JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 26án du. 1300 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében –
megtartott üléséről.

Jelen vannak:

mellékelt jelenléti ív szerint

Meghívottak:

mellékelt jelenléti ív szerint

Szilágyi Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott
vendégeket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 7 fő
képviselő jelen van.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Zsólyominé Gyenes Anikóra, valamint a
jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Tóth Imre képviselőre és a napirendi pont
tárgyalására.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető,
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét – 7 fő igen szavazattal elfogadta.

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

Napirendi pontok:

1./

Javaslat a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló
26/2006.(XII.14.) rendelet módosítására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

2./

Az ingatlanok házszámozásáról szóló rendelet elfogadására és a közterületek
elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról szóló 12/2009.(VIII.27.)
rendelet hatályon kívül helyezésére
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

3./

Javaslat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. § (4) bekezdése
szerinti szándéknyilatkozat elfogadására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
1

4./

Aljegyzői álláshelyre vonatkozó pályázati felhívást elfogadása
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző

5./

Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala ügyfélfogadási
rendjének megváltoztatására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

6./

Városi Óvoda és Bölcsőde 2011/12 nevelési évről szóló Szakmai beszámolója
Ea.: Kótiné Losonczi Zsuzsanna intézményvezető

7./

Beszámoló a Városi Óvoda és Bölcsőde 2012/13 nevelési év munkatervéről
Ea.: Kótiné Losonczi Zsuzsanna intézményvezető

8./

Beszámoló a Tiszacsegei Általános Művelődési Központ Fekete István Általános
Iskolájának 2011/2012. tanév második félévi szakmai munkájáról
Ea.: Tóth Imre ÁMK vezető

9./

Városi rendezvény értékelése
Ea.: Ládi Jánosné intézményegység vezető

10./ Polgármesteri jelentés
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
11./ Különfélék
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1.

Napirendi pont

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

Szilágyi Sándor polgármester:
Kérdezem Losonczi János Elnök Urat, hogy a lakosok felé kíván-e valami tájékoztatást
tenni.
Losonczi János PÜB. elnök:
Bizottsági ülésen tárgyaltuk ezt a napirendi pontot, mely arról szól, hogy a Képviselőtestület bevezetheti a 10 ezer Ft összegben folyósított egyéb segélyek esetében, hogy
részben Erzsébet utalványban is lehetne ezeket az ellátásokat folyósítani. Ennek a
részletes megbeszélése folyamán kiderült, hogy ez komoly anyagi terhet róna és plusz
munkát jelentene az önkormányzat számára, így abban maradtunk, hogy egyelőre nem
vezeti be a képviselő-testület ezt a szabályt. A későbbiekben megvárjuk, hogy hogyan
alakul, reméljük, hogy könnyítenek a rendszernek, az elszámolásnak, illetve a kézhez
juttatásának a rendszerén, illetve azon a pénzügyi konstrukción is, ami erre az
utalványrendszerre érvényes és a későbbiekben befogjuk vezetni.
Szilágyi Sándor polgármester:
A múltkori testületi ülésen azért lett elnapolva, mert Doktor Úr kérte, hogy nincs kellő
információnk hozzá. Van-e valakinek még kiegészítése?
Losonczi János PÜB. elnök:
Számszerűsítve havi 12.500 Ft plusz költséget jelentene, illetve a postaköltség
személyenként 1000 Ft-ot, 87 személy részesül jelenleg ilyen segélyezési formában,
ami 87 ezer Ft havonta, így nem látjuk gazdaságosnak, hogy bevezessük. Az elvvel
egyetértünk, hogy részben lehetne természetbeni juttatásként is adni, de emiatt
kénytelenek vagyunk elállni tőle, reméljük a rendszert finomítani fogják.
Szilágyi Sándor polgármester:
Erre nagy szükség még nincs, úgy gondoljuk, hogy kezelhető, mert a családok, ami
pénzt megkapnak, oda fordítják, ahová szükséges, ennek külön szabályozása nem
indokolt, de abban a pillanatban, ha olyan jelzést kapunk, akkor ezzel a javaslattal újra
fogunk foglalkozni. Aki egyetért a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi
szabályairól szóló rendelet módosításával egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással
jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a szociális igazgatásról és a
szociális ellátások helyi szabályairól szóló 26/2006.(XII.14.) rendelet módosítását – 7
fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
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Tiszacsege Város Önkormányzata
22/2012.(X. 1.) önkormányzati rendelete
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a
szociális ellátások helyi szabályairól szóló 26/2006.(XII.14.) rendeletének módosításáról
Tiszacsege Város Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 47.§ (2a) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket
rendeli el:
1.§
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális
ellátások helyi szabályairól szóló 26/2006.(XII.14.) rendelet 6/B. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„6/B. § (1) A foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély –
legfeljebb az Sztv. 47.§ (2a) bekezdésében meghatározott mértékig – természetbeni szociális
ellátás formájában nyújtható, ha a családban a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 68.§-a szerint védelembe vett gyermek él.
(2) A természetbeni szociális ellátás formái lehetnek:
a) Erzsébet-utalvány,
b) élelmiszer,
c) tankönyv,
d) tüzelő,
e) közüzemi díjak kifizetése,
f) gyermekintézmények térítési díjának kifizetése.
(3) A foglalkoztatást helyettesítő támogatás és a rendszeres szociális segély természetbeni
szociális ellátás formájában való nyújtására irányuló eljárás során be kell szerezni a gyermek
gondozását ellátó gyermekjóléti szolgálat családgondozójának a természetbeni szociális
ellátás formájára vonatkozó javaslatát.
(4) A rendszeres szociális segély és foglalkoztatást helyettesítő támogatás természetbeni
ellátás formájában való nyújtására irányuló eljárás során a gyermeket gondozó szülőt,
gyámot meg kell hallgatni.”
2.§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.
Tiszacsege, 2012. október 1.
Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
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2.

Napirendi pont
Az ingatlanok házszámozásáról szóló rendelet elfogadására és a közterületek
elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról szóló 12/2009.(VIII.27.)
rendelet hatályon kívül helyezésére
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Kérdezem Elnök Urat, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?
Losonczi János PÜB. elnök:
A korábbi rendeletünk jelenleg már nem alkalmazható tovább, azért kellett új
rendeletet hoznunk. Arról van szó, hogy kinek a hatásköre, jogköre a házszámozások,
illetve az utcanév változtatások kérdésében dönteni.
Szilágyi Sándor polgármester:
Helyi rendelet megalkotása vált szükségessé, aki a rendelet-tervezettel egyetért,
kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az ingatlanok házszámozásáról
szóló rendelet elfogadására és a közterületek elnevezéséről szóló rendelet-tervezetet
– 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:

Tiszacsege Város Önkormányzata
23/2012.(X. 1.) önkormányzati rendelete
az ingatlanok házszámozásáról
Tiszacsege Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott
eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A rendelet célja az ingatlanok házszámozása helyi szabályainak megállapítása a településen
történő tájékozódási feltételek javítása érdekében.
2. §
(1) A névvel ellátott közterületen házszámmal kell ellátni a beépített és beépítetlen
ingatlanokat. Név nélküli közterület esetén a településrész-névhez kapcsolódóan kell
megállapítani a házszámokat.
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(2) A házszámot ahhoz a közterülethez kapcsolódóan kell megállapítani, amellyel az ingatlan
határos. Ha az ingatlan több közterülettel érintkezik, a házszámozást az ingatlannak az a
közlekedési csatlakozása határozza meg, amelyről az ingatlan főépületének gyalogos
megközelítése biztosított.
3. §
(1) Az ingatlan házszámozására arab számokat kell használni. Egy közterülethez,
településrész-névhez tartozóan több azonos házszám nem tartozhat.
(2) Az ingatlanok számozását a közterületnek a Református templomhoz közelebb eső
részén kell kezdeni. A zsákutcákat a bejárattól kezdve kell számozni.
(3) A közterület jobb oldalán lévő ingatlanokat - folyamatosan növekvő rendben - páros, a
bal oldalán lévőket – folyamatosan növekvő rendben - páratlan számokkal kell ellátni. A
jobb és bal oldal meghatározásánál a számok növekedési irányába történő haladását kell
figyelembe venni.
(4) Ha a közterület tér, akkor a számozás az óramutató járásával megegyező irányba
történik. Egyoldalas beépítésű utcában a számozás folyamatos.
4. §
(1) Ha a közterületen az ingatlanok számozása már megtörtént és az ingatlanon újabb
lakások létesülnek, akkor a meglévő ház száma arab számokkal történő alátörésével kell
az új házszámokat megállapítani.
(2) Ha a közterületen az ingatlanok számozása már megtörtént és telekmegosztás révén új
ingatlan ékelődik be, akkor a meglévő házszámnak a latin ábécé nagybetűivel történő
alátörésével kell az új házszámokat megállapítani.
(3) Amennyiben telekegyesítés miatt a meglévő házszámok összevonása válik szükségessé,
az eredeti házszámok szélső értékeinek kötőjellel történő jelölésével összevont
házszámot kell megállapítani.
(4) A már meglévő házszám megváltoztatására az (1)-(3) bekezdésekben meghatározott
eseteken túl csak olyan rendezetlen állapotok megszüntetése érdekében kerülhet sor,
amelyek az ingatlanok azonosítását akadályozzák. Ilyen esetnek minősül különösen ha
a) több ingatlan azonos közterületnévvel és azonos házszámmal szerepel a
földhivatali nyilvántartásban, vagy
b) a házszámok nem a 3. §-ban meghatározott sorrendben követik egymást, hanem
szabálytalanul.
(5) A házszámok megváltoztatásánál arra kell törekedni, hogy minél kevesebb érintett
lakcímének megváltoztatásával járjon az újraszámozás.
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5. §
(1) A házszám megállapítása és megváltoztatása (a továbbiakban együtt: házszámozási ügy)
a polgármester hatáskörébe tartozik.
(2) A házszámozási ügyben az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.
(3) A több ingatlant érintő házszámozási ügyben közterületenként egy határozattal dönt a
polgármester.
(4) A határozatnak – a jogszabályban előírtakon túl – tartalmaznia kell:
a) a házszám megállapításának, megváltoztatásának okát,
b) az érintett ingatlanok helyrajzi számát és a változás előtti és utáni házszámát.
6.§
(1) Az ingatlan tulajdonosa köteles a házszámot saját költségén, a közterületről jól látható
helyen feltüntetni.
(2) A házszám feltüntethető az ingatlan főbejárata felőli oldalán a házfalon, a bejárati ajtón,
a kerítésen vagy a kapun.
7.§
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit a
folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) Hatályát veszti a közterületek elnevezéséről, valamint az ingatlanok házszámozásáról
szóló 12/2009.(VIII.27.) rendelet.
Tiszacsege, 2012. október 1.

Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
Jegyző
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3.

Napirendi pont

Javaslat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. § (4) bekezdése
szerinti szándéknyilatkozat elfogadására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem Füzesiné Nagy Zita jegyző Asszonyt, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg.
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
A köznevelési törvény év eleji módosításával elfogadta az Országgyűlés azt, hogy a
közoktatás fenntartásának rendszerét megváltoztatja. A középfokú oktatás ez év
januárjától állami fenntartásban működik, az alapfokú oktatási intézmények pedig jövő
év január 01-jétől kerülnek állami fenntartásba. Ami nem azt jelenti, hogy az
intézményeket teljes egészében az állam fogja működtetni, hanem megosztja a
feladatot, átvesz automatikusan egy bizonyos részt, mégpedig a pedagógusok
foglalkoztatását január 01-jétől minden településen, kivéve olyan intézményekből, ahol
egyházi fenntartásban működik az oktatás. Ott marad a korábbi felállás, illetve ez még
későbbi szabályozás kérdése. A fenntartás többi része az ingó és ingatlan vagyon
működtetését jelenti, ami tulajdonképpen a közüzemi díjak fizetésével jár együtt a
kisebb karbantartásokkal, mindennapi javítási munkálatok elvégzésével, ezeket a
feladatokat ellátó személyzet foglalkoztatásával, karbantartók, portások alkalmazása.
Viszont bizonyos lakosságszámtól függően megosztva bennünket úgy érint a
változtatás, hogy az önkormányzat feladata marad, amennyiben anyagi lehetőségei,
költségvetési kondíciója azt lehetővé teszi, hogy működtesse biztonsággal az épületet,
illetve annak a fenntartását tudja biztosítani. Végig kell gondolni a települési
önkormányzatoknak és szeptember 30 a határidő, hogy valóban képesek-e ezeket a
kiadásokat vállalni. Ismerjük Tiszacsege helyzetét, tudjuk, hogy évek óta hiánnyal
gazdálkodik az önkormányzat. Az biztos, hogy jövő évben még nem lesznek olyanok a
bevételek és a kiadások, hogy ne kelljen hiánnyal terveznünk. Emellett még nyom
bennünket az a szabály is, hogy nem lehet működési hiányt tervezni, ami azt jelenti,
hogy addig kell az önkormányzat intézményeinek a működési kiadásait tervezni, míg
nem lesz egyenlő a bevételekkel. Ilyen napi működésre hitelt nem lehet felvenni
jövőre. Átalakul az önkormányzat finanszírozása is, a bevételeket még pontosan nem
tudjuk tervezni sem. Az elmúlt évek tapasztalataiból annyit tudunk megállapítani, hogy
30 millió Ft az az összeg, ami ahhoz szükséges, hogy az ingó és ingatlan vagyon
működtetését megfelelően ellássuk. Azt mondja az állam, ha nem tudjuk ezt az
összeget előteremteni, akkor kérhetjük, hogy helyettünk ezt megtegye. Mindent
számba véve azt kell mondani, hogy összességében nem biztosított a fedezet, hiányzik
ez a 30 millió Ft és kéri az önkormányzat, hogy ezeket a működési kiadásokat az állam
állja. Ez nem jelenti, hogy automatikusan átvállalja az állam, még egy ellenőrzésen
átmegy a pénzügyi rendszerünk, lehet, hogy azt mondja, hogy itt marad, mert neked
erre van erőforrásod. Az előterjesztésben az a javaslat, hogy kérje az önkormányzat a
működtetés átvételét az államtól.
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Szilágyi Sándor polgármester:
Az óvodánál az óvoda fenntartása, működtetése, az óvodapedagógusok bére marad az
önkormányzatnál. Az iskolánál a pedagógusokat a törvény szerint az állam már
átvállalta, az iskola működtetése vonatkozásában 3000 fő feletti települések
működtethetik. Mi 3000 fő fölötti település vagyunk, de jelen pillanatban még nem áll
rendelkezésünkre teljes forrás ehhez, tehát 100%-os biztonsággal akkor döntünk jól, ha
az iskola működtetését az állam látja el.
Tóth Imre SZEB. tag:
Mindannyian azon aggódunk, hogy a biztosat, amit az önkormányzat biztosított, hogy
fenntudjuk tartani az intézményünket a bizonytalan felé mozdítjuk el. A személyi
állomány a technikai dolgozók kivételével január 01-jétől az államhoz kerül át. A
fenntartó is az állam lesz, viszont az intézmény működtetését meghagyhatja a 3000 fő
feletti lakosságszámú településeknél. Mi most csak azt kérjük, hogy vegye át a
működtetését, az Oktatási-, az Önkormányzati és az Államháztartásért felelős miniszter
fog ebben dönteni, ha úgy döntenek, hogy valóban átveszik, mert olyan az
önkormányzat anyagi helyzete, akkor ez is csak egy ideiglenes átvétel és egy év múlva
majd többet tudunk erről az egész működésről mondani. Nagyon sok kérdés van
bennünk, hogy hogy tudjuk úgy működtetni.
Szilágyi Sándor polgármester:
Az iskola tulajdonjoga marad továbbra is önkormányzati tulajdonban. Aki a határozati
javaslatot, a leírtaknak megfelelően elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 97. § (4) bekezdése szerinti szándéknyilatkozatot – 7 fő igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

170/2012.(IX. 26.) KT. számú HATÁROZAT:

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (4) bekezdésében foglaltak
alapján kérelmezi a saját tulajdonában álló – az állami intézményfenntartó központ
által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátást szolgáló – ingó és
ingatlan vagyon működtetésére vonatkozó kötelezettsége alóli mentesítést.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a nemzeti
köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet
39. §-ában meghatározott kérelmet benyújtsák.
2. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy a Nkt. 74. §
(4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat rendelkezésére álló saját és
átengedett bevételek terhére, a saját tulajdonában álló – az állami
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intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak
ellátást szolgáló – ingó és ingatlan vagyon működtetését nem képes vállalni.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a nemzeti
köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet
4. melléklete szerinti szándéknyilatkozatot aláírják.
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
Füzesiné Nagy Zita jegyző
Határidő: 2012. szeptember 30.

4.

Napirendi pont

Aljegyzői álláshelyre vonatkozó pályázati felhívás elfogadása
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem Füzesiné Nagy Zita jegyző Asszonyt, hogy ismertesse, miért kell a pályázati
felhívást újra kiírni.
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Azért kell újra kiírni, mert a legutóbbi testületi ülésen úgy döntött a képviselő-testület,
hogy eredménytelennek nyilvánítja az előző kiírást. Mivel városok vagyunk kötelező az
aljegyzői státusz betöltése, ezért folyamatosan pályáztatnunk kell.
Szilágyi Sándor polgármester:
Van-e még másnak kiegészítése? Aki egyetért az aljegyzői álláshelyre vonatkozó
pályázati felhívás kiírásával, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Aljegyzői álláshelyre
vonatkozó pályázati felhívást – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

171/2012.(IX. 26.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 36. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet aljegyzői munkakör
betöltésére.
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A Képviselő-testület a pályázati kiírást a határozat mellékletében meghatározott
tartalommal hagyja jóvá.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázat megjelentetésével kapcsolatos
feladatokat lássa el.
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Füzesiné Nagy Zita jegyző

melléklet a 171/2012.(IX. 26.) KT. számú határozathoz

PÁLYÁZAT
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet aljegyzői
munkakör betöltésére
A közszolgálati jogviszony időtartama:
- határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.
Foglalkoztatás jellege:
- teljes munkaidő.
A munkavégzés helye:
- Hajdú-Bihar megye, Tiszacsege, Kossuth u. 5.
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A jegyző munkájának segítése, illetve akadályoztatása esetén annak helyettesítése,
valamint a jegyző által meghatározott feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles
közigazgatási menedzser szakképesítés,
- jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az OKV elnöksége által a teljeskörűen
közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
- legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat,
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
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-

önkormányzatnál szerzett vezetői gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- a 45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. melléklete szerinti részletes önéletrajz,
- az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
- a közigazgatási gyakorlat meglétének igazolása,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy hiteles másolata,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők
megismerhetik,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat nyilvános ülésen történő
tárgyalásához hozzájárul-e,
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség teljesítését.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2013. március 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. január 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Füzesiné Nagy Zita jegyző nyújt,
a 30/ 454-7593-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak Tiszacsege Város jegyzője címére történő megküldésével
(4066. Tiszacsege, Kossuth u. 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését:
Aljegyző.
- Személyesen Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala titkárságán
(4066. Tiszacsege, Kossuth u. 5. ).
-

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el. A
pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A
kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. február 28.

-

A pályázati kiírás közzétételének helye:
KSZK Szolgáltató Központ honlapja: www.kozigallas.gov.hu
Tiszacsege város hivatalos honlapján: www.tiszacsege.hu
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5.

Napirendi pont

Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala ügyfélfogadási
rendjének megváltoztatására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem Füzesiné Nagy Zita jegyző Asszonyt, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg.
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Az okmányiroda ügyfélforgalmában aránytalanság állt elő, a szerda délutáni
ügyfélfogadási időben sokkal több ügyfél keresi fel az okmányirodát, akik elsősorban
nem tiszacsegeiek, hanem a környező településekről érkező ügyfelek. Nem mondható,
hogy hosszú a sorban állás, de van még másféle háttér munka is az ügyintézők számára,
hogy az ő terheiket, illetve az épület kihasználtságát, illetve a várakozási időt is tovább
csökkentsük, szeretnénk még egy délutáni ügyfélfogadási időt bevezetni. Kedd délután
nincs ügyfélfogadás, ezért kedd délutánra szeretnénk ezt betenni, csak az okmányiroda
esetében. Fontos még, hogy úgy alakulna az ügyfélfogadás, hogy délután 13.00-tól
15.00-ig, egyéb napokon délelőtt lenne ügyfélfogadás az okmányirodában.
Szilágyi Sándor polgármester:
Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Város
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala ügyfélfogadási rendjének megváltoztatását
– 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

172/2012.(IX. 26.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 35. §-ában biztosított jogkörében eljárva Tiszacsege Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala ügyfélfogadási rendjét 2012. október 1. napjától az alábbiak szerint
határozza meg:
1.) A Polgármesteri Hivatal általános ügyfélfogadási rendje:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

800órától 1200 óráig
nincs ügyfélfogadás
1300 órától 1600 óráig
800órától 1200 óráig
800órától 1200 óráig
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2.) Az Okmányiroda ügyfélfogadási rendje:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

800órától 1200 óráig
1300 órától 1500 óráig
1300 órától 1500 óráig
800órától 1200 óráig
800órától 1200 óráig

3.) A polgármester és a jegyző ügyfélfogadási ideje:
Polgármester
Jegyző:

hétfőn 800órától 1200 óráig
hétfőn és csütörtökön 800 órától 1200 óráig

A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt, hogy az új ügyfélfogadási rendről a lakosságot
tájékoztassa.
Végrehajtásért felelős: Füzesiné Nagy Zita jegyző
Határidő: 2012. október 1.

6.

Napirendi pont
Városi Óvoda és Bölcsőde 2011/12 nevelési évről szóló Szakmai beszámolója
Ea.: Kótiné Losonczi Zsuzsanna intézményvezető
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Nagyon részletes az előzőket felülmúlja, olyan részletesen van elkészítve. A bizottság
elég hosszasan tárgyalta. Kérdezem az Elnök Urat, hogy a bizottság véleményét foglalja
össze.
Losonczi János PÜB. elnök:
Alátámasztva Polgármester Úr véleményét, itt szakmai beszámolót kaptunk az
intézményvezető részéről, mellékletekben a különböző munkaközösségek
beszámolójáról. Tényleg minden részletre kiterjedő anyaggal találkoztunk,
pedagógusok, dajkák teljesítményértékelése, minden benne van ebben a
beszámolóban, úgyhogy a bizottság hosszasan tárgyalta, megvitatta és elfogadásra
javasolja.
Kótiné Losonczi Zsuzsanna óvoda intézményvezető:
Köszönöm szépen a beszámoló értékelését, az egész alkalmazotti közösségre
vonatkozó dicséretnek értékelem, tényleg a nyilvánosság előtt szeretném valamennyi
kollégának megköszönni az elmúlt nevelési évben tanúsított magas színvonalú szakmai
munkáját.
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Szilágyi Sándor polgármester:
Aki a szakmai beszámolót elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Városi Óvoda és Bölcsőde
2011/12 nevelési évről szóló Szakmai beszámolóját – 7 fő igen szavazattal elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:

173/2012.(IX. 26.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Óvoda és Bölcsőde
Szakmai Beszámolóját elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kótiné Losonczi Zsuzsanna intézményvezető

7.

Napirendi pont

Beszámoló a Városi Óvoda és Bölcsőde 2012/13 nevelési év munkatervéről
Ea.: Kótiné Losonczi Zsuzsanna intézményvezető
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem Losonczi János Elnök Urat, hogy kiegészítését megtenni szíveskedjen.
Losonczi János PÜB. elnök:
Részletes munkatervet kaptunk, amelyben a kezdésnél a gyermekek beszoktatása,
későbbiekben a pedagógusok továbbképzése, különböző ünnepségek, rendezvények
megtartása szerepel, tehát részletes tervet kaptunk, hogy mit szeretnének ebben a
következő nevelési évben elérni. A bizottság jónak találta és elfogadásra javasolja.
Szilágyi Sándor polgármester:
Részletes, szakmailag kiváló munkaterv van előttünk, én is úgy gondolom, hogy látszik
benne a szakmai vezetés, illetve az ott dolgozóknak a jó hozzáállása, mert úgy
gondolom, hogy a bölcsődének is elég részletes itt a munkaterve. Mind a két részről, az
óvoda részéről is nagyon részletes és úgy gondolom, hogy felelősségteljes a munkaterv.
Úgy gondolom, hogy a városi óvoda és bölcsőde jó kezekben van, a képviselő-testület
pedig mindent meg fog azért tenni, hogy a működéshez előteremtse az anyagi
fedezetet. Köszönöm a beszámolót, hogy szakmailag ilyen jól elkészítettétek. Aki a
2012/13 nevelési évre szóló munkatervet a leírtaknak megfelelően elfogadja, kérem,
hogy kézfelnyújtással jelezze.
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Városi Óvoda és Bölcsőde
2012/13 nevelési év munkatervéről készített beszámolót – 7 fő igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

174/2012.(IX. 26.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Városi Óvoda és Bölcsőde
Munkatervét elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Kótiné Losonczi Zsuzsanna intézményvezető

8.

Napirendi pont

Beszámoló a Tiszacsegei Általános Művelődési Központ Fekete István Általános
Iskolájának 2011/2012. tanév második félévi szakmai munkájáról
Ea.: Tóth Imre ÁMK vezető
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Nagyon részletes beszámolót kaptunk a szakmai tevékenységről. Felkérem Tóth Imre
igazgató urat, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg.
Tóth Imre SZEB. tag:
Szeretném megköszönni a nyilvánosság előtt is a kollégáimnak azt az odaadó munkát,
amelyet az elmúlt évben végeztek, és reméljük, hogy ebben a változó világban is helyt
tudunk állni az elkövetkezendő tanévben.
Losonczi János PÜB. elnök:
Bizottsági ülésen megtárgyaltuk, minden momentumról beszámoltak, ami az elmúlt
tanévben az iskolában történt és a bizottság elfogadásra javasolja.
Dr. Gadóczi István SZEB. tag:
Elolvasva a 2011/2012-es tanévnek az értékelését azt látom, hogy egy folyamatnak
lehetünk a tanúi, itt is hónapról-hónapra leírja az előterjesztő a munkát, ez az a plusz
munka, amit a tanítás munka mellett még mint nevelői, fejlesztői munka, mint
versenyek, amit az iskolában a nevelők és a diákok plusz munkaként elvégeztek.
Nagyon jó szívvel látom, hogy a szülői értekezleteknek is a statisztikája fel van tüntetve,
nem felejtkeznek el róla, hogy a szülőket be kell vonni a gyermekek oktatásába, a
gyermeknevelésbe, itt láthatóak azok a statisztikai számok, hogy a szülők mennyibenl
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hajlandóak részt venni az iskola életében. Rengeteg program és verseny, ezekről a
versenyekről hozzák a tanulóink a jó helyezéseket, amelyeket a felkészítő tanároknak
és a tanulóknak is megköszönhetünk. Azt látom, amit már elkezdtünk az előző években,
azokat a hagyományokat, versenyeket, felkészítéseket a továbbiakban is végzi az iskola,
így számban nő azoknak a tanulóknak a száma, akik eredményeket érnek el, nagyon
részletes a beszámoló, látszik a folyamat, látszik az előrelépés. Köszönöm szépen a szót.
Szilágyi Sándor polgármester:
A beszámoló tényleg nagyon felelősen van elkészítve, nagyon köszönöm. Ha véletlen a
működtetése az iskolának az önkormányzatnál marad, akkor is nyugodtak lehetnek a
lakosok, hogy helyt fogunk állni, kifogjuk szorítani ezt a pénzt és becsülettel fogjuk
működtetni az iskolát. Aki a szakmai beszámolót a leírtaknak megfelelően elfogadja,
kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Tiszacsegei Általános
Művelődési Központ Fekete István Általános Iskolájának 2011/2012. tanév második
félévi szakmai munkájáról készített beszámolót – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az
alábbi határozatot hozta:

175/2012.(IX. 26.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Tiszacsegei Általános
Művelődési Központ Fekete István Általános Iskolájának 2011/2012. tanév második
félévi szakmai munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Tóth Imre ÁMK. intézményvezető

9.

Napirendi pont

Városi rendezvény értékelése
Ea.: Ládi Jánosné intézményegység vezető
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
A bizottság részletesen megtárgyalta a Csege Napon tapasztalható kisebb problémákat
is. Ládi Jánosné intézményvezető által elkészített beszámolóban megfogalmazódtak
javaslatok, ezekkel egyetértek és úgy gondolom, hogy egy ilyen rendezvényt
megrendezni nem egyszerű dolog. Külön köszönöm Ládi Jánosnénak rengeteg munkája
van benne és jól oldotta meg a feladatot. Azokat a kisebb dolgokat, amit a bizottság
megtárgyalt, azokkal a felvetésekkel teljesen egyetértek. El kell fogadnunk, ki kell
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elemeznünk, amit a jövőben másképp kell csinálnunk. Ami nem sikerült teljesen az
elvárásnak megfelelően, ez nem teljesen személyi kérdésekre vonatkozik, azok is le
vannak benne írva, így teljesnek érzem a rendezvény értékelését. Ha a Csege Napokkal
kapcsolatban a lakosoknak is van véleményük, hogy mit csináljunk mást az
önkormányzatunknál két e-mail cím is van, amire várjuk a javaslatokat, vagy levélben,
csak az a kérésem, hogy névvel ellátott legyen, mert amelyik levél nincs aláírva, azt
nem olvasom végig. A javaslatokat a bizottsággal átfogjuk értékelni. Felkérem Elnök
Urat, hogy a bizottság véleményét ismertetni szíveskedjen.
Losonczi János PÜB. elnök:
Bizottsági ülésen megtárgyalva láttuk, hogy minden részletre kiterjedő beszámolót
kaptunk, név szerint meg van említve minden fellépő, minden résztvevő, értékelve
vannak a rendezvények. Az összegzésben néhány praktikus javaslat is elhangzott,
aminek nagyon örülök. Egy kicsit késve vagyunk és nem tudjuk azokat a fellépőket,
műsorszámokat elérni már, amelyeket szeretnénk, ilyen tanácsokat ad nekünk, hogy
időben döntsük el a rendezvény pontos időpontját, hogy hány nap legyen, minél előbb
történjenek meg a szerződések a fizetett fellépőkre, együttesekre, mert korábban
nagyobb a választék. Nagyobb nyilvánosságot kell adni a rendezvénynek, előtte is és
magáról a rendezvényről is a sajtóban, médiában, televízióban, ezekkel is egyet tudunk
érteni. Minél hamarabb el kell dönteni, hogy kiket szeretnénk meghívni, mert tudjuk,
hogy a nyári üdülési szezonra esik a mi rendezvényünk. A bizottság is úgy értékelte,
hogy a beszámoló jó és ezekkel a javaslatokkal pedig még a jövőre is útmutatásokat ad,
mindenképpen elfogadásra javasolja a bizottság.
Szilágyi Sándor polgármester:
Azért nem lehet 100%-osan már januárban eldönteni, mert hogy mennyit költhetünk a
Csege Napokra azt előtte két hónappal tudjuk pontosítani, de nagyságrendben tudjuk.
Ha állami vezetőt szeretnénk meghívni, azt már nem lehet előtte két hónappal, mert
teljesen elfoglaltak. Annyira szeretném felhívni a lakosok figyelmét, hogy áttegyük-e
előrébb, vagy későbbre, január elejéig jelezzék már a képviselőknek. Február elején
akkor már döntenénk a rendezvény pontos időpontjáról, hogy mindenki időben fel
tudjon rá készülni.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Városi rendezvény értékelését
– 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

176/2012.(IX. 26.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a városi rendezvények
értékeléséről készített beszámolót elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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10.

Napirendi pont

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

Szilágyi Sándor polgármester:
A legfontosabb, tegnap az előljáróságnál voltunk Jegyző Asszonnyal, hogy stabilizálni
tudjuk az önkormányzat helyzetét. Amikor ennek az eredménye beérik, akkor
részletesen tájékoztatom a lakosságot.

Szilágyi Sándor polgármestert ismerteti a polgármesteri jelentésben foglaltakat.

Szilágyi Sándor polgármester:
A szeméttelepünk rekultivációját csak részletes rekultivációval fogadta el az előző
testület és polgármester, én jeleztem, hogy amennyiben lehet ezt én megfogom
akadályozni, csak teljes rekultivációt lehet elvégezni, mert nagyon jól tudjuk, hogy
közvetlen a Nemzeti Park van mellette, homokbánya volt régen, ennek a rekultivációját
csak 100%-ban csinálják meg, fél megoldásba nem megyek bele. Jeleztem, hogy csak
úgy képviselem Tiszacsege Város érdekeit, ha ez egyértelműen teljes rekultiváció lesz.
Egy újabb pályázatnál 100%-os rekultivációt kérünk. Amint döntéshelyzetben leszünk a
képviselők döntésére hagyatkozva fogunk tovább cselekedni.
Aki egyetért a polgármesteri jelentésben foglaltakkal, 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:

177/2012.(IX. 26.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést
elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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11.

Napirendi pont

Különfélék
a.) Beszámoló a leendő testvérvárosi településen történő látogatásról
Ea.: Dr. Gadóczi István
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Szilágyi Sándor polgármester:
Romániába voltunk meghívva, egy településsel szeretnénk testvérvárosi kapcsolatot
kialakítani, hogy szélesebb látókörünk legyen. Romániával kapcsolatban az ottani
emberek életvitelét, az életszerűségét megvizsgálva, hogy ezekbe jobban belelássunk.
Az Unió nagyon komoly 100%-os vissza nem térítendő támogatással finanszírozza. Már
egy határon átnyúló kapcsolatra nyertünk pályázatot. November második felére
nagyon szeretnék újra lakossági fórumot vagy tájékoztatót tartani, hogy a lakosok ebbe
is jobban belelássanak. Nagyon örülök neki, hogy egyre kevesebb olyan véleményt
hallok, amely nem helytálló, de még mindig egy-két tiszacsegei lakos megengedi sajnos
magának, hogy a múltból ítélkezve, felelőtlenül ítélkezik. Bízom benne, hogy ezt az
egészséges gondolkodású tiszacsegei lakosok elfogadják azt, hogy nagyon sokat
dolgozunk és teszünk azért, hogy mindannyiónknak jobb legyen ezen a településen.
Úgy gondolom, hogy a testület is, illetve a hivatal is jegyző asszonnyal az élen nagyon
sokat dolgozunk azért, hogy élhetőbb legyen ez a település és csak az összefogásra
buzdítok mindenkit. Felkérem dr. Gadóczi Istvánt, aki ezen a találkozón velem tartott
Tóth Imre Igazgató Úrral és Derzsényi Jánossal, hogy foglalja össze a tapasztalatokat.
Dr. Gadóczi István SZEB. tag:
2012. szeptember 15-16-17-én Erdélyben voltunk egy látogatást tettünk Broaina
Gheorghe Lucian polgármester Úr meghívására, aki 5 településnek a polgármestere.
Elmondta Polgármester Úr, hogy az Európai Unió kiemelten támogatja a határon
átnyúló önkormányzati szövetségeknek a kialakítását, fenntartását, a szövetségek
működtetésére egy nagy pénzeszközt már el is különítettek, az már pályázható.
Polgármester Úr vezetésével településünk három képviselője Tóth Imre Igazgató Úr,
Derzsényi János és jómagam részvételével a kolozsvári régióban tettünk látogatást,
ahol magyar ajkú közösségek élnek, a meglátogatott települések között volt
Magyarvista, Magyargorbó, Nádasd és Türe, a meghívással egybekötött
megbeszéléseken a felszólalók hangoztatták a kétoldali kapcsolatok szükségességét,
javaslatokat tettek a szövetség megvalósításának gyakorlati lehetőségeire, a
kivitelezhető elemeket beszéltük át, betekintést adtak a településeik életébe. A
szívélyes fogadtatás, a baráti légkörű beszélgetések keretet adnak egy hosszú távú
együttgondolkodásra, együttműködésre. Tolmácsoltuk a meghívásunkat a megjelent
polgármestereknek Tiszacsegére. Elmondtuk, hogy tervezzük csoportok (gyermekek,
nyugdíjasok, sportkörök, civil szervezetek, művészeti csoportok) csere utaztatását is a
minél jobb megismerés érdekében. Ennek a hétvégének a kapcsolatfelvétel, az
ismeretség elmélyítése volt a feladata. A lehetőség mellett a szándék is adott mindkét
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oldalról, hogy ezek a kapcsolatok fennmaradjanak, épüljenek és úgy érzem élni kell
vele, a támogatást mindenképpen el kell fogadnunk, nagyon jó szájízzel, és visszhanggal
tértünk vissza. Ők is fogadták a meghívásunkat és biztosítottak arról, hogy Tiszacsegén
látogatást fognak tenni a közeljövőben, a pontos időpontot még nem tudjuk. Arra
kérem a Képviselő-testületet, amennyiben látogatást tesznek, mindenki szívélyesen
fogadja őket, jelenjünk meg. Még azt el kell mondanom, hogy a település aprajanagyját odahozták a polgármesterek és bemutattak bennünket és még a legidősebb
hozzászólónak is volt javaslata, észrevétele az elhangzottakhoz, tényleg szívélyesek
voltak, ezt a szívélyességet szeretnénk nekik a jövőben visszaadni. Nem csak az erdélyi
magyarokkal találkoztunk ezen az utazáson, hanem ott volt Folyás, illetve
Tiszagyulaháza polgármestere, küldöttsége a Türei Napokon, ami szintén ebben az
időben zajlott és a Türei Napokon ők is a szövetség elmélyítését, és a testvérvárosi
kapcsolatok szerződésének az aláírását alapozták meg.
Szilágyi Sándor polgármester:
Kérdezem a képviselőket, hogy kívánnak-e hozzászólni? Nem. Ezeknek a
kapcsolatoknak határon át kell, hogy nyúljon. Én teljesen jó szájízzel jöttem haza, úgy
gondolom, hogy nem messze állunk ahhoz, hogy több tiszacsegei lakos is eljöjjön.
Nagyon szép helyen jártunk Kolozsvár mellett, nagyon szívélyesen fogadtak bennünket.
A kapcsolatnak az az alapja, hogy a két település írásban kösse meg a szerződést, hogy
testvérkapcsolat kialakításában egymást támogatjuk és a pályázatban részt tudunk
ilyen formában is venni.

b.) Hortobágyi Leaderhez anyagi hozzájárulás kérése
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
//Szóbeli előterjesztés alapján./
Szilágyi Sándor polgármester:
A Hortobágyi Leader Közhasznú Egyesület keresett meg már több alkalommal, hogy
támogassuk már pénzügyi hozzájárulással. A Kft megszűnt, melynek voltak hitelei és
ehhez járuljon már létszámarányosan hozzá Tiszacsege is. Lakosság arányosan 700-800
Ft körüli összeg. Megmondtam Bíróné Nagy Csillának, hogy lassan másfél éve
megrendezett Csege Napokra sem kaptuk még meg a pályázati pénzt, amelyben benne
van az ő felelőssége is. Ha onnan megkaptuk a támogatást, amit joggal várunk, majd
kifogjuk ezt fizetni. Arra kérem a Képviselő-testületet, hogy hatalmazzon arra fel, hogy
kiadhassak egy nyilatkozatot, hogy mi is támogatjuk, hogy ne dőljön össze a rendszer,
de a kifizetését akkor kezdjük meg, ha megkapjuk mi is a Csege Napokra benyújtott
pályázat ellentételezését. Tegnap telefonon már beszéltem az Egyesület vezetőjével és
mondtam neki, hogy a testület döntése után tudok nyilatkozni. Amire Jegyző Asszony
felhívta a figyelmemet, hogy a költségvetésünkben ennek nincs meg a helye, de az
általános tartalék terhére tudjuk biztosítani a fedezetet. Aki egyetért az
elhangzottakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – tulajdonosi hozzájárulás
kérésére tett javaslatot – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
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178/2012.(IX. 26.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza Szilágyi Sándor
polgármestert, hogy tegyen nyilatkozatot a Hortobágyi LEADER Kft. felé, hogy a
Tiszántúli Első Hitelszövetkezet felé fennálló hiteltartozás rendezéséhez szükséges
tulajdonosi hozzájárulás lakosságszám arányos teljesítését az önkormányzat 2012. évi
költségvetésében tervezett általános tartalék terhére biztosítja, amennyiben a 2011.
évben megrendezett Csege Napok rendezvénysorozat támogatási összege az
önkormányzat részére átutalásra kerül.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
c.) Fenntartói nyilatkozat a Városi Óvoda és Bölcsőde által benyújtani kívánt
pályázathoz
Ea.: Kótiné Losonczi Zsuzsanna intézményvezető
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem Kótiné Losonczi
szíveskedjen.

Zsuzsannát,

hogy

szóbeli

kiegészítését

megtenni

Kótiné Losonczi Zsuzsanna óvodavezető:
Ez a TÁMOP-3.3.8-12/2 kódszámmal jelzett pályázati felhívás, amely a közoktatási
intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztésére vonatkozik. Az intézmény bekívánja
ezt a pályázatot nyújtani, amelyre október 01-jétől lesz lehetősége 5 és 30 millió Ft
közötti összegre lehet pályázni 100%-os támogatottsággal, azok az intézmények
adhatják be, ahol a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma a 15%-ot
meghaladja óvodánkban ezt jócskán túlteljesítjük. Eszközfejlesztésre, pedagógiai
innováció támogatására lehet az összeget fordítani, de külön nagy jelentősége van
annak, hogy létszámbővítésre is lehetőséget ad a pályázat, ennek keretében
pedagógiai asszisztensek foglalkoztatására szeretnénk pályázni, ami egyébként a
köznevelésről szóló törvény mellékletében kötelezőként szerepel. A pályázat
benyújtásához a fenntartó hozzájáruló nyilatkozatára van szükség, ezért kérem a
Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szükséges nyilatkozatot adja meg a számunkra.
Szilágyi Sándor polgármester:
Ez nagyon nagy teher, mindig a munkából kivonva kell ezekkel a pályázatokkal pluszban
foglalkozni, de ezzel is a településünket segítsük. Nagyon örülök neki, hogy figyelitek
ezeket a pályázatokat, köszönjük, hogy idehoztad a képviselő-testület elé. Aki egyetért
azzal, hogy a fenntartói nyilatkozatot a pályázat benyújtásához kiadjuk, kérem,
kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – pályázat benyújtásához
szükséges fenntartói nyilatkozatot – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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179/2012.(IX. 26.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a Városi Óvoda és Bölcsőde
szándékát, mely szerint az intézmény pályázatot kíván benyújtani a TÁMOP-3.3.8-12/2
kódszámmal jelzett, Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek
támogatása címmel megjelent pályázati felhívásra.
Tiszacsege Város Önkormányzata az intézmény fenntartójaként az alábbi nyilatkozatot teszi.
„FENNTARTÓI NYILATKOZAT
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete, mint fenntartó, hozzájárul ahhoz, hogy
a Városi Óvoda és Bölcsőde intézménye pályázatot nyújtson be a TÁMOP-3.3.8-12/2
kódszámmal jelzett, Közoktatási intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek
támogatása címmel megjelent pályázati felhívásra.
A pályázati projekt céljaival és a megvalósítandó feladatokkal egyetért, ahhoz fenntartóként
hozzájárul.
Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a pályázat
benyújtásához szükséges fenntartói nyilatkozatot kézjegyével ellássa; és egyben felkéri, hogy
támogassa a pályázat határidőben történő benyújtását
Tiszacsege, 2012………………
…………………………………….
Szilágyi Sándor
Polgármester”
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Szilágyi Sándor
polgármestert a nyilatkozat megtételére.
Határidő: 2012. október 01.
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
Kótiné Losonczi Zsuzsanna intézményvezető

d.) Tájékoztató a Tiszacsege, Óvoda 3/a. szám alatti óvoda épületének állapotáról
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./
Szilágyi Sándor polgármester:
Senkinek eszébe se jusson, hogy érdekünk fűződne hozzá, hogy rossz színben tüntessük
fel az óvodát, de vannak tények, ami mellett nem mehetünk el és egyre több probléma
van az Óvoda utca 3/a. szám alatt lévő új óvoda épületével. Ezt az Óvodavezető
Asszony is jelezte felénk, ami mellett már nem mehetünk el, ebben most már
intézkednünk kell. 8-9 vödröt kellett biztosítani az óvoda dolgozóinak esős időben,
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mert beázott az épület, ami megengedhetetlen egy ilyen új épületnél. Az Óvodavezető
azonnal jelezte ezeket a problémákat a beruházó felé, felelős magatartást tanúsított,
de rögtön nem kapott választ, csak az én felhívásomra léptek. Felkérem Bagdi Sándor
Urat, hogy röviden tényszerűen tájékoztassa a lakosságot.
Bagdi Sándor alpolgármester:
2012. szeptember 20-án történő esőzés után 16 db beázás történt az új óvodában és
ezek után már nem mehetünk el szó nélkül. Nekem 2011. április óta van rálátásom az
új óvoda műszaki állapotára, mert addig nem nézhettünk rá. 2011 óta komolyan
foglalkozunk ezekkel a dolgokkal. Én 25 hibapontot szedtem itt össze, ahol már én ott
voltam és láttam, hogy mik történnek. Aszfaltozás a parkolóban, megsüllyedt, újra fel
kellett bontani, újra aszfaltozták, ez ugyan úgy vonatkozik a térburkolásra is,
megsüllyedt, felszedni és újra javítás. Az esőcsatorna lejtése szintén nem volt
megfelelő, kijavították, a tetőn lévő lemez-lambéria elvált, centis rés keletkezett,
ezeket újra fugázták. Tetőtéri ablakok beázása, zárhatósága, mert elektromos
vezérlésű volt először és az elektronika miatt állandóan kinyílt, esett az eső, szintén
beázott, ezeket át kellett szerelni kézi vezérlésre, ez által a belső falak megrepedtek,
újra kellett festeni. A szellőztetést, klímaberendezést újra kellett javítani, de amit
alkalmaztunk, hogy rátakartuk nyáron a ponyvákat, kezdetleges volt, egy megtervezett
óvodának ilyet, hogy ponyvával takarjuk le, egy félmilliárdos beruházásnál kicsit
nonszensznek tartottuk. A kazánház vízszivattyúját is javítani kellett, a lábazati csempék
lehullása. A beázásokat először a cserepek repedésére fogta a kivitelező, kicseréltek
egy pár cserepet, de rájöttünk, hogy nem azok okozzák a problémát. A tűzoltómedence
már akkor is elengedte a vizet, ezt feltöltöttük kétszer és mind a kétszer a
tűzoltómedence elengedte a vizet, aminek az aljában már kb. 20 cm-es iszap található.
Ez volt az első hibalista. A második hibalista a lambéria felpúposodása a teremben, úgy
hogy az ajtót nem tudtuk kinyitni, majd a két terem közti tolóajtó abszolút nem
működött. A falhűtést ki kellett javítani, mert kifolyt a víz. A festés kijavítása az
augusztusi szünetben megtörtént. A harmadik hibalista az a nagyfokú beázás 16
helyen, ez ami már komoly károkat okozott, 16 helyen egy új épület beázik, ez már nem
tudom, hogy mit von maga után, a falakat újra kell festeni, a falak ismét ezáltal
kezdenek repedezni. A tetőtéri lambériáknál ismét rések keletkeztek, amelyeket újra
javítani kellett. Vasárnap voltam lent 9-10 óra között, itt volt az ács úr, és az volt a
válasza, hogy azért jönnek el a lemezek, mert a szögek kijönnek belőle. Valami oka csak
van, valamerre mozdul valami, azért keletkezik ott a rés, azt mondták, hogy facsavarral
befogják csavarozni, hátha az tovább fog tartani. A tetőn a cserép alatt lévő fólia most
már szerintem úgy néz ki, hogy több helyen lyukas, mert 7 darab beázás egy
helyiségbe, nem tudom mit von maga után. Szerintem az egész tetőteret meg kellene
bontani és megnézni, hogy miért ázik be. Vannak itt még komolyabb problémák is, de
ezt a folyamatot valamikor meg kell állítani. 4 darab helyen a terasztartó tetőgerenda,
mely 20x17-es a mérete, négy helyen eléggé behajlásos már, 3-5 cm a megengedett
behajlása a két év alatt, ez a kinti teraszrész környéke. A múltkor a hibakijavításnál
megengedhetetlen, hogy a kivitelező olyan dolgot rakott bele, amelyről nem
tájékoztatta az önkormányzatot, ő saját szakállára merevítést hajtott végre vassal, hogy
valami ne menjen tovább. Az összeeresztések, amelyek vannak ezen a 20x17-es
gerendákon, már van olyan, ahol 1 és 1,5 cm-re elmentek egymástól. Beszéltük az
áccsal, hogy ezt rövid időn belül meg kell erősíteni valamivel. A tetőn szemmel látható
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eltérések, hajlások vannak, hullám van benne, nem is egy helyen, már szerintem 2 cm-s
hajlások vannak, egy könnyűszerkezet volt rátervezve, ahhoz képest, most ráraktuk a
Bramacot, amelynél 1 m2 70-80 kg nyom, az meg nyomott volna 5-6 kg a
könnyűszerkezet, tehát el lehet gondolkozni, hogy most miért is hajlik ez a tető. A
hőszivattyúk meghibásodása ismételten új keletű, úgy néz ki, hogy a csapokat ki kell
cserélni, mert már nehezen nyithatók. A tűzoltó medence már használhatatlanná vált,
hogy annak mi lesz a sorsa az is egy kérdéses dolog. Arra kérem a Képviselő-testületet,
hogy gondolkodjunk el rajta hogy nem-e kellene nekünk egy igazságügyi szakértővel
megvizsgáltatni ezeket a problémákat, hogy ezek miért keletkeztek, hogy keletkeztek,
gondoljuk át ezeket a dolgokat. Ezek a folyamatok úgy néz ki, hogy megállíthatatlanok,
mindig újra és újra előjönnek.
Szilágyi Sándor polgármester:
Köszönöm az Alpolgármester Úrnak.

Szilágyi Sándor polgármester 2010. április 08-án megtartott képviselő-testületi ülés
jegyzőkönyvéből részletet olvas fel.

Szilágyi Sándor polgármester:
Abszurdum, hogy ezt már akkor leseperték az asztalról, akkor miért építették így
tovább és miért tették rá a Bramac cserepet erre a könnyűszerkezetes tetőre. Én
nagyon sajnálom, hogy ilyenekkel kell foglalkoznunk. Teljesen tárgyilagosan úgy
gondolom, hogy azok a dolgok, amiket ott folyamatosan esőben csinálták, és a
decemberi hidegekben nagyon sokan szóltunk. Azért tájékoztatom a lakosokat, hogy
nehogy valaki arra gondoljon, hogy bizonygatni akarom a magam igazát. Bár ne jött
volna hozzám az Intézményvezető Asszony, hogy 7 vödröt kellett oda elvinni, 2012-ben
egy félmilliárdos beruházásnál ez megengedhetetlen. Úgy lett az egész szerintem
megépítve, hogy nem feleltek meg az akkori előírásoknak és nem a tervnek
megfelelően készült, átalakítgattak, itt az eredménye, beázik a tető. Iszonyatos súly
miatt behajlik a gerenda és a fémtartókkal a feszítést megoldották, el kell menni
megnézni, hogy hogy hajlanak, de sajnos most már csavarodnak a gerendák, meg kell
nézni kívülről, a feszítő alja nincs lerögzítve fordul el a feszítő is. Sajnálom, hogy ezt az
akkori képviselő-testület hagyta. Meg lehet nézni az akkori birkózásunkat is, hogy
kértem a képviselő-testületet, hogy fogjunk össze és ellenőrizzük. Ma egy volt
képviselővel találkoztam, hogy már a választásra készülünk, meg politikai dolog. Bár
neki lenne igaza, de ez nem politikai kérdés. Megnézheti az óvodát, az összes anyagot
és megnézheti a vizsgálati anyagot, nagyon komoly elmarasztalások vannak benne. Itt
nagyon komolyan csorbát szenvedett ez az épület. Ahogy bizottsági ülésen elhangzott,
igen is igazságügyi szakértőre most már áldozni kell, mert tovább felvállalhatom-e ezt,
hogy 3-4 év múlva esetleg komolyabb probléma előáll. A magam és a képviselők
megnyugtatására az igazságügyi szakérő fogja megállapítani, hogy a mi aggodalmaink
mennyire jogosak és milyen mértékig kell nekünk beavatkozni. Sajnos ez megint
elkerülhetetlen, mert egyre jobban áll az önkormányzatunk, de ilyenekkel nem bírunk
előre haladni, mert ezeknek komoly költségei vannak. Nagyon köszönöm az
Óvodavezetőnek és az Alpolgármesternek is, hogy felelősen járnak el, azonnal
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reagálnak erre. Az útburkolatot fel sem hoznánk, kijavították és jól van. A
könnyűszerkezetes tetőre a Bramac cserép rákerült és azoknak a gerendáknak a
méretét vasszerkezettel kell megerősíteni. Itt sajnos az akkori kapkodás,
pénzátcsoportosításai sajnos nem jöttek be és ennek kárát sajnos a mostani település
lakói szenvedik el. A pótmunkára kiadott 40 millió Ft mögötte lévő tartalommal nem
lett megtöltve, az külön büntetőügy. Az folyna a maga útján, csak az a probléma, hogy
most már a főépülettel is gond van.
Bagdi Sándor alpolgármester:
Szeretném megkérni a kivitelezőt, hogy lehetőleg ne szombat, vasárnap jöjjön, hanem
munkaidőben, az én hibám, vagy az övékét kell korrigálni, nekik kellene alkalmazkodni
ahhoz, hogy munkaidőn belül jöjjön ki.
Szilágyi Sándor polgármester:
Több alkalommal kijött és ahogy említette Alpolgármester Úr, hogy a kijavításokkal ő
sincs megelégedve. Én sem látom szerencsésnek ezt a helyzetet, de fogunk vele
foglalkozni. Ez már sajnos így épült meg, arra várnék javaslatot, hogy hogyan tudjuk ezt
a feladatot megoldani, ez nem maradhat így, ezt a képviselő-testület nem vállalhatja
fel, nem fogjuk az Intézményvezető Asszonyt magára hagyni. Azért hoztuk
nyilvánosságra, hogy tudják meg a tiszacsegei lakosok, hogy nem nekünk van vele
problémánk, hanem ez maga a valóság. Felkérek minden szülőt, hogy senki ne
gondolja, hogy olyan értelemben kell cselekedni, hogy át kellene költöztetni a
gyerekeket, annyira nem nagy a veszély, de hogy két-három éven belül komoly
veszélyek állnak fel, ez viszont tény, ezért ez a képviselő-testület nem visszafelé, hanem
előre gondolkozva megfogjuk vizsgáltatni és a képviselő-testület, illetve a lakosok felé
teljes terjedelmében nyilvánosságra fogjuk hozni a vizsgálat eredményét. Testületi
ülésen is hajlandó vagyok külön napirendi pontban megvitatni, hogy hogyan tovább.
Mindenki érezze saját felelősségének, hogy mennyire kell beavatkozni, nekünk
kötelességünk és ezt a képviselő-testület tisztességesen és az érvényben lévő
jogszabályoknak megfelelően megfogja csináltatni.

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

K. m. f.

Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
Tóth Imre
jegyzőkönyvhitelesítő
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