bizottságunk elfogadásra javasolja.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Kótiné Losoczi Zsuzsanna készítette az előterjesztést, örülünk neki, hogy ezzel 

megkereste önkormányzatunkat. Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy 
kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Óvodafejlesztés című pályázat 
benyújtását – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
107/2012.(V. 30.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
„Óvodafejlesztés” című TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú pályázati felhívásra 
fenntartóként pályázatot kíván benyújtani, 10 millió forint támogatási összegben. 
 
A fenntartó továbbá vállalja, hogy a benyújtott pályázat pozitív elbírálása esetén, a 
projekt megvalósításához biztosít 1 fő, munkakörében óvodai tanügyigazgatási 
feladatokat ellátó szakembert. 
 
Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a pályázat határidőben 
történő benyújtására. 
 
Határidő: 2012. június 30. 
Felelős: Szilágyi Sándor, polgármester 
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14. Napirendi pont 

 
 

Majláth Zoltán bérleti díj elengedésére vonatkozó kérelmének megtárgyalása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Felkérem Losonczi Jánost, hogy a bizottság véleményét ismertesse.  
 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 Majláth Zoltán fűtéskorszerűsítést végzett az általa az önkormányzattól bérelt 

épületben, kérte, hogy engedjük el a bérleti díjat. Igaz, hogy egy magasabb összeget 
kért, a bizottsági ülésen is az volt a vélemény, hogy számlával igazolt összeg mértékéig 
tudjuk figyelembe venni a bérleti díj elengedését.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Egy másik telephelyet alakít ki, munkahelyet teremt a tiszacsegei lakosoknak, úgy 

gondolom, hogy ezzel segíteni tudjuk. Kértem Alpolgármester Urat, hogy ezt kísérje 
figyelemmel, kívánsz-e hozzászólni?  

 
Bagdi Sándor alpolgármester: 
 Annyit szeretnék hozzászólni, hogy a kazán és a csövek beépítésre kerültek, viszont a 

munkadíjat nem tudta számlával igazolni, ezáltal azt nem tudjuk elfogadni, mivel nem 
tud garanciát vállalni arra a munkára senki, ha valami történik.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Ez a kockázat akkor is benne volt, amikor ő felvállalta, segítettük akkor is Majláth 

Zoltánt, de ezt tudomásul kell venni, hogy azt nem tudta számlával igazolni és a 
bizottság helyesen döntött és csak a számlával igazolt költséget tudjuk elfogadni. Aki a 
határozati javaslattal egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Majláth Zoltán bérleti díj 
elengedésére vonatkozó kérelmét – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
108/2012.(V. 30.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
Képviselő-testület úgy határoz, hogy Majláth Zoltán Tiszacsege, Víztorony u. 33. szám alatti 
lakos által a Zátony VI. u. 13. szám alatti épületben elvégzett beruházás számlával igazolt 
összeg erejéig 172.300 Ft a bérleti díjat elengedi.  
 
Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy döntéséről értesítse a bérlőt. 
 
Határidő: 2012. június 30. 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
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15. Napirendi pont 

 
 

Nagy Sándor Halászlé Fesztivál Rendezvény megtartásával kapcsolatos kérelme 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Mint ismeretes Nagy Sándor a Halászlé Fesztivált a Tisza-parton szeretné megrendezni 

és ehhez kért segítséget. Kérem az Elnök Urat, hogy a bizottság javaslatát röviden 
ismertesse.   

 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 Mint a korábbi időben is tavaly is, és előtte is a Halászlé Fesztivál alkalmából a 

rendezvény idejére a közterületet térítésmentesen adjuk használatba, mert nyilván, az 
a rendezvény egy nyílt területen lévő rendezvény, az Tiszacsege településnek is hozza a 
hírnevét, tehát mindannyiunknak közös érdeke, hogy egy színvonalas rendezvény 
településünkön létre jöjjön.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 A Halászcsárdával szembeni Önkormányzati tulajdonú területről van szó. Én úgy 

gondolom, hogy itt is a bizottság helyesen döntött, alaposan átbeszéltük, úgy 
gondolom, hogy ez a tiszacsegei lakosoknak, a városunknak is a hírnevét növeli ez a 
rendezvény.  

 
Dr. Gadóczi István SZEB. tag: 
 Én egy kiegészítést kérnék az előterjesztésben nem látom a Halászlé Fesztivál idejét, 

hangozzon már ez el, hogy mikor kell ezt a helyszínt a Komp, a Csárda, a kemping által 
határolt betonborítású területet, illetve a Csárdával szemközti füves területet 
átadnunk. 

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 2012. július 7-én szombaton lesz ez a rendezvény. A tiszacsegei lakosokat is arra kérem, 

hogy látogassák ezt a rendezvényt. Van-e még valakinek kiegészítése? Mivel nincs, aki 
egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Nagy Sándor Halászlé Fesztivál 
Rendezvény megtartásával kapcsolatos kérelmét – 7 fő igen szavazattal elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta: 
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109/2012.(V. 30.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
 
Képviselő-testület úgy határoz, hogy Nagy Sándor főszervező által ötödik alkalommal 
megrendezésre kerülő „Tiszacsegei Halászlé Fesztivál” –hoz az önkormányzattól igényelt 
területeket ( komp – csárda – kemping által határolt burkolt és a csárdával szemben lévő füves 
rész)  a rendezvény idejére térítésmentesen használatba adja. 
 
Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy döntésről értesítse a kérelmezőt. 
                        
Határidő: 2012. június 30. 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 

 
 

16. Napirendi pont 
 
 

Turcsán Zsolt földterület bérbevétele iránti kérelme 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Losonczi János Úrral személyesen megtekintettem én is, kérlek a bizottság véleményét 

ismertetni szíveskedj.  
 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 Korábban személyesen Polgármester Úrral megtekintettük a kérelmező kérésére ezt a 

területet és a műszaki főelőadóval is megbeszéltük. Korábban megvételre kérte tőlünk 
ez az illető a területet, az önkormányzat nem kívánta értékesíteni, azt mondtuk neki, 
hogyha tartós bérletet szeretne, abban tudunk segíteni. 10 évre bérelné ezt a területet, 
gaztalanítaná, kitakarítaná. Ez a terület a fürdőből kifolyó elhasznált víz vonalába esik. 
A helyszínen meggyőződtünk arról, ha ott bármilyen kotrás vagy bármilyen munkát 
fogunk végezni, a terület használata nem zavarja az ott lévő munkálatokat. Bizottsági 
ülésen is megtárgyaltuk és javasoljuk, hogy egy 10 éves időtartamra bérbe adható.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Ez a terület a fürdő végénél a műútnál közvetlen, ahol a csatorna kezdődik, nagy nádas 

rész, a víz útját nem akadályozza. Egyértelműen támogatni kell.  
 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 Lényeges még, hogy egy 15x25 méteres, tehát 375 négyzetméteres területről van szó.  
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
  Aki egyetért azzal, hogy 10 évre bérbeadjuk ezt a területet, kérem, hogy 

kézfelnyújtással jelezze.  
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Turcsányi Zsolt földterület 
bérbevétele iránti kérelmét – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta: 

 
110/2012.(V. 30.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
 

Képviselő-testület - figyelembe véve az 1990. évi LXV. Tv. 1. § (6) bekezdés b/ pontját – úgy 
határoz, hogy Tiszacsege Város Önkormányzat tulajdonát képező Tiszacsege belterületi 
3151/16 hrsz-ú 1 ha 6175 m2 nagyságú „kivett vízállás” művelési ágú területből – a helyszínen 
egyeztetett és kijelölt - 375 m2-t bérbe adja 10 évre Turcsányi Zsolt 3421 Mezőnyárád, Kossuth 
u. 47. szám alatti lakos részére 10.000 Ft/év bérleti díj fejében, mely az ÁFA-t is tartalmazza.  
 
A bérbevevő a bérleti díjat a megállapodás aláírásával egyidőben köteles befizetni Tiszacsege 
Város Önkormányzata számlájára, azt követően pedig a tárgyév március 15-ig. A bérleti díj 
összege minden évben az infláció mértékével megegyezően kerül megállapításra, és a bérleti 
díj változásról a Bérbeadó a Bérlőt a változás bevezetése előtt 30 nappal korábban értesíti. A 
bérlő tudomásul veszi, hogy a bérleti díj határidőben történő be nem fizetése a mindenkori 
érvényes kamat fizetését vonja maga után. 
 
Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a döntésről értesítse a 
kérelmezőt, azt követően a bérleti szerződés aláírásával.  
 
Határidő: 2012. június 30. 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
 

 
17. Napirendi pont 

 
 

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

 
 
 Szilágyi Sándor polgármester ismerteti a polgármesteri jelentésben foglaltakat.  
 
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Kiegészítésképpen azt szeretném még elmondani, hogy van egy pályázat, amiről a 

Képviselő-testületet már tájékoztattam, hogy a meleg vizes kutunkra egy amerikai 
illetőségű cég egy olyan berendezést helyezne rá, amivel további energia megtakarítás 
érhető el a fűtéseken, illetve villamos áramot is termelne, jelenleg ezzel foglalkozunk. A 
mai nap írásban jeleztem vissza az amerikai cégnek, hogy érdekel az ajánlatuk. A 
„megújuló energiaforrások alkalmazása az önkormányzatok életében” című 
konferencián egy Professzor Úr tartott előadást, aki a megújuló energiaforrásokon 
alapuló berendezéseket nagyon jól ismerte. Ez a Professzor Úr már megtisztelt 
bennünket, hogy nekünk az amerikaiak által ajánlott berendezést szakmailag elmondja, 
hogy mire tudjuk alkalmazni, szabad-e nekünk ezzel foglalkozni. Arra elég volt a 
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Professzor Úr javaslata, hogy ezen tovább gondolkozzunk és további tárgyalásokon 
vegyünk részt. Szeretném, hogyha ténylegesen úgy alakul, ahogy a leírásokban is 
szerepel, akkor Tiszacsege ennek az előnyét élvezné. 

 Lakossági fórumot fogunk tartani, amelyet időben megfogunk hirdetni, melyre minden 
városlakót, illetve üdülős is szívesen várunk.  

 Aki egyetért a polgármesteri jelentéssel, valamint az elhangzott kiegészítéssel, kérem, 
hogy kézfelnyújtással jelezze.  

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

 
 

111/2012.(V. 30.) KT. számú HATÁROZAT: 
 

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

 
 
18. Napirendi pont 

 
 

Különfélék 
 
 

a.) Kocsis Ferenc kérelmének megvitatása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 Kocsis Ferenc kérelme van előttünk, bizottsági ülésen már megtárgyaltuk. Kocsis Ferenc 

lángossütőt üzemeltetett, ami néhány éve leégett, azóta is fizeti annak az üres 
területnek a bérleti díját, mert önkormányzati terület. Azt kérné, hogy újat építeni nem 
tud, az anyagi lehetőségei szűkösebbek, ezért a bérleti díjat engedjük el. Bizottsági 
ülésen megfogalmazódott, hogy ennek nincs akadálya, az most egy beépítetlen terület, 
mivel ott semmiféle tevékenységet nem folytat, eddig sem mi kértük, ő fizette önként a 
bérleti díjat. A későbbiekben is fenntartaná a bérleti jogát, tehát egy éves időtartamra 
2012. január 01-jétől 2012. december 31-ig elengednénk a bérleti díjat, mivel ott 
semmilyen tevékenységet nem folytat.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
  Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Kocsis Ferenc kérelmét – 7 fő 
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

112/2012.(V. 30.) KT. számú HATÁROZAT: 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Kocsis Ferenc 
kérelmét és úgy határoz, hogy a Tiszacsege Camping területén üzemelt lángos sütöde 
terület bérleti díját 2012. január 01. napjától 2012. december 31. napjáig elengedi. 
 
Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy döntéséről kérelmezőt 
értesítse.  
 
Határidő: 2012. június 15. 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
 

 
b.) Hajdúnánás Önkormányzatának kérelme 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Hajdúnánás Önkormányzata levélben fordult Önkormányzatunkhoz, hogy 

önkormányzatunknak a hajdúnánási fürdőtelep mellett egy 2400 m2-es területe, 
melynek 12 önkormányzat a tulajdonosa. Ezt kívánnák megvásárolni. Kérné, hogy 
Tiszacsege is a tulajdonrészét adja el vagy mondjuk meg, hogy mit szeretnénk vele 
kezdeni. Mivel elég távol van tőlünk, ezért arra kérem a Képviselő Társaimat, hogy az 
eladás mellett döntsünk, az eladási árat pedig a 12 önkormányzattal egyeztetve 
határozzuk meg. Van-e más véleményetek, javaslatotok? Nincs, akkor hatalmazzatok 
fel, hogy az ár vonatkozásában kezdjem el a tárgyalásokat, és azt kinyilvánítjuk, hogy 
eladjuk, ezzel őket is segítsük, mert ez követlen a fürdő terület mellett van egy ipari 
terület. Az árat a 12 településsel közösen határozzuk meg és testületi ülésre még ide 
fogom hozni, hogy mennyiért adjuk el. Aki az elhangzottakkal így egyetért, kérem, hogy 
kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Hajdúnánás 
Önkormányzatának kérelmét – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
113/2012.(V. 30.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Hajdúnánás Város 
Önkormányzatának kérelmét és az alábbiak szerint határoz: 
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Tiszacsege Város Önkormányzata a hajdúnánási 3700/2 hrsz-ú, kivett ipartelep 
megnevezésű 2482 m2 nagyságú ingatlan esetében 413/10000 tulajdoni hányaddal 
rendelkezik, melyet Hajdúnánás Város Önkormányzata részére értékesíteni kíván.  
 
Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a tulajdonos 
önkormányzatokkal közösen az eladási árral kapcsolatosan egyeztető tárgyalásokat 
folytasson. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 

 
 
 

c.) PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. egészségmegőrző pályázattal kapcsolatos megkeresése 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Szóbeli előterjesztés alapján./ 
 

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 A PÉTEGISZ Vezérigazgatója megkeresett, hogy „Egészségre nevelő és szemléletformáló 

életmód programok” tárgyában pályázatot szeretnének benyújtani, de Tiszacsege is 
ugyan erre pályázatot nyújtott be, és a két program ütközik. Úgy gondolom, ahogy a 
bizottság is tárgyalta, önállóan kívánunk ezen részt venni. Akinek véleménye, javaslata 
van megtenni szíveskedjen.  

 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 Bizottsági ülésen megtárgyaltuk és annál is inkább nemleges a válaszunk, mivel a 

korábbi testületi ülésen már döntöttünk arról, hogy Tiszacsege Város Önkormányzata 
egyedül szeretné ezt a pályázatot benyújtani, és az egészségmegőrző és 
szemléletformáló tevékenységeket, módszertani dolgokat megszervezni, ami a 
kiírásban szerepel. Nem kívánunk csatlakozni a PÉTEGISZ ilyen irányú pályázatához. 

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Azt már bizonyították a hivatal dolgozói, hogy eredményesen tudunk pályázni és az 

elnyert pályázatot sikeresen letudjuk bonyolítani. Aki egyetért a határozati javaslattal, 
kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. 
egészségmegőrző pályázattal kapcsolatos megkeresésére tett javaslatot – 7 fő igen 
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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114/2012.(V. 30.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a PÉTEGISZ 
Nonprofit Zrt. „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok – lokális 
színterek” TÁMOP-6.1.2/11/1 azonosító számú pályázat benyújtásával kapcsolatos 
megkeresését és az alábbiak szerint határoz:  
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 80/2012.(IV. 26.) KT. számú 
határozatában úgy döntött, hogy az  „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód 
programok – lokális színterek” TÁMOP-6.1.2/11/1 azonosító számú pályázati felhívás 
„A” komponensére pályázatot kíván benyújtani.  
 
Fentiekre tekintettel Tiszacsege Város Önkormányzata kinyilatkozza, hogy a PÉTEGISZ 
Nonprofit Zrt. által benyújtásra kerülő pályázatban nem kíván részt venni.  
 
Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy döntéséről a 
PÉTEGISZ Nonprofit Zrt. értesítse.  
 
Határidő: 2012. június 15. 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 

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

 
 
 

K. m. f. 
 
 

       Szilágyi Sándor      Füzesiné Nagy Zita 
       polgármester                 jegyző 
 
 
 

Simon Albert 
jegyzőkönyvhitelesítő 

 


