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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült:  Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 10-én 

du. 1500 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 6 fő 
képviselő jelen van. Dr. Gadóczi István távolmaradását jelezte.  
 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Zsólyominé Gyenes Anikóra, valamint a 
jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Bagdi Sándor képviselőre és a napirendi pont 
tárgyalására. 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető, 
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét – 6 fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi István nem volt 
jelen a szavazásnál) elfogadta. 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a napirendi pont tárgyalását – 6 
fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta. 

 
Napirendi pontok: 

 
1.) A helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata 

Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző 
 

2.) Javaslat a Fekete István Általános Iskola működtetésére 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 

3.) Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 10/2010.(XI.25.) önkormányzati rendeletének módosítására 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
4.) A Tiszacsegei Általános Művelődési Központ átszervezése 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
5.) 2013. évi városi rendezvénynaptár tervezet 

Ea.: Ládi Jánosné ÁMK. intézményegységvezető 
 

6.) Különfélék 
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1. Napirendi pont 

 
 

A helyi adókról szóló rendelet felülvizsgálata 
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
 Felkérem Füzesiné Nagy Zita Jegyző Asszonyt, hogy szóbeli kiegészítését megtenni 

szíveskedjen.  
 
Füzesiné Nagy Zita jegyző: 
 A helyi adórendeletünk módosítását foglalja magába az előterjesztés, ami jogtechnikai 

jellegű módosítása ennek a rendeletnek, érdemében a rendeleten nem változtat. A 
Kormányhivatal kérése volt a Jegyzők felé, hogy a rendeleteiket tekintsék át, vizsgálják 
felül és úgy módosítsák, hogy az mindenben megfeleljen a jogszabályszerkesztésre 
vonatkozó szabályoknak. Ilyen szempontú módosítás történt meg, a szabályokat 
érdemben nem változtatja ez a rendelet.  

 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 Bizottsági ülésen tárgyaltuk, egységes szerkezetbe való foglalást jelent, érdemi 

változást nem jelent semmit. Abból az apropóból, hogy a Kormányhivatal honlapján 
minden önkormányzatnak az adórendelete fent lesz és összehasonlíthatóvá válik az 
adózók számára. A bizottsági ülésen úgy határoztunk, hogy elfogadásra javasoljuk.  

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

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi adókról szóló rendelet 
felülvizsgálatát – 6 fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) 
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:  
 

Tiszacsege Város Önkormányzata 
28/2012.(XII. 13.) önkormányzati rendelete 

a helyi adókról 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. 

törvény 6.§-ában  foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) 
pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. Általános rendelkezések 

 
1. § Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat illetékességi 
területén az alábbi helyi adókat vezeti be: 
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a) építményadó, 
b) telekadó, 
c) magánszemélyek kommunális adója, 
d) idegenforgalmi adó, 
e) helyi iparűzési adó. 

2.  Építményadó 

2. § Mentes az építményadó alól az   a  magánszemély tulajdonában álló építmény, amely 
után  magánszemélyek kommunális adóját kell fizetni. 

 
3. § (1)  Az építményadó alapja  az építmény m

2
-ben számított hasznos alapterülete. 

 (2)  Az adó évi mértéke  500  Ft/m2. 

3. Telekadó 

4. § Mentes a telekadó alól az  a  magánszemély tulajdonában álló telek, amely után  
magánszemélyek kommunális adóját  kell fizetni. 
 
5. §  (1) A telekadó alapja a telek m

2
-ben számított területe. 

(2) Az adó évi mértéke 10  Ft/m
2
.  

 
4. Magánszemélyek kommunális adója 

 
6. § A magánszemélyek kommunális adója évi mértéke adótárgyanként, illetőleg lakásbérleti 
jogonként 12 000 Ft. 

 
7. § (1) Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól  

a) a nem lakás céljára szolgáló építmény és  
b) a külterületen található építmény. 

(2) Mentes a a magánszemélyek kommunális adója megfizetése aló l  egy adótárgy után-  
 a) a 70. életévét betöltött magánszemély,  
 b) kérelme alapján az az egyedül élő nyugdíjas, akinek havi jövedelme nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét. 
(3) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott adóalanyt a 70. életév betöltését követő év 
első napjától illeti meg az adómentesség. 
(3) A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott adóalanyt a mentesség a feltételek 
bekövetkezését követő év első napjától, a feltételek fennállása évének december 31. napjáig 
illeti meg. 

 
5. Idegenforgalmi adó 

 
8. § (1)  Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma. 
(2) Az idegenforgalmi dó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 Ft. 
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6. Helyi iparűzési adó 

9. § (1)  Az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mérték az 
adóalap 2 %-a. 
(2) Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári 
naponként 4000 forint. 

 
 

7.  Záró rendelkezések 
 

10. § (1)   Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba. 
(2)  Hatályát veszti a helyi adókról szóló 20/2004.(V.3.) rendelet. 

 
Tiszacsege, 2012. december 13. 
 
 
 

Szilágyi Sándor 
Polgármester 

Füzesiné Nagy Zita 
Jegyző 
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2. Napirendi pont 

 
Javaslat a Fekete István Általános Iskola működtetésére 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Felkérem Losonczi Jánost a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy szóbeli 

kiegészítését megtenni szíveskedjen.  
 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 Kértük korábban, hogy kormányzati működtetés legyen, a választ megkaptuk rá, hogy 

milyen feltételek mellett tudná teljesíteni. A megkapott adatok és a jelenleg ismert 
adatok alapján úgy látjuk, hogy biztonságosabb és egyszerűbb lesz az iskolának a 
működtetése, hogyha az önkormányzatnál marad. A bizottsági ülésen arról döntöttünk, 
hogy nem kérjük, hogy a működtetés is állami működtetésbe kerüljön, mert azt mi 
magunk is megtudjuk oldani, mert fizetni kell érte, nagyjából ugyan annyit, mint amibe 
nekünk kerül, de bízunk benne, hogy mi még takarékosabban tudjuk működtetni az 
iskolát. Ezt a javaslatot támogatta a bizottság.   

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 A 3 ezer lakos alatti településen az iskola működtetését is átveszi az állam, 3 ezer fő 

fölött kérte az önkormányzatunk, hogy a működtetést is vegye át, erre kaptunk egy 
levelet, hogy nekünk a költség 27 millió Ft. Úgy döntöttünk, hogy inkább az 
önkormányzati működtetés marad továbbra is, mert ezt fixen be kellene fizetni. Mi 
hátha máson megtudjuk, akár a fűtésen spórolni, ha közvetlenül bármilyen szinten be 
kell avatkozni az iskola működtetésébe, az önkormányzat egy biztosabb háttér. Aki 
egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Fekete István Általános Iskola 
működtetési kötelezettség alóli mentesülés iránti kérelme visszavonását – 6 fő igen 
szavazattal (Dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
209/2012.(XII. 10.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 74. § (6) bekezdése alapján úgy határoz, hogy nem fogadja el az 
oktatásért felelős miniszter által - a helyi önkormányzatokért felelős miniszter és 
államháztartásért felelős miniszter egyetértésével - Tiszacsege Város Önkormányzata 
számára megállapított havi 2235 ezer Ft hozzájárulás mértékét. 
 
A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy ezen döntése a települési önkormányzat 
működtetési kötelezettség alóli mentesülés iránti kérelme visszavonásának minősül.  
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3. Napirendi pont 

 
 
Javaslat Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 10/2010.(XI.25.) önkormányzati rendeletének módosítására 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Felkérem Losonczi Jánost a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy szóbeli 

kiegészítését megtenni szíveskedjen. 
 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 Ez is technikai jellegű módosítás, mivel az iskolában állami oktatás valósul meg, itt arról 

van szó, hogy a közétkeztetés, mint olyan kikerül az ÁMK működési köréből, eddig ez 
nála volt a Szervezeti és Működési Szabályzatában, és ide kerül az önkormányzathoz. 
Ezzel az egy ponttal az iskola étkeztetéssel kell a saját rendeletünket kiegészíteni. 
Természetesen elfogadásra javasolja a bizottság a módosítást.  

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

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Város 
Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
10/2010.(XI.25.) önkormányzati rendeletének módosítását – 6 fő igen szavazattal (Dr. 
Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:  
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata 

29/2012.(XII. 13.) önkormányzati rendelete 

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

 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk 
(1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 
 

1.§ 
 

Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 10/2010.(XI.25.) önkormányzati rendelete 5. számú melléklete helyébe a melléklet lép. 
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2.§  

Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba és  az azt követő napon hatályát veszti. 

Tiszacsege, 2012. december 13. 

 

  Szilágyi Sándor     Füzesiné Nagy Zita 
polgármester                           jegyző 
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melléklet a 29/2012.(XII. 13.) önkormányzati rendelethez 

 

5. számú melléklet a 10/2010.(XI. 25.) önkormányzati rendelethez 

 

A HELYI ÖNKORMÁNYZAT ALAPTEVÉKENYSÉGÉHEZ  

KAPCSOLÓDÓ SZAKFELADATOK RENDJE 

 

813000 Zöldterületek kezelése 

421100 Út, autópálya építése 

522001 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 

500001 Komp- és révközlekedés 

680001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

680002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 

842541 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 

841403 Város és községgazdálkodás máshova nem sorolt szolgáltatások 

841402 Közvilágítás 

862101 Háziorvosi alapellátás 

862102 Háziorvosi ügyeleti ellátás 

869042 Ifjúság-egészségügyi gondozás 

869041 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 

882112 Időskorúak járadéka 

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 

882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás 
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882115 Ápolási díj alanyi jogon 

882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 

882119 Óvodáztatási támogatás 

882111 Rendszeres szociális segély 

882122 Átmeneti segély 

882123 Temetési segély 

889967 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 

882202 Közgyógyellátás 

882203 Köztemetés 

889935 Otthonteremtési támogatás 

889936 Gyermektartásdíj megelőlegezése 

889942 Önkormányzatok által nyújtott lakástámogatás 

890441 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 

890442 Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú 

közfoglalkoztatás 

890443 Egyéb közfoglalkoztatás 

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 

381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése 

900400 Kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése 

842531 A polgári védelem ágazati feladatai 

842521 Tűzoltás, műszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása 
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931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése 

581400 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 

841902 Központi költségvetési befizetések 

841901 Önkormányzatok és társulások elszámolásai 

841906 Finanszírozási műveletek 

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 

841908 Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 

841154 Önkormányzatok vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

842155 Önkormányzatok máshová nem sorolható nemzetközi kapcsolatai 

890301 Civil szervezetek működési támogatása 

931201 Versenysport tevékenység támogatás 

862211 Járóbetegek gyógyító szakellátása 

841112 Önkormányzati jogalkotás 

562913 Iskolai intézményi étkeztetés 

 

 

AZ 562913 ISKOLA INTÉZMÉNYI ÉTKEZTETÉSI SZAKFELADATHOZ KAPCSOLÓDÓ  

TELEPHELY 

 

1. Telephely megnevezése: Iskolai konyha 

2. Telephely címe: 4066 Tiszacsege, Fő u. 95. 
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4. Napirendi pont 

 
 

A Tiszacsegei Általános Művelődési Központ átszervezése 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
 Felkérem Losonczi Jánost a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy szóbeli 

kiegészítését megtenni szíveskedjen. 
 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 Ez is hozzátartozik az átszervezési folyamathoz. Az általános könyvtári közművelődési 

egyéb feladatok az ÁMK-tól elkerültek, egy külön intézményt kell létrehoznunk. Ebben 
az anyagban 5 határozati javaslat szerepel. Az első az alapító okirat elfogadása, a 
második az előző alapító okiratnak a megszüntetése, korábbi ÁMK vezetője volt a 
megbízottja az egész szervezetnek, Igazgató Úr ilyen irányú munkáját érintő 
feladatának a visszavonása, most már csak az iskola vezetésével lesz megbízva, a 
közművelődési feladatok vezetésével más lesz megbízva, kell egy átmeneti vezetőt 
kinevezni, addig míg pályázat útján nem lesz kiválasztva a végleges vezető. Az utolsó 
határozati javaslat pedig a pályázati felhívás közzététele a Dr. Papp József Városi 
Könyvtár és Művelődési Otthon és Múzeum intézményi vezetői beosztásának az 
ellátására. A bizottság megtárgyalta és ezeket a határozati javaslatokat elfogadásra 
javasolja.  

 
Tóth Imre SZEB. tag: 
 A Tiszacsegei Általános Művelődési Központot december 31-gyel megszüntetjük, külön 

válnak a köznevelési és közművelődési feladatok. A köznevelési feladatok irányítását 
továbbra is én végzem, a közművelődési feladatokat megbízott vezető fogja ellátni a 
pályázat beadásának határidejéig és a pályázat elbírálása után lesz kinevezve a Városi 
Könyvtár és Művelődési Otthon vezetője. Tehát az ÁMK december 31-gyel megszűnik.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
  A pedagógusok átkerültek az államhoz, de továbbra is az iskolaigazgató Tóth Imre 

marad, a könyvtárhoz és művelődési házhoz kiírjuk a pályázatot, addig pedig 
ideiglenesen megbízzuk Ládi Jánosnét. Aki egyetért a  Dr. Papp József Városi Könyvtár 
és Művelődési Otthon alapító okiratával, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Dr. Papp József Városi 
Könyvtár és Művelődési Otthon alapító okiratát – 6 fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi 
István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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210/2012.(XII. 10.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCVI. tv. ( a továbbiakban: Áht.) 8. §-a és az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. §-a alapján, figyelemmel a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény 91/A. § (1) bekezdésében foglaltakra,   2013. január 1. napi hatállyal Dr. 
Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon  elnevezéssel  intézményt hoz létre. A 
Képviselő-testület a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon alapító okiratát  
az alábbiak tartalommal hagyja jóvá: 

A Dr. Papp József Városi Könyvtár és  Művelődési Otthon  

Alapító Okirata 

1. A költségvetési szerv  neve: Dr. Papp József Városi Könyvtár és  Művelődési Otthon  
 

2. A költségvetési szerv  székhelye: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 3. 
 

3. A költségvetési szerv telephelyei: 
  a.) 4066 Tiszacsege, Fő u. 55. (Művelődési Otthon), 
  b.) 4066 Tiszacsege, Óvoda u. 26. (Zsellérház) 

 
4.  A költségvetési szerv illetékességi területe: Tiszacsege Város közigazgatási területe 
 
5. A költségvetési szerv  közfeladatai : 
A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 

1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) 42. §, 48. § alapján közérdekű muzeális 
kiállítóhely működtetése, az 55. § (1) bekezdése, valamint 64-66. §-ok alapján a nyilvános 
könyvtári ellátás biztosítása és a 78.  §-a alapján a közművelődési tevékenység  támogatása.  

 
6. A költségvetési szerv alaptevékenysége: 
 
a.) A nyilvános könyvtári alapfeladatai: 

− a fenntartó által kiadott alapító okiratban és a szervezeti és működési 
szabályzatban meghatározott fő céljait küldetésnyilatkozatban közzé teszi, 

− gyűjteményét folyamatosan fejleszti, feltárja, megőrzi, gondozza és 
rendelkezésre bocsátja, 

− tájékoztat a könyvtár és a nyilvános könyvtári rendszer dokumentumairól és 
szolgáltatásairól, 

− biztosítja más könyvtárak állományának és szolgáltatásainak elérését, 
− részt vesz a könyvtárak közötti dokumentum- és információcserében, 
− biztosítja az elektronikus könyvtári dokumentumok elérhetőségét, 
− a könyvtárhasználókat segíti a digitális írástudás, az információs műveltség 
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elsajátításában, az egész életen át tartó tanulás folyamatában, 
−  segíti az oktatásban, képzésben részt vevők információellátását, a tudományos 

kutatás és az adatbázisokból történő információkérés lehetőségét, 
− kulturális, közösségi, közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat 

szervez, 
−  tudás-, információ- és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájárul az 

életminőség javításához, az ország versenyképességének növeléséhez. 
 
b.) A kulturális javakhoz való hozzáférés biztosítása érdekében ( a működési 

engedélyében meghatározott szakmai besorolásnak megfelelő követelményszint szerint): 
− a kulturális javak egységes szaktudományos szempontok szerint, tudományos 

szaktevékenység keretében kialakított, nyilvántartott és dokumentált együttesét 
őrzi, gondozza és kiállításon bemutatja, 

− biztosítja a kulturális javakhoz kapcsolódó kutatási tevékenység lehetőségét, 
− kultúraközvetítő, közművelődési tevékenységével hozzájárul az egész életen át 

tartó tanulás folyamatához, 
− közművelődési rendezvényeket és egyéb programokat rendez, 
− együttműködik a nevelési-oktatási intézményekkel és múzeumpedagógiai 

programjaival segíti az iskolai és az iskolán kívüli nevelés céljainak elérését, 
−  elvégzi a kulturális javak múzeumpedagógiai célú feldolgozását, folyamatosan 

megújuló múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai programkínálatot biztosít, 
−  az intézmény turisztikai vonzerejének felhasználásával, a látogatóknak 

nyújtandó szolgáltatásokkal helyi és országos szinten elősegíti a gazdaság 
élénkítését. 

A feladatai ellátásában  együttműködik más muzeális intézményekkel, valamint a 
kulturális örökség más értékeit gondozó intézményekkel, így különösen a könyvtárakkal, a 
levéltárakkal és a közművelődés intézményeivel, továbbá a tudományos köztestületekkel, a 
köz- és a felsőoktatás, valamint a szakképzés intézményeivel. 
 

c.) A helyi közművelődési tevékenység támogatása érdekében feladatai 
− az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, 

életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, 
népfőiskolák megteremtése, 

− a település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak 
feltárása, megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása, 

− az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek 
megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának 
gondozása, 

− az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének 
támogatása, 

− a helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, 
érdekérvényesítésének segítése, 

− a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának 
segítése, 

− a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, 
− egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása, 
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7. A költségvetési szerv alaptevékenységének államháztartási szakfeladat szerinti 
megjelölése: 

910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
910203 Múzeumi kiállítási tevékenység   
910204 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység 
910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk 
910502 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése 

 
8. A költségvetési szerv államháztartási szakágazati besorolása: 910100 Könyvtári, 

levéltári tevékenység 
 

9. A költségvetési szerv irányító szervének neve (székhelye) : Tiszacsege Város 
 Önkormányzata Képviselő-testülete (4066. Tiszacsege, Kossuth. u. 5.) 

 
10. A költségvetési szerv fenntartójának neve (székhelye) : Tiszacsege Város 

 Önkormányzata  Képviselő-testülete (4066. Tiszacsege, Kossuth. u. 5.) 
 
11. A költségvetési szerv gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv. 

A fenntartó a költségvetési szerv pénzügyi, gazdálkodási feladatainak ellátására Tiszacsege 
Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalát, mint önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szervet jelöli ki. 

 
12. A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje:  A költségvetési szerv 

vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló  1992. évi XXXIII. törvény (a 
továbbiakban: Kjt.) és a közalkalmazottak  jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
végrehajtásáról a művészeti,  a közművelődési és a közgyűjteményi területen 
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezése 
tárgyában  született 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet alapján, nyilvános pályázat útján 
kerül kiválasztásra. A költségvetési szerv vezetőjét Tiszacsege Város Önkormányzata 
 Képviselő-testülete 5 év határozott  időtartamra bízza meg.  A vezető elnevezése: 
intézményvezető. 

 
13. A költségvetési szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 

 A költségvetési szerv szakalkalmazottjainak és egyéb közalkalmazottjainak 
foglalkoztatási jogviszonyára a Kjt. és a Kjt. végrehajtási rendelkezései az irányadóak. 
Egyes, a Kjt. hatálya alá nem tartozó alkalmazottak foglalkoztatási jogviszonyára a Munka 
Törvénykönyve rendelkezései az irányadók.   

 
14. A költségvetési szerv jogelődje (székhelye): Tiszacsegei Általános Művelődési 

Központ ( 4066. Tiszacsege, Fő u. 95.) 
 
15. A költségvetési szerv vagyon feletti rendelkezési jogai:  
A vagyonnal való gazdálkodás során Tiszacsege Város Önkormányzatának az 

önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 21/2004.(V.03.) KT. számú 
rendeletében foglaltak szerint kell eljárni. 
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16. Záró rendelkezések:  
Jelen alapító okirat 2013. január 1. napján lép hatályba. 
 
 
Kelt: 2012. december 11. 
 

Szilágyi Sándor  
Polgármester 

 

 
 
Záradék: 
 
Jelen alapító okiratot Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 210/2012.(XII. 
10.) KT. számú határozatával hagyta jóvá. 
 
 

Kelt: 2012. december 11. 
 

Füzesiné Nagy Zita 
jegyző 
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Szilágyi Sándor polgármester:  
 Aki a Tiszacsegei Általános Művelődési Központ megszüntető okiratával egyetért, 

kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsegei Általános 
Művelődési Központ megszüntető okiratának elfogadása – 6 fő igen szavazattal (Dr. 
Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

211/2012.(XII. 10.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCVI. tv. ( a továbbiakban: Áht.) 11. §-a alapján a  Tiszacsegei Általános 
Művelődési Központot 2012. december 31. napi hatállyal megszünteteti. A 
Képviselő-testület a Tiszacsegei Általános Művelődési Központ  megszüntető 
okiratát  az alábbi tartalommal hagyja jóvá: 

A Tiszacsegei Általános Művelődési Központ  

Megszüntető Okirata 

1. A megszűnő költségvetési szerv  neve, székhelye : Tiszacsegei Általános Művelődési 
Központ, 4066 Tiszacsege, Fő u. 95. 

2. A megszűnő költségvetési szerv  intézményegységei:  
 - Tiszacsegei Általános Művelődési Központ Fekete István Általános Iskolája (4066   
           Tiszacsege, Fő u. 95.), 
 - Tiszacsegei Általános Művelődési Központ Dr. Papp József Városi Könyvtára és    
           Művelődési Otthona (4066 Tiszacsege, Kossuth u. 3.) 

 
3. A megszűnő költségvetési szerv  irányító szerve, székhelye: Tiszacsege Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete, 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. 

4. A megszüntetésről döntő szerv megnevezése, székhelye: Tiszacsege Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete, 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. 

 
5. A költségvetési szerv megszüntetésének  időpontja:  2012. december 31. 

6. A megszüntetés módja: Jogutóddal 

7. A megszüntetés oka: A Tiszacsegei Általános Művelődési Központ Fekete István Általános 
Iskolája elnevezésű  intézményegysége  alap tevékenységét az alapfokú oktatás képezi. A 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény   74. § (1)  bekezdése szerint   a 
köznevelési feladatok ellátásáról - az óvodai nevelés kivételével - 2013. január 1. napjától az   
állam gondoskodik. Ezzel a Tiszacsegei Általános Művelődési Központ ezen közfeladata  a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) által lesz ellátva 
2013. január 1-től. 



17 
 

A Tiszacsegei Általános Művelődési Központ oktatási- nevelési feladatokat nem lát el 2013. 
január 1-től, így  többcélú oktatási-nevelési intézményként nem biztosít megfelelő 
intézményi formát a kulturális feladatok ellátásához. 
 
 Tiszacsege Város Önkormányzata a muzeális intézményekkel, a nyilvános könyvtári ellátás 
biztosításával és a közművelődés támogatásával összefüggő feladatait 2013. január 1-től egy 
új, a Dr. Papp József  Városi Könyvtár és Művelődési Otthon  elnevezésű  intézményben fogja 
ellátni. 

8. A megszűnő költségvetési szerv közfeladatainak jövőbeni ellátása: 

a.) A Tiszacsegei Általános  Művelődési Központ Fekete István Általános Iskolája által 
ellátott feladatok - az intézményi étkeztetés kivételével -  a   nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény  (a továbbiakban: Nkt.)  74. § (1)  bekezdése alapján 2013. január 1. 
napjától állami feladat. A  köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású 
intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény  4.§ (2) 
bekezdése  szerint közfeladat-ellátás átadására kerül sor 2013. január 1. napjával a 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.). 

b.)  A Tiszacsegei Általános  Művelődési Központ Fekete István Általános Iskolájában a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 76. §-ában meghatározott működtetési 
feladatokat  Tiszacsege Város Önkormányzata látja el " az önkormányzati  vagyonnal való 
gazdálkodással kapcsolatos feladatok" (841154)  szakfeladaton. 

c.)  A Tiszacsegei Általános  Művelődési Központ Fekete István Általános Iskolája által 
ellátott iskolai intézményi étkeztetés  Tiszacsege Város Önkormányzata által az "iskolai 
intézményi étkeztetés" (562913)  szakfeladaton kerül ellátásra.  

d.) A Tiszacsegei Általános  Művelődési Központ Dr. Papp József Városi Könyvtár és 
Művelődési Otthon elnevezésű intézményegysége által  ellátott  feladatokat 2013. január 1. 
napjától a Tiszacsege Város Önkormányzata által 2013. január 1. napi hatállyal alapított  Dr. 
Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon biztosítja. 

9. Kötelezettségvállalás: A megszűnő költségvetési szerv igazgatója 2012. december 31-ig 
vállalhat kötelezettséget.   

10. A megszűnő költségvetési szervnél foglalkoztatottak jogviszonya: 

a.) A Tiszacsegei Általános  Művelődési Központ Fekete István Általános Iskolája által 
köznevelési alapfeladat ellátására létesített munkakörökben foglalkoztatott 
közalkalmazottak a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású 
intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény  7. § (2) 
bekezdésének megfelelően a  Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1055 Budapest, 
Szalay u. 10-14.)  állományába kerülnek. 

b.)  A Tiszacsegei Általános  Művelődési Központ Fekete István Általános Iskolájában 
foglalkoztatott technikai dolgozókat Tiszacsege Város Önkormányzata foglalkoztatja tovább 
az  "az önkormányzati  vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok" (841154)  
szakfeladaton. 
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c.) A Tiszacsegei Általános  Művelődési Központ Fekete István Általános Iskolája által  
ellátott iskolai intézményi étkeztetéshez kapcsolódóan nincs foglalkoztatott az 
intézményben. 

 
d.) A Tiszacsegei Általános  Művelődési Központ Dr. Papp József Városi Könyvtár és 

Művelődési Otthon intézményegység által  ellátott szakfeladatokon  alkalmazásában lévő és 
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó 
közalkalmazottak a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon  munkáltatónál  
kerülnek továbbfoglalkoztatásra. 
 
11. Vagyoni kérdések:  
 
A megszűnő költségvetési szerv  megszűnéskor meglévő, leltárral alátámasztott 
   a.) a Tiszacsegei Általános  Művelődési Központ Fekete István Általános Iskolája által 
ellátott közfeladat ellátásához kapcsoló vagyon a  köznevelési feladatot ellátó egyes 
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi 
CLXXXVIII. törvény 8. §-a alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (1055 Budapest, 
Szalay u. 10-14.)  használatába  kerül.  
 
   b.) a Tiszacsegei Általános  Művelődési Központ Fekete István Általános Iskolája által 
ellátott intézményi étkeztetéshez kapcsolódó vagyona - ide értve a vagyoni értékű jogokat, a 
követeléseket és kötelezettségeket is - 2013. január 1. nappal  Tiszacsege Város 
Önkormányzatához kerül, 

 
c.) a Tiszacsegei Általános  Művelődési Központ Dr. Papp József Városi Könyvtár és 

Művelődési Otthon által  ellátott feladat-ellátáshoz kapcsolódó vagyon - ide értve a vagyoni 
értékű jogokat, a követeléseket és kötelezettségeket is - 2013. január 1. nappal a Dr. Papp 
József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon elnevezésű intézményhez kerül. 
 

13. Záró rendelkezések:  
 
Jelen megszüntető okirat 2012. december 31. napján lép hatályba. 

 
Kelt: Tiszacsege, 2012. december 11. 

Szilágyi Sándor  
Polgármester 

 

 
Záradék: 
 
Jelen megszüntető okiratot Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 
211/2012.(XII. 10.) KT. számú határozatával hagyta jóvá. 
 

Kelt: Tiszacsege, 2012. december 11. 
Füzesiné Nagy Zita 

jegyző 
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Szilágyi Sándor polgármester:  

Aki a Tiszacsegei Általános Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak 
ellátására adott magasabb vezetői megbízás visszavonásával egyetért, kérem, hogy 
kézfelnyújtással jelezze.  

 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – magasabb vezetői megbízás 
visszavonása – 6 fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

212/2012.(XII. 10.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete közalkalmazottak jogállásáról 
szóló XXXIII. törvény  23. § (5) bekezdése alapján 2012. december 31. napi hatállyal 
visszavonja a 124/2009.(VI.30.) KT. számú határozatával Tóth Imre ( szül:Debrecen, 
1961.07.09., an:Szabó Éva) 4066 Tiszacsege, Fő u. 73/a. szám alatti lakos részére, a 
Tiszacsegei Általános Művelődési Központ intézményvezetői feladatainak ellátására 
adott magasabb vezetői megbízást. 
 
A megbízás visszavonását az indokolja, hogy a Képviselő-testület a 211/2012.(XII. 10.) 
Kt. számú határozatával a Tiszacsegei Általános Művelődési központ 2012. december 
31. napi hatályú megszüntetéséről döntött. Az intézmény megszűnésével egyidejűleg 
az intézményvezetői beosztás is megszűnik. 

A Képviselő-testület egyidejűleg ezúton is kifejezi köszönetét Tóth Imre igazgató úrnak 
a vezetői munkáért, mely biztosította az Általános Művelődési Központ zavartalan és 
szakmailag magas színvonalú működését. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges munkáltatói 
intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
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Szilágyi Sándor polgármester:  
 Aki az ideiglenes intézményvezetői megbízás adása a Dr. Papp József Városi Könyvtár és 

Művelődési Otthon magasabb vezetői feladatainak ellátására vonatkozó határozati 
javaslattal egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Ideiglenes intézményvezetői 
megbízás adása a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon magasabb 
vezetői feladatainak ellátására – 6 fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi István nem volt 
jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

213/2012.(XII. 10.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 210/2012.(XII. 10.) KT. számú 
határozatával 2013. január 01. napi hatállyal, Dr. Papp József Városi Könyvtár és 
Művelődési Otthon elnevezéssel új intézményt hozott létre, melynek intézményvezetői 
beosztására pályázatot ír ki. A Képviselő-testület 2013. január 1. napjától az pályázati 
eljárás eredményes befejezéséig Ládi Jánosné ( leánykori neve: Lévai Ibolya, született: 
Tiszacsege, 1958. november 23., anyja neve: Jáger Irma) , 4066 Tiszacsege, Ültetés I. u. 
2. szám alatti  lakost bízza meg az intézményvezetői feladatok ellátásával. 
Az intézmény vezetőjét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvényben meghatározott illetmény, valamint  vezetői pótlék illeti meg, amely a 
pótlékalap 225 %-a. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges munkáltatói 
intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2012. december 31. 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
 Aki egyetért a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon intézményvezetői 

(magasabb vezető) beosztásának ellátására vonatkozó pályázati felhívással, kérem, 
hogy kézfelnyújtással jelezze.  
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Pályázati felhívást a Dr. Papp 
József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon intézményvezetői (magasabb vezető) 
beosztásának ellátására – 6 fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi István nem volt jelen a 
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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214/2012.(XII. 10.) KT. számú HATÁROZAT: 

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

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

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

pályázatot hirdet a fenntartásában működő 

 Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon 

intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására 

A  megbízás időtartama: Az intézményvezetői megbízás  határozott időre, 2013. március 1. 
napjától 2018. február 28. napjáig szól. 
 
A munkavégzés helye:  Tiszacsege, Kossuth u. 3. 
 
 A intézményvezetői beosztással járó lényeges feladatok: Az intézményvezető felelős az 
intézmény feladatainak jogszabályban, alapító okiratban, belső szabályzatokban foglaltaknak 
megfelelő ellátásáért, valamint az intézmény számára jogszabályokban előírt kötelezettségek 
teljesítéséért. 
 
A beosztáshoz kapcsolódó juttatások: A bérezés közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII.  törvény szerint történik, a vezetői pótlék a pótlékalap 225 %-a. 

A  megbízás feltételei:   
Az intézményvezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki  

- rendelkezik a munkakör ellátásához szükséges magyar nyelvtudással, 

- cselekvőképes, 

- büntetlen előéletű, 

- nem áll muzeális intézményben, nyilvános könyvtárban és közművelődési 
intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás 
hatálya alatt, 

- rendelkezik  a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/B. § (1) bekezdése a) pontjában a 
könyvtárra  meghatározott   szakirányú egyetemi végzettséggel és szakképzettséggel, 
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vagy  nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú  szakirányú  munkaköri 
szakvizsgával, vagy főiskolai könyvtárosi képzettséggel, 

- rendelkezik a 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/B. § (1) bekezdése c) pontjában   a 
könyvtárra meghatározott legalább öt éves szakmai gyakorlattal, a 2009 után szerzett 
főiskolai könyvtárosi képzettség esetén pedig legalább 10 éves szakmai gyakorlattal, 

- az intézménnyel közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg 
kinevezhető könyvtáros közalkalmazotti munkakörbe 

 
A pályázat  részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- az iskolai végzettséget igazoló oklevelek másolata, 

- a pályázó részletes szakmai  életrajza, 

- az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program,  

- a  büntetlen előéletet és a foglalkoztatástól eltiltás fenn nem állását igazoló, 3 
hónapnál nem régebbi  hatósági bizonyítvány, 

- a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

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

A pályázat benyújtásának módja és helye:  A pályázatot  egy példányban, zárt borítékban, a 
borítékot Tiszacsege Város Önkormányzata polgármesteréhez címezve (4066. Tiszacsege, 
Kossuth u. 5.) postai úton vagy személyesen Tiszacsege Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatalában (Tiszacsege, Kossuth u. 5.) lehet benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: 
"INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT". 
 
A pályázat benyújtásának határideje:  A pályázat benyújtásának a határideje a pályázati 
felhívásnak a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) 
honlapján való közzétételtől számított 30. nap 
 
A pályázat elbírálásának határidejét:   A pályázat benyújtási határidejét követő 30. nap. 
 
A pályázat elbírálásának módja: 
 
Az érvényes pályázatokat benyújtó pályázókat a pályázati határidő lejártát követő 21 napon 
belül meghallgatja egy, a Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 
létrehozott bizottság. 
A pályázatokat Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el. 
 
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt  Füzesiné Nagy Zita jegyző nyújt 
(52/588-400). 
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A pályázati kiírás közzétételének helyei: 
- a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) 

internetes oldala, 

- a Oktatási és Kulturális Közlöny, 

- Tiszacsege Város Önkormányzata honlapja,  

- Tiszacsege Önkormányzata  Polgármesteri Hivatala hirdetőtáblája. 

 
Végrehajtási határidő: a határozatban rögzítettek 
Végrehajtásért felelős: Füzesiné Nagy Zita jegyző 
 
 
5. Napirendi pont 

 
 

2013. évi városi rendezvénynaptár tervezet 
Ea.: Ládi Jánosné ÁMK. intézményegységvezető 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
 Felkérem Losonczi Jánost a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy kiegészítését 

megtenni szíveskedjen.  
 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 Bizottságunk megtárgyalta a 2013. évre vonatkozó rendezvénynaptár tervezetét. Ami 

már bekerült a rendezvénynaptárba, azzal egyetértettünk, mivel tervezetről van szó, 
kiegészíthető, bővíthető újabb rendezvényekkel, de mégis ad egy vázat, a jövő évi 
rendezvények megtartásával kapcsolatban. Megvannak a felelősök nevezve, akik a 
rendezvények lebonyolításáért felelősek. A bizottsági ülésen elfogadásra javasoltuk.  

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

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – 2013. évi városi 
rendezvénynaptár tervezetet – 6 fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi István nem volt jelen 
a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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215/2012.(XII. 10.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. évi városi 
rendezvénynaptárát az alábbiak szerint fogadja el:  
 

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
2013. évi RENDEZVÉNYNAPTÁR 

 
 
Időpont 

Rendezvény címe Rendezvény 
helyszíne 

Rendezőszerv 
neve 

Társszervező 
neve 

Felelős személy  

Február 5. 
 

Víz világnapja Óvoda 
Külső 
helyszín 

Városi Óvoda 
és Bölcsőde  
Bóbita Óvoda 

 Környezetvédelmi 
felelős 

Február 9. 
 

Jótékonysági bál Művelődési 
Otthon 

Városi Óvoda 
és Bölcsőde 
Bóbita Óvoda 

 Intézményvezető 

Február 21. 
 

Hagyományőrző 
farsang 

Óvoda Városi Óvoda 
és Bölcsőde 
Bóbita Óvoda 

 Hagyományőrző 
munkaközösség 

Február 22. 
 

Jelmezbál Óvoda Városi Óvoda 
és Bölcsőde 
Bóbita Óvoda 

 Óvodapedagógusok 

Március 8.  
 

Sportos nőnap Szabadban  Dr. Papp József 
Városi Könyvtár 

 Ládi Jánosné 

Március 14. 
 

Március 15 Március  
15-e park 

Városi Óvoda 
és Bölcsőde 
Bóbita Óvoda 

 Óvodapedagógusok 

Március  
14. 

Március 15 
ünnepség 

Művelődési 
Otthon 

Iskola  Tóth Imre 

Március 15.  Városi 
megemlékezés az 
1848-as 
forradalom és 
szabadságharc 
164. évfordulója 
alkalmából  

Művelődési 
Otthon és a 
Március 15-i 
Park 

Tiszacsege 
Város 
Önkormányzata 

Fekete István 
Általános 
Iskola 

Szilágyi Sándor, 
Tóth Imre 

Március 
vége 

Húsvétváró Tüzelősól 
Múzeum 

Dr. Papp József 
Városi Könyvtár 

 Ládi Jánosné 
Tóth Jánosné 

Március 20. 
 

Tavaszi sportnap Óvoda Városi Óvoda 
és Bölcsőde 
Bóbita Óvoda 

 Mentálhigiénes 
munkaközösség 

Április 11. Zsíros- Simon 
Mária előadása 

Művelődési 
Otthon 

Iskola  Szalontai 
Zsuzsanna 

Április 18. 
 

Föld napja Óvoda Külső 
helyszín 

Városi Óvoda 
és Bölcsőde  
Bóbita Óvoda 

 Környezetvédelmi 
felelős 
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Május 1.  Kerékpártúra  Euro-Velo 
11-es út 

Dr. Papp József 
Városi Könyvtár 

 Ládi Jánosné 

Május eleje Anyák napja a 
legszentebb  

Dr. Papp 
József 
Városi 
Könyvtár 

Dr. Papp József 
Városi Könyvtár 

 Ládi Jánosné 
 

Május  
1-7. 

Anyák napja Óvoda Városi Óvoda 
és Bölcsőde 
Bóbita Óvoda 

 Óvodapedagógusok 

Május  
6- 10 

Fekete István 
napok 

Művelődési 
Otthon 

Iskola  Tóth Imre 

Május 14. Madarak, fák 
napja 

Óvoda, 
Iskola 
Külső 
helyszín 

Városi Óvoda 
és Bölcsőde  
Bóbita óvoda, 
Fekete István 
Általános Iskola 

 Környezetvédelmi 
felelős 

Május  
20-24 
 

Gyermekhét  Városi Óvoda 
és Bölcsőde 
Bóbita Óvoda 

 Intézményvezető 

Május 21. 
 

-Sportnap Óvoda Városi Óvoda 
és Bölcsőde 
Bóbita Óvoda 

 Mentálhigiénes 
munkaközösség 

Május 22. - Tisza-tavi 
kirándulás 

Tisza-tó, 
Poroszló 

Városi Óvoda 
és Bölcsőde  
Bóbita Óvoda 

 Környezetvédelmi  
felelős 

Május 20. -Kézműves nap Óvoda Városi Óvoda 
és Bölcsőde  
Bóbita Óvoda 

 Hagyományőrző 
munkaközösség 

Május 23. -Bóbita- nap Óvoda Városi Óvoda 
és Bölcsőde 
Bóbita Óvoda 

 Intézményvezető 

Május 24. Nagycsoportosok 
búcsúztatója 

Óvoda Városi Óvoda 
és Bölcsőde 
Bóbita Óvoda 

 Hagyományőrző 
munkaközösség 

Június5 Környezetvédelmi 
világnap 

Művelődési 
Otthon 

   
 
 

Június 8.  Évzáró Óvoda Városi Óvoda 
és Bölcsőde 
Bóbita óvoda 

 Óvodapedagógusok 

Június 11. Környezetvédelmi 
nap 

Óvoda Városi Óvoda 
és Bölcsőde 
Bóbita Óvoda 

 Környzetvédelmi  
felelős 

Június 14. Ballagás Művelődési 
Otthon 

Iskola  Tóth Imre 

Június  
17- 28. 

Élményszerző 
kirándulások 

Külső 
helyszínek 

Városi Óvoda 
és Bölcsőde 

 Óvodapedagógusok 
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Bóbita Óvoda 
Június 24-
28 

Nyitott kapuk Óvoda Városi Óvoda 
és Bölcsőde  
Bóbita Óvoda 

 Intézményvezető 

Június 25 Múzeumok napja 
50 éves a 
Zsellérház 

Tüzelősól 
Múzeum 
Zsellérház 

Dr. Papp József 
Városi Könyvtár 

 Ládi Jánosné 
Tóth Jánosné 
 

Július13 Kézműves vásár Tüzelősól 
Múzeum 
 

  Dobszai Dóra 

Július 20 Hagyományos 
tiszacsegei ételek 
főzőversenye 

Tisza-part   Dobszai Dóra 
 
 
 

Július 27-28 Motorverseny város 
belterülete 

MAMI  Losonczi János 

Augusztus  Csege Napok Tisza-part Tiszacsege 
Város 
Önkormányzata 

Tiszacsegei 
Kommunális 
Szolgáltató 
Szervezet 

Szilágyi Sándor, 
Dobszai Dóra, 
Oláhné Kovács 
Márta  

Augusztus 
20 

Államalapítás 
ünnepe-tűzijáték 

Tisza-part   Dobszai Dóra 

Szeptember 
vége 

Építsünk 
közösséget! 
Lekvár  főzés 
bemutatója 

Tüzelős-ól 
Múzeum 

Dr. Papp József 
Városi Könyvtár 

 Ládi Jánosné 
Márton Sándor 
 

Október 
közepe 

Építsünk 
közösséget! 
A must készítése 

Tüzelős-ól 
Múzeum 

  Ládi Jánosné 
Márton Sándor 
 

Október Minőségi 
kikapcsolódás 
Egy nap az 
egészségért 

   Ládi Jánosné 
Tóth Jánosné 
Lévai Sándorné 
Márton Erzsébet 

Október 23  Ünnepi 
megemlékezés az 
1956-os 
forradalom és 
szabadságharc és 
a Magyar 
Köztársaság 
kikiáltásának 
évfordulója 
alkalmából 

1956-os 
Emlékpark 

Tiszacsege 
Város 
Önkormányzata 

 Szilágyi Sándor 

November Ovis tárlat. 
Természetes 
anyagokból 
készítsünk 

Dr. Papp 
József 
Városi 
Könyvtár 

Dr. Papp József 
Városi Könyvtár 
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tárgyakat 
November 
közepe 

A könyv és a 
torony éneke 
címmel kulturális 
program 

 Dr. Papp József 
Városi Könyvtár 

Református 
Egyház 
Közösség 

Ládi Jánosné 
Tóth Jánosné 
Lévai Sándorné 
Márton Erzsébet 

December  Karácsonyi 
játszóház  

Dr. Papp 
József 
Városi 
Könyvtár  

Dr. Papp József 
Városi Könyvtár  

Tiszacsege 
Ifjúságáért 
Alapítvány 

Ládi Jánosné 
Tóth Jánosné 

December Kié a legjobb 
hang?”Karácsonyi 
dalok előadása” 

Dr. Papp 
József 
Városi 
Könyvtár 

Dr. Papp József 
Városi Könyvtár 

 Ládi Jánosné 
File Ferencné 

 
 
 
6. Napirendi pont 

 
Különfélék 
 
 
a.) Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Központ levele 

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

 
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Kaptunk egy levelet a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ 

intézményvezetőjétől Figéné Nádasdi Ágnestől. Arról szól, hogy a Tompa u. 1. szám 
alatti épületben működő szociális ellátásokat nem tudják kellően biztosítani, mert kint 
volt a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc Biztonsági és 
Állategészségügyi Igazgatóság Hajdúböszörményi kerületéből az ellenőr és az nagyon 
sok dolgot kifogásolt az ottani dolgokkal kapcsolatban, melyet leírtak. Már két 
alkalommal is voltak itt és figyelmeztették az intézményt, hogy így nem felel meg ez az 
épület, illetve benne az étkeztetéssel kapcsolatban is több hiányossággal bírnak. 
Kérdezem a Jegyző Asszonyt, hogy mit javasol, mit tegyek ezzel kapcsolatban, kell-e 
intézkednem? 

 
Füzesiné Nagy Zita jegyző: 
  A bizottság megtárgyalta, nem született döntés?   
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Nehéz döntést hozni, mert nincs kellő információ a részünkre.  
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Füzesiné Nagy Zita jegyző: 
 Pénteken érkezett ez a levél, egyeztettünk, hogy tegyük be testületi ülésre, idő sem 

volt egyeztetésre. Azért került ide, hogy lássa a testület a problémát.  
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 A nyáron nekem voltak problémáim, melyet jeleztem Figénén Nádasdi Ágnes felé, hogy 

szorosabbra kellene a kapcsolatot fűzni, ez nem sikerült nem úgy reagáltak, ahogy 
kellene. Ha kellően feltudunk készülni, akkor újra összefogom hívni a testületet, hogy 
ezzel kapcsolatban valamit lépjünk. Ebben az épületben sem villany, sem gáz költséget 
nem fizetnek. Én úgy gondolom, hogy önkormányzatunknak nem túl könnyű 
előteremteni erre a pénzt, a Kistérségtől sem kaptunk erre megfelelő választ. Kellően 
tájékozódni fogok, hogy milyen feltételeket kell nekünk biztosítani. Azt elmondtam 
Figéné Nádasdi Ágnesnek, hogy az élelmezés dolgot a régi óvodában kialakítottunk 
olyan lehetőséget, hogy az étkezést biztosítani tudjuk, ha megfelelő, akkor abban 
partnerek vagyunk. A hatósági engedélyeket külön arra a teremre, ami az 
önkormányzat tulajdonában maradt, arra a feltételeket biztosítottam, külön kértem, 
hogy amikor kiadja a hatóság az engedélyt Illés Jánosnak az is legyen benne. Ennél 
többet jelen pillanatban nem tudok, nincs kellő információm a dologról. Aki egyetért 
azzal, hogy elnapoljuk ezt a napirendi pontot, kérem, hogy szavazzon, azzal a kitétellel, 
ha bárkinek olyan a tudomására jut, ami előrébb viszi ezt a dolgot, bármikor 
összehívjuk a testületet.   

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – napirendi pont elnapolását – 6 
fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és a 
napirendet elnapolja.  
 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
 A Kistérségnél is változás fog beállni, mert a Kistérség megszűnik, a járáson belül az 

együttműködés alapjait még nem láttam, hogy hogyan fogjuk tovább csinálni. A 
múltkori Társulási ülésen jeleztem Tiba Úrnak, hogy én ezt így nem kívánom tovább 
csinálni. Az biztos, hogy én a munkájukkal kellően nem voltam megelégedve. Úgy 
gondolom, hogy ugyan ennyi költségből felelősebben eltudjuk látni ezt a feladatot. 
Maximum Egyeket tudnám elképzelni, hogy együtt társuljunk ebben a dologban a 
szociális feladatok ellátására, mert hasonló lehetőségekkel bír a két település.  
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b.) Hortobágy Községgel egyeztető tárgyalás lefolytatása közös hivatal kialakítására 

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

 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
 Hortobágy megkeresett bennünket levélben, hogy szeretne velünk közös hivatalt 

működtetni, 1550 fő lakossal rendlelkezik, 2000 fő alatti település hivatalt nem 
működtethet. Jeleztem, hogy írásban fogunk válaszolni, hogy egyeztet a két település. 
Tegnap kérdeztem a Polgármester Asszonyt, hogy fenntartják-e a szándékukat? Azt 
mondta, hogy várják az egyeztető tárgyalást. Én úgy gondolom, hogy ne zárkózzunk el 
ez elől, folytassunk egyeztető tárgyalást, meglátjuk, hogy mi lesz a vége, annyit tudok, 
hogy egy választó kerületben vagyunk, nekünk ez milyen hátrányt vagy előnyt okoz, 
még nem vizsgáltam a feladatot. A Polgármester Asszonnyal erről még nem folytattam 
tárgyalást, de semmilyen ígéretet, sem biztatót, sem nemlegest nem tettem. Aki azzal 
egyetért, hogy az egyeztető tárgyalást folytassuk le és ne zárkózzunk el tőle, és 
megbíztok az egyeztető tárgyalás lefolytatására, aki egyetért, kérem, hogy 
kézfelnyújtással jelezze. Kérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatban véleményetek? 
Felkérem Losonczi Jánost, hogy foglalja össze, mi volt a bizottság véleménye. 

 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 Bizottsági ülésen beszéltünk róla, az fogalmazódott meg, hogy mindenképpen 

tájékozódni szeretne a bizottság és szeretnénk többet tudni azokról a közös dolgokról, 
ami várható. Előnyökről, hátrányokról pontos információt szeretnénk. Megkérdezem 
Jegyző Asszonyt, hogy esetleg van-e tudomása olyan konkrét dologról, amely plusz 
feladatot, vagy előnyt, hátrányt jelentene a hivatalunk számára. Úgy szeretnénk 
folytatni a tárgyalást, hogy mi is valamennyire fel legyünk készülve, tudatában legyünk 
annak, hogy mit vállalunk.  

 
Füzesiné Nagy Zita jegyző: 
 Egy új szervezet áll fel, egy új Polgármesteri Hivatal, amely két települési 

önkormányzatot lát el. Ennek a szervezetrendszerét ki kell találni, felépíteni, 
szabályzatait megalkotni, körjegyzőséghez hasonló működési forma, új dolog. Azt 
gondolom, hogyha komoly a szándéka a testületnek, egy kérése van mind két hivatali 
állománynak, hogy minél előbb. Újra ki kell osztani a feladatköröket. Át kell gondolni az 
új feladatellátást, erről nem lehet dönteni egyik napról a másikra.  

 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 Bizottsági ülésen annyiban maradtunk, hogy nem zárkózunk el. Jelenleg a képviselők 

nem tudnak erről többet. Annyit sem tudtunk pontosan, hogy hogyan tovább. Az elől 
nem zárkózunk el, hogy tárgyalások kezdődjenek, ismerjük meg ennek a mikéntjét, 
hogyanját, azután tudunk dönteni természetesen.   

 
Füzesiné Nagy Zita jegyző: 
 Nekem semmiféle előny nem jut eszembe.  
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Szilágyi Sándor polgármester:  
 Azt tudni kell, hogy megkereste a hortobágyi önkormányzat Balmazújvárost, 

Újszentmargitát és Tiszacsegét, mindenhová írtak levelet. Azt tudni kell, hogy 1500 fő 
alatt csatlakozni kell, ha nem oldják meg, akkor Kormánymegbízott Úr valahová elfogja 
őket helyezni. Lehet lesz olyan lehetőség, hogy nem is mérlegelhetünk, mert valahová a 
Kormánymegbízott Úrnak el kell őket helyezni. Ezt akarja Hortobágy megelőzni. 
Újszentmargita bennünket nem keresett, Hortobágy megkeresett. Elzárkózni a 
megkereséstől nem lehet, véleményt kell alkotni. Tiszteletben tartom a Képviselők 
véleményét, semmilyen tájékoztatást, biztatást, elzárkózást én nem nyilvánítottam. 
Arra kértem Hortobágy Polgármester Asszonyát, hogy próbáljon Újszentmargitával 
megegyezni. Előnyét, hátrányát nem vizsgáltam, ismerjük meg, én is azt mondom.  

 
Bagdi Sándor alpolgármester:  
 Én csak azt szeretném kérdezni, hogyha a Jegyző Asszony szavát jól értettem, akkor 

Tiszacsege-Hortobágy önkormányzata lesz?  
 
Füzesiné Nagy Zita jegyző: 
 Tiszacsegei közös önkormányzati hivatal.  
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 A polgármester és a képviselő-testület marad itt is, ott is ugyan úgy, csak Hortobágy 

hivatala beolvadna a miénkbe.  
 
Füzesiné Nagy Zita jegyző: 
 A két település esetében az önkormányzat marad, a hivatal egy kiszolgáló szerv. Egy új 

hivatal jön létre, ilyen értelemben megszűnik a tiszacsegei és hortobágyi hivatal, és 
létrejön egy új hivatal, amelyik mind a két önkormányzatot kiszolgálja, ugyan azt a 
feladatot ellátja Hortobágy számára, mint Tiszacsege számára most jelenleg ez a 
hivatal. Azt gondolom, hogy olyan település nincs, amelyik önként felvállal egy ilyen 
közös hivatalt. A 3000 fő alattiak nagyon tiltakoznak és nagyon sajnálják az önálló  
hivatalukat. Január 1-től él az a törvényi szabály, hogy nem tarthat fent önálló hivatalt, 
a törvény hatálybalépésétől számított 60 napon belül kell létrehozni a közös hivatalt. 
Március 01-jével kell felállni a közös hivatalnak. Egyeztetések során új SZMSZ-t kell 
alkotni, mindenféle pénzügyi szabályzatot át kell dolgozni.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  

Azt tudomásul kell venni, hogy nem tudjuk, hogy dönt a Kormánymegbízott Úr, úgy 
gondolom, hogy utána már nehezebb lesz ez a helyzet. Aki egyetért, hogy vegyük fel a 
kapcsolatot Hortobágy községgel, és egyeztető tárgyalásokat folytassak, részletesen 
készüljünk fel, aki egyetért kérem kézfelnyújtással jelezze.  
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Hortobágy Községgel közös 
hivatal kialakítására egyeztető tárgyalás folytatását – 6 fő igen szavazattal (Dr. 
Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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216/2012.(XII. 10.) KT. számú HATÁROZAT: 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Szilágyi Sándor 
polgármestert, hogy közös hivatal kialakítására Hortobágy Község Önkormányzatával 
egyeztető tárgyalásokat folytasson. 
 
Határidő: folyamatos 
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 
az ülést bezárta.  

 
 

K. m. f. 
 
 

       Szilágyi Sándor      Füzesiné Nagy Zita 
         polgármester                 jegyző 
 
 
 
 

Bagdi Sándor 
jegyzőkönyvhitelesítő 
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