JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19-én
de. 1100 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében –
megtartott üléséről.

Jelen vannak:

mellékelt jelenléti ív szerint

Meghívottak:

mellékelt jelenléti ív szerint

Szilágyi Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott
vendégeket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 fő
képviselő jelen van. Bagdi Sándor, Derzsényi János távolmaradását jelezte.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Zsólyominé Gyenes Anikóra, valamint a
jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Losonczi János képviselőre és a napirendi pont
tárgyalására.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető,
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét – 5 fő igen szavazattal (Bagdi Sándor, Derzsényi
János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta.
Losonczi János PÜB. elnök:
A 4-es napirendi ponthoz nem készült el az anyag maradéktalanul, ezért úgy
döntöttünk, hogy a januári ülésre napoljuk el.
Szilágyi Sándor polgármester:
Akkor a 4-es napirendi pont kivételével javaslom a meghívó szerinti napirendi pontok
megtárgyalását.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a napirendi pont tárgyalását – 5
fő igen szavazattal (Bagdi Sándor, Derzsényi János nem volt jelen a szavazásnál)
elfogadta.
Napirendi pontok:
1./

Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II. 13.) önkormányzati
rendelet módosítása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

2./

Tiszacsege Város Önkormányzata
munkatervének elfogadása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

Képviselő-testület

2013.

I.

félévi
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1.

3./

Polgármesteri Hivatal létszámgazdálkodása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

4./

Felhatalmazás egészségügyi szerződések módosítására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

5./

Polgármesteri jelentés
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

6./

Különfélék

Napirendi pont
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II. 13.) önkormányzati
rendelet módosítása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Bizottsági ülésen tárgyaltuk a napirendet. Felkérem Losonczi Jánost a Pénzügyi
Bizottság elnökét, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg.
Losonczi János PÜB. elnök:
Év végén látszanak azok a finanszírozási és bevételi tételek, hogy hogy teljesültek,
emiatt van szükség a költségvetési rendelet módosítására. Bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
Szilágyi Sándor polgármester:
Aki egyetért az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II. 13.)
önkormányzati rendelet módosításával, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az önkormányzat 2012. évi
költségvetéséről szóló 7/2012.(II. 13.) önkormányzati rendelet módosítását – 5 fő
igen szavazattal (Bagdi Sándor, Derzsényi János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta
és az alábbi rendeletet alkotja:
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Tiszacsege Város Önkormányzata
31/2012.(XII. 28.) Önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló
7/2012.(II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tiszacsege Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. §
(1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II. 13.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban Rendelet) 2.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését:
a) 1 199 742 ezer Ft
költségvetési bevétellel,
b) 1 306 063 ezer Ft
költségvetési kiadással,
c) 106 321 ezer Ft
költségvetési hiánnyal
állapítja meg.
2. §
(1)
(2)
(3)

A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
A Rendelet 2.1.-2.2. melléklete helyébe a 2.1.-2.2. melléklet lép.
A Rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
3. §

(1) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(2) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.
(3) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát
veszti.
Tiszacsege, 2012. december 28.
Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
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2.

Napirendi pont
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testület 2013. I. félévi munkatervének
elfogadása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
A bizottság tárgyalta. Felkérem Losonczi Jánost a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy
szóbeli kiegészítését tegye meg.
Losonczi János PÜB. elnök:
Gadóczi Doktor Úr javaslata alapján a február 27-ei testületi ülés napirendi pontjai közé
bekerül az orvosi ügyelet beszámolója. Elfogadásra javasolja a bizottság a testületnek,
jelenleg nem látunk olyan pontot, amin módosítani kellene, majd feltöltődnek
tartalommal a későbbi időpontok is, amelyeket még most nem látunk, hogy melyek
azok az aktuális intézkedések, amelyet tárgyalni kell.
Szilágyi Sándor polgármester:
Aki az elhangzott kiegészítéssel a Képviselő-testület 2013. I. félévi munkatervét
elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Város
Önkormányzata Képviselő-testület 2013. I. félévi munkatervét – 5 fő igen szavazattal
(Bagdi Sándor, Derzsényi János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
221/2012.(XII. 19.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2013. I. félévére vonatkozóan
munkatervét az alábbiak szerint fogadja el:
Január 30. (szerda)
-

Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen véleményezi: SZEB.

-

A köztemetők használatának rendjéről szóló rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen véleményezi: valamennyi bizottság
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-

Az Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának
felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen véleményezi: valamennyi bizottság

-

A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők
jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen véleményezi: valamennyi bizottság

-

A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról és a
közterületek tisztán tartásáról szóló rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen véleményezi: valamennyi bizottság

-

A Tiszafüredi Nemzeti Kft. áremelési javaslatának elbírálása
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen véleményezi: valamennyi bizottság

-

A 2012. évben önkormányzati támogatásban részesített szervezetek beszámolója a
támogatás felhasználásáról
Előterjesztő: PÜB.
Előzetesen véleményezi: PÜB.

-

A 2013/2014. tanévben indítható óvodai csoportok számának meghatározása
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen véleményezi: SZEB.

-

Előterjesztés a 2013. évi önkormányzati kitüntetésekről és díjakról
Előterjesztő: PÜB.
Előzetesen véleményezi: PÜB.

-

Polgármesteri jelentés
Előterjesztő: polgármester

közszolgálati

Február 27. (szerda)

-

Közterületek elnevezéséről szóló rendelet felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen véleményezi: valamennyi bizottság

-

Önkormányzati társulási megállapodások felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
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Előzetesen véleményezi: SZEB.
-

Központi orvosi ügyelet beszámolója
Előterjesztő: Dr. Gadóczi István ügyeletvezető
Előzetesen véleményezi: PÜB.

-

Polgármesteri jelentés
Előterjesztő: polgármester
Március 27. (szerda)

-

Az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen véleményezi: valamennyi bizottság

-

Az éves belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen véleményezi: PÜB.

-

A 2013. évi közbeszerzési terv elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen véleményezi: PÜB.

-

Gondozói Szolgálatok beszámolója
Előterjesztő: Szolgálatok vezetői
Előzetesen véleményezi: valamennyi bizottság

-

Városi rendezvények szervezése
Előterjesztő: bizottságok
Előzetesen véleményezi: valamennyi bizottság

-

Polgármesteri jelentés
Előterjesztő: polgármester
Április 24. (szerda)

-

A Balmazújvárosi Rendőrkapitányság beszámolója a 2012. évben végzett munkájukról
Előterjesztő: Balmazújvárosi Rendőrkapitányság
Előzetesen véleményezi: valamennyi bizottság

-

Az önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó
értékelése
Előterjesztő: Balmazújváros Kistérség Többcélú Társulás Intézményének vezetője
Előzetesen véleményezi: SZEB.

-

Beszámoló a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulás keretében 2012. évben
ellátott munkáról
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Előterjesztő: Társulási Tanács Elnöke
Előzetesen véleményezi: valamennyi bizottság
-

Polgármesteri jelentés
Előterjesztő: polgármester
Május 29. (szerda)

-

Települési esélyegyenlőségi terv elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen véleményezi: valamennyi bizottság

-

A Kommunális Szolgáltató Szervezet beszámolója
Előterjesztő: intézményvezető
Előzetesen véleményezi: PÜB.

-

Polgármesteri jelentés
Előterjesztő: polgármester
Június 26. (szerda)

-

A Képviselő-testület 2013. év II. félévi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: polgármester
Előzetesen véleményezi: SZEB.

-

A Polgármesteri Hivatal beszámolója a 2012. évi tevékenységéről
Előterjesztő: jegyző
Előzetesen véleményezi: valamennyi bizottság

-

Polgármesteri jelentés
Előterjesztő: polgármester

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ülések munkaterv szerinti
összehívásáról gondoskodjon.
Határidő: esedékességkor
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester

7

3.

Napirendi pont
Polgármesteri Hivatal létszámgazdálkodása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Elég részletes kimutatással rendelkezünk, a bizottság hosszasan tárgyalta ezt a
napirendi pontot is. Felkérem Losonczi Jánost a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy
szóbeli kiegészítését tegye meg.
Losonczi János PÜB. elnök:
A létszám, illetve a munkakörök meghatározására, módosítására a jelenlegi rendszer
változásai miatt került sor, például kialakításra kerül a Balmazújvárosi Járási Hivatal
kihelyezett része. A jelenleg érvényben lévő jogszabályokhoz kellett igazítani a szociális
ügyintézőknek a munkaköreit, illetve a jelenlegi helyi önkormányzatról szóló
törvénynek megfelelően kellett módosítani, a 10 ezer főnél kevesebb lakosú
települések esetében az aljegyző alkalmazása nem szükséges, ezek a változások lettek
átvezetve a létszámgazdálkodás során, ezért vált szükségessé a változtatás. A bizottsági
ülésen részletesen megtárgyaltuk, elfogadásra javasoljuk. Nagyon szoros
létszámgazdálkodás van előttünk megjelenítve.
Szilágyi Sándor polgármester:
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Polgármesteri Hivatal
létszámgazdálkodását – 5 fő igen szavazattal (Bagdi Sándor, Derzsényi János nem volt
jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
222/2012.(XII. 19.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a
létszámgazdálkodására vonatkozóan az alábbiak szerint határoz:

Polgármesteri

Hivatal

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal létszám előirányzatát és munkaköreit 2013.
január 1. napi hatállyal az alábbiak szerint állapítja meg:
- köztisztviselők:

19 fő
- 1 fő polgármester,
- 1 fő jegyző,
- 1 fő hatósági irodavezető
- 1 fő munkaügyi ügyintéző
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- 2 fő egyéb titkársági ügyintéző,
- 1 fő iktató és irattáros,
- 1 fő pénzügyi vezető,
- 5 fő pénzügyi ügyintéző,
- 2 fő adóügyi ügyintéző,
- 1 fő műszaki ügyintéző,
- 1 fő pályázatkezelő,
- 1 szociális ügyintéző,
- 1 ügykezelő.
- munkavállaló
2 fő
(Munka Törvénykönyve hatálya alá - 1 fő informatikus,
tartozó):
- 1 fő gépkocsivezető,Összesen:
21 fő
A Képviselő-testület egyidejűleg visszavonja az aljegyzői munkakör betöltésére kiírt pályázati
felhívását.
Határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
Füzesiné Nagy Zita jegyző
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4.

Napirendi pont
Felhatalmazás egészségügyi szerződések módosítására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem Losonczi Jánost a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy szóbeli kiegészítését tegye
meg.
Losonczi János PÜB. elnök:
Egészségügyi feladatellátási szerződések felülvizsgálata is jogszabályi változás miatt vált
szükségessé. Egyértelműsítve lesznek azok a feladatkörök, amelyet a háziorvosoknak,
illetve az ügyeletben részt vevő orvosoknak el kell látni, jelentős változás nem fog
történni. Szeretnénk egységesíteni, pontosítani, hogy melyek azok a feladatkörök,
amelyek az önkormányzat kötelező feladatellátásához tartozik, és ezek a módosítások
tették szükségessé a szerződések felülvizsgálatát. A Jegyző Asszony bizottsági ülésen
elmondta, hogy a legutóbb megkötött háziorvosi szerződésünk már megfelel ennek a
követelménynek, úgyhogy a többit is ahhoz fogják igazítani és nagyobb változások
nélkül át fog alakulni a szerződés. A bizottság javasolja elfogadásra a képviselőtestületnek. A határozati javaslatban az áll, hogy a képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert arra, hogy ezeket a szerződéseket megkösse a háziorvosokkal.
Szilágyi Sándor polgármester:
Minimális korrekció, amit a Népegészségügyi Intézet kért. Aki az elhangzott
kiegészítéssel a határozati javaslatot elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete –egészségügyi szerződések
módosítására vonatkozó felhatalmazást – 5 fő igen szavazattal (Bagdi Sándor,
Derzsényi János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
223/2012.(XII. 19.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Szilágyi Sándor
polgármestert, hogy aláírja az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény
rendelete alapján átdolgozott egészségügyi feladat-ellátási szerződéseket, melyeket
Tiszacsege Város Önkormányzata kötött a háziorvosokkal.
Határidő: 2012. december 31.
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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5.

Napirendi pont
Polgármesteri jelentés
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor ismerteti a polgármesteri jelentésben foglaltakat.

Szilágyi Sándor polgármester:
December 12-ei állapot szerinti hitelállományunkat, mely kb. 240 millió Ft volt, az állam
átvállalta, ez már a gyakorlatban is megtörtént, ennek a kamata már nem érinti az
önkormányzatunkat, tavalyi évben megközelítően 50 millió Ft volt a kamata. Hihetetlen
teher esett le az önkormányzat válláról. Tiszacsege város lakói is nagyon komoly
adósságrendezésnek kell, hogy tekintse. Ennek a kellő súlyát minden tiszacsegei
lakosnak érezni kell. Ettől kezdve ahová jelzálog volt bejegyezve, ez le fog soron kívül
kerülni. Ezzel a városunk egy óriási tehertől szabadult meg.
December 15-én a tiszacsegei Katolikus Templom átadó ünnepségére kaptam
meghívást, ahol Tiszacsege Város Önkormányzata 100 ezer Ft-tal segítette az
ünnepséget, a templom átadása után a kultúrházban egy állófogadáson vettek részt,
akik eljöttek a templom átadó ünnepségére. A Katolikus Templomot minden tiszacsegei
lakosnak ajánlom, hogy nézze meg belülről, nagyon szépen felújították. A templom
körül a teret rendbe hozták, megnyitották a látogatók számára, a kerítést elbontatták.
Én ajánlom mindenkinek, hogy belül is nézze meg a templomot. Aki az elhangzott
kiegészítéssel a polgármesteri jelentést elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a polgármesteri jelentést – 5
fő igen szavazattal (Bagdi Sándor, Derzsényi János nem volt jelen a szavazásnál)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
224/2012.(XII. 19.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést az
elhangzott kiegészítéssel elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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6.

Napirendi pont
Különfélék
a.) Városi Óvoda és Bölcsőde alapító okirat módosítása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem Losonczi Jánost a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy szóbeli kiegészítését tegye
meg.
Losonczi János PÜB. elnök:
Tiszacsege Városi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása a nevelési
törvénynek, illetve a jogszabályi változások alapján át kellett dolgozni. Elfogadásra
javasolja a bizottság.
Szilágyi Sándor polgármester:
Minimális változtatást kellett rajta végezni. Jegyző Asszony és Langó Józsefné kellő
hozzáértéssel elkészítette, aki az alapító okirat módosítását elfogadja, kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Városi Óvoda és Bölcsőde
alapító okiratának módosítását – 5 fő igen szavazattal (Bagdi Sándor, Derzsényi
János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
225/2012.(XII. 19.) KT. számú HATÁROZAT:
Alapító okiratot módosító okirat
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete által 2012. június 27 napján kiadott
Városi Óvoda és Bölcsőde 120/2012. (VII.27.) KT számú alapító okiratát az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
államháztartásról szóló 368/2011. Korm. rendelet 5.§ (1)-(2) bekezdése szerinti tartalommal
az alábbiak szerint módosítja:
1. Az alapító okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
Jogszabályban meghatározott közfeladata: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 8. §-a alapján az óvodai nevelés feladatainak ellátása, valamint a gyermekek
védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI törvény 42. §-a alapján
bölcsődei ellátás.
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2. Az alapító okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul:
Intézmény típusa: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 20. § (1) bekezdés
c) pontja alapján közös igazgatású köznevelési intézmény
3. Az alapító okirat 13. pontja az alábbi szöveggel egészül ki:
851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
4. Az alapító okirat 13. pontja " Az alapító okirat 13. pontja „85101-2 Sajátos nevelési
igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 121.§ (1) bekezdés 29. pontja értelmében
sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a gyermek, tanuló, aki a szakértői és
rehabilitációs bizottság szakvéleménye alapján
a) a testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességével küzd
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenességével küzd”
szövegrész helyébe az alábbi szöveg lép:
85101-2 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 4. § u.) 25. pontja alapján
sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő
gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi,
érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes
előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb
pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási
zavarral) küzd.
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 4. § u.) 3. pontja alapján
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló: az a
különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői
véleménye alapján az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas
kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd,
közösségbe való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos
tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek.
Képviselő-testület úgy határoz továbbá, hogy az intézményvezető feladata és felelőssége az
alapító okirat aktualizálása, a jogszabályváltozások folyamatos fegyelemmel kísérése,
szükség esetén a módosítás Képviselő-testületnél való kezdeményezése.
Határidő: folyamatos
Felelős: intézményvezető
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Szilágyi Sándor polgármester:
Aki a Városi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalt
szövegét elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Városi Óvoda és Bölcsőde
alapító okiratának egységes szerkezetbe foglalt szövegét – 5 fő igen szavazattal
(Bagdi Sándor, Derzsényi János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
226/2012.(XII. 19.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet, valamint a köznevelésről szóló 2011. évi CXC tövény 21.§ (3) bekezdésében
megfogalmazottak, valamint a 225/2012.(XII. 19.) KT. számú határozata alapján az alábbi
egységes szerkezetű alapító okiratot adja ki:
ALAPÍTÓ OKIRAT
1)
2)
3)

Intézmény neve:
Székhelye:
Jogszabályban meghatározott
közfeladata:

4)
5)

Szakágazati száma:
A költségvetési szerv működési
területe:

6)
7)

Törzskönyvi száma:
Irányító szerv neve:

8)
9)

Irányító szerv székhelye:
Fenntartó neve:

Városi Óvoda és Bölcsőde
4066 Tiszacsege, Óvoda u. 3/A.
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 8. §-a alapján az óvodai nevelés
feladatainak ellátása, valamint a gyermekek
védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI törvény 42. §-a alapján bölcsődei ellátás
851020 Óvodai nevelés
Óvoda vonatkozásában:
- Tiszacsege város közigazgatási területe
- A fenntartó által meghatározott szabad
kapacitás
terhére,
vagy
más
fenntartókkal
kötött
megállapodás
alapján
a
környező
települések
közigazgatási területe
Bölcsőde vonatkozásában: Tiszacsege város
közigazgatási területe
644150
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselőtestülete
4066 Tiszacsege, Kossuth út 5.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselőtestülete
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10) Fenntartó székhelye:
11) Intézmény típusa:

4066 Tiszacsege, Kossuth út 5.
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC
törvény 20. § (1) bekezdés c) pontja alapján
közös igazgatású köznevelési intézmény
12) 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.
A költségvetési szerv vezetője az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal
és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzatával minden
esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodásban foglaltak
szerint rendelkezik.
13) Alaptevékenysége:
8510 Iskolai előkészítő oktatás
56291 Oktatásban, üdültetésben részt vevők, sportolók, dolgozók elkülönült
étkeztetése
56291-2 Óvodai intézményi étkeztetés
85100-0 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
85101 Óvodai nevelés
85101-1 Óvodai nevelés, ellátás
A gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tartó, a teljes
óvodai életet átívelő foglalkozásokat és a gyermek napközbeni ellátásával
összefüggő feladatokat is magába foglaló óvodai nevelési tevékenység,
valamint a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek integrációs nevelése, az óvodai személyiségfejlesztő,
tehetséggondozó, felzárkóztató program, a nevelési oktatási intézmények
működéséről szóló 11/1994. (VI.08.) MKM rendelet 39/D. § (9) bekezdése
alapján
85101-2 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 4. § u.) 25. pontja
alapján sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a különleges
bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői
véleménye
alapján
mozgásszervi,
érzékszervi,
értelmi
vagy
beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén
halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés
fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási
zavarral) küzd.
- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 4. § u.) 3. pontja
alapján beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek,
tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a
szakértői bizottság szakértői véleménye alapján az életkorához
viszonyítottan jelentősen alulteljesít, társas kapcsolati problémákkal,
tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe való
beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos
tendenciákat mutat, de nem minősül sajátos nevelési igényűnek
85101-3 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás
8891 Gyermekek napközbeni ellátása
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88910-1 Bölcsődei ellátás
8560 Oktatást kiegészítő tevékenység
85602-0 Pedagógiai szakmai szolgáltatás
85609 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
85609-9 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
14) Az intézmény telephelye: nincs
15) Feladatellátást szolgáló vagyon:

Tiszacsege Város Önkormányzatának tulajdonát
képező 2078/2 hrsz-ú ingatlanvagyon és az
intézmény vagyonleltárában nyilvántartott
tárgyi eszközök

16) Vagyon feletti rendelkezés:
- A vagyonnal való gazdálkodás vonatkozásában Tiszacsege Város
Önkormányzatának az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodásáról
szóló 21/2004.(V.03.) KT. számú rendeletében foglaltak szerint kell eljárni.
- Az intézmény kezelésében lévő vagyon csak az alaptevékenység, a
rendeltetésszerű működés veszélyeztetése nélkül hasznosítható, adható bérbe.
17) Az intézménybe felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám:
- Óvodában: 175 fő
- Bölcsődében: 36 fő
18) Az intézmény vezetőjének kinevezési, megbízási, választási rendje:
Nyilvános pályázat útján Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete
határozott időre, öt évre bízza meg, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény, illetve a 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet értelmében.
19) Foglalkoztatottjaira vonatkozó
jogviszony megjelölése:

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

Tiszacsege, 2012. december 19.
Szilágyi Sándor
polgármester
ZÁRADÉK
Az alapító okiratot Tiszacsege Város Önkormányzata a 99/2009.(VI.04.) KT. számú
határozatával, valamint az azt módosító 122/2009. (VI.30.) KT. számú, a 176/2010.(X. 14.) KT.
számú és a 225/2012.(XII. 19.) KT számú határozatával hagyta jóvá. Jelen alapító okirat a
törzskönyvi nyilvántartásba vétel napján lép hatályba.
Jelen alapító okirat hatálybalépésével a 99/2009.(VI.04.) KT. számú határozattal elfogadott 2009. június 04-től hatályos - alapító okirat hatályát veszti.
Tiszacsege, 2012. december 19.
Füzesiné Nagy Zita
jegyző
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b.) Tiszacsege, Bocskai utcai csapadékvíz-elvezető csatorna torkolati műtárgyának
vízjogi létesítési engedélye
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Losonczi János PÜB. elnök:
A következő előttünk lévő két írásos anyag a Tisztántúli Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Vízügyi Felügyelőségtől jött. Két feladatunk van, amely egy korábbi
időszakban tett vállalások elmaradásáról szól. Az egyik a Bocskai utcán lévő vízelvezető
árok, illetve a későbbiekben a településen kívül Csatornának nevezett részre egy
zsilipet, szabályzóművet terveztek korábban, amelynek eddig a kivitelezése még nem
történt meg. A bizottsági ülésen úgy határoztunk, hogy mivel nem látjuk a zsilipnek az
ésszerűségét, hasznosságát, így a Polgármester Úrra ruháztuk át azt a feladatot, hogy a
vízügy illetékeseivel tárgyalja át ezt a dolgot és azután fogunk cselekedni. Bizottság
javaslata alapján kérjük a Polgármester Úr közbenjárását a Tisztántúli
Környezetvédelmi és Természetvédelmi Vízügyi Felügyelőségnél.
Szilágyi Sándor polgármester:
A zsilipnek az elkészítéséhez egy szakmai egyeztetést szeretnék lefolytatni. Aki ezzel a
kiegészítéssel egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – egyeztető tárgyalások
lefolytatására történő felhatalmazást – 5 fő igen szavazattal (Bagdi Sándor, Derzsényi
János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
227/2012.(XII. 19.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felhatalmazza
Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a Tiszacsege, Bocskai utcai csapadékvíz-elvezető
csatorna torkolati műtárgyának vízjogi létesítési engedély tárgyában egyeztető
tárgyalásokat folytasson.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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c.) Tiszacsege, Szélső utcai csapadékvíz-elvezető csatorna vízjogi létesítési
engedélynek megfelelően beton járólap burkolattal történő ellátása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Losonczi János PÜB. elnök:
A másik megkeresés az üdülőfaluban a Szélső utcában a vízelvezető ároknak a
betonlapokkal való kirakásáról szól. A Szélső utcánál az árok rendbetételét a jövő
évben egy meghatározott időpontig kérünk még lehetőséget, mivel most vettük meg a
betonlap készítő gépet, a közmunkaprogram keretében, amellyel eltudjuk készíteni a
betonlapokat, amellyel eltudjuk készíteni ezeket a betonlapokat, amellyel az árkot
kitudjuk bélelni. Bizottság javaslata alapján ebben az esetben is kérjük a Polgármester
Úr közbenjárását a Tisztántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Vízügyi
Felügyelőségnél.
Szilágyi Sándor polgármester:
Az ároknak a leburkolásával kapcsolatos iratok, vállalások az előző testület időszakában
keletkeztek. Az árok lefedését megtudjuk oldani, de időpont módosítást kérünk, aki
ezzel a kiegészítéssel egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – határidő módosításra
egyeztető tárgyalások lefolytatását – 5 fő igen szavazattal (Bagdi Sándor, Derzsényi
János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
228/2012.(XII. 19.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felhatalmazza
Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a Tiszacsege, Szélső utcai csapadékvíz-elvezető
csatorna vízjogi létesítési engedélynek megfelelően beton járólap burkolattal történő
ellátása tárgyában 2013. szeptember 30-ai határidővel időpont módosításra
vonatkozóan egyeztető tárgyalásokat folytasson.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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d.) A település belterületén, az állam vagy a települési önkormányzat tulajdonában
lévő helyi közutak mentén lévő, elhanyagolt, nem karbantartott fák, fasorok
állapot-felmérése
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Losonczi János PÜB. elnök:
A Katasztrófavédelem a településen bejárást végzett, és három helyen találtak
veszélyes fát a Tisza-parton van egy kiszáradt veszélyes fa, amelynek a kivágását
javasolják, illetve az Üdülőfaluban van két olyan fa, amelynek a lombkoronáját kellene
gallyazással változtatni, vagy akár kivágással. Erre kell valamilyen intézkedést tennünk.
Jelenleg nekünk ilyen kosaras autónk nincs, amellyel ezeket a munkálatokat eltudnánk
végezni, utána járunk, hogy a bérlés mennyibe kerül, és hogyan kivitelezhető és
megoldjuk ezeket a kivágási, illetve gallyazási feladatokat.
Szilágyi Sándor polgármester:
Megfogjuk vizsgálni a lehetőségeinket, és a Katasztrófavédelem kérésének eleget
fogunk tenni. Aki ezzel a kiegészítéssel egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – veszélyes fák kivágási,
gallyazási feladataira vonatkozó javaslatot – 5 fő igen szavazattal (Bagdi Sándor,
Derzsényi János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
229/2012.(XII. 19.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a település
belterületén, az állam vagy a települési önkormányzat tulajdonában lévő helyi közutak
mentén lévő, elhanyagolt, nem karbantartott fák, fasorok állapot-felmérése tárgyában
készült jegyzőkönyvben foglaltakat és úgy határoz, hogy a feladat elvégzéséhez
szükséges kosaras autó bérleti díjára vonatkozóan ajánlatot kér, és az önkormányzat
lehetőségeihez mérten a fakivágási, illetve gallyazási feladatokat elvégzi.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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e.)

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

Szilágyi Sándor polgármester:
A tiszacsegei lakosok elég jól ismerik, hogy a Morotva közvetlen közelében csatlakozik
egy árok, amely a Tiszacsege Város Önkormányzat tulajdonában van, melyet jelenleg
nem lehet megközelíteni, ezért szolgalmi jogot szeretnénk bejegyeztetni, hogy az
önkormányzatunk megtudja közelíteni. Illetve a Nagymajorosi lejáró után a két
Morotva közé, hogy be lehessen menni van egy lejáró és a lejáró pontosan csak a
Morotváig az önkormányzat tulajdona, a Morotvára ráépítve az út az
magánszemélynek a tulajdona, azért ott szeretném, hogy vagy szolgalmi jogot ott is
megegyezni vagy a kettő elcserélésével, bízzon meg a képviselő-testület, hogy ebben
én eljárhassak és rendezzem a két helyrajzi számon lévő területet. A tulajdonossal is
felveszem a kapcsolatot, hogy hogy tudjuk ezt megváltoztatni és a belső Morotvához is
önkormányzati utat tudjunk kiépíteni, utólagos beszámolással legyen ez. Aki ezzel
egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – területrendezésre vonatkozó
felhatalmazást – 5 fő igen szavazattal (Bagdi Sándor, Derzsényi János nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
230/2012.(XII. 19.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Szilágyi Sándor
polgármestert, hogy a tiszacsegei 0634/4 hrsz.-ú szántó művelési ágú, valamint a
tiszacsegei 0634/5 hrsz.-ú önkormányzati útként nyilvántartott területek rendezése
tárgyában eljárjon.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester

20

f.)

Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottság elnöki tisztségéről lemondás, Pénzügyi- és
Ügyrendi Bizottság elnökének megválasztása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./

Szilágyi Sándor polgármester:
Szeretném tájékoztatni a Tisztelt Tiszacsegei Lakosokat, hogy a mezőgazdasági és a
belvizes projekttel kapcsolatban a létszámot növeltük, most már közel 300 személyt
szeretnénk januártól, ahogy indulnak a programok foglalkoztatni, hihetetlen nagy
terhet ró rám is, illetve Bagdi Sándor alpolgármester Úrra. Már a mezőgazdasági
projekt irányítását Losonczi János képviselő társam végezte, és hozzá szeretném tenni,
hogy nagyon felelősségteljes munkát végzett és nagyon komoly eredményeket értünk
el. Kimerem jelenteni, hogy a környékben a települések között az egyik legjobban
oldottuk meg a feladatot, amelyben Losonczi János nagy segítségemre volt. A
mezőgazdasági projekt vezetésére szerettem volna felvenni egy szakembert, de jelen
pillanatban azokkal a feltételekkel, amelyet én feltudtam ajánlani, nem leltünk olyan
illetőt, illetve nem tudtunk megegyezni, ezért kértem Losonczi Jánost, hogy vállalja el a
továbbiakban is, és az emberek vezetésében is segítsen. Már régebben is
gondolkodtam ezen, hogy hogy tudjuk megoldani, a lehető legjobb megoldást javaslom
a Képviselő-testületnek, hogy Losonczi Jánost alpolgármester Úrnak javaslom. A
rendeletünk szerint is úgy van, hogy két alpolgármestert lehet megválasztani.
Indulásnál is így volt, Gadóczi Doktor Úr ezt rövid ideig látta el, mivel ő az orvosi
ügyeletnek lett a vezetője, ezért erről a helyről lemondott Doktor Úr és üresen maradt
a hely. Arra kérem a Képviselő társaimat, hogy segítsenek ebben, a bérezését 100 ezer
Ft-ban javaslom meghatározni.
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Törvényi előírás alapján titkos szavazással lehet megválasztani.
Szilágyi Sándor polgármester:
Bagdi Sándor velem egyeztetve felhatalmazott arra, hogy nyíltan a lakosokkal is
közöljem az álláspontját, hogy egyértelműen támogatja és ő is jónak látja, hogy
Losonczi Jánost megválasszuk alpolgármesternek. Pénzügyi Bizottság elnökének
javaslom Simon Albertet, teljes egészében alkalmas rá. Bizottsági ülésen kérdeztem, ott
igent mondott. Most újra megkérdezem, hogy a Pénzügyi Bizottság elnöki feladatainak
ellátását vállalod-e?
Simon Albert PÜB. tag:
Igen.
Szilágyi Sándor polgármester:
Losonczi Jánost megkérdezem, hogy a testület előtt nyilatkozza ki, elfogadja-e a
jelölést?
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Losonczi János PÜB. elnök:
Igen elfogadom. Eddig is nagy részben én irányítottam a mezőgazdasági projektet,
látjuk azt, hogy a területünk jövőre háromszorosára növekszik, 12 hektár lesz, a
feladatok gyarapodnak és a munkavégzéshez több időt és energiát kell ráfordítanom és
látom én is, hogy ez részemre is jó, ha így megtudom oldani. Polgármester Úr megfog
bízni ezzel a feladattal, mint alpolgármestert.
Szilágyi Sándor polgármester:
Külön köszönöm, hihetetlen sokat teszünk a városért, felelősen gazdálkodunk és
felelősséget érzünk a város iránt. Nagyon örülök, hogy Simon Albert képviselő társam is
segíti ezzel a munkánkat. A Doktor Úrral is beszélgettünk, teljesen egyetértek vele,
hogy az orvosi ügyeletet választotta, külön köszönöm a Doktor Úrnak, mint
polgármester nagyon megvagyok az ügyeletvezetői tevékenységével elégedve,
Tiszacsege város lakóitól, illetve a szomszéd két településről is csak pozitív
visszajelzéseket kaptam a Doktor Úr munkájával kapcsolatban, ezt külön köszönöm.
Tóth Imre Igazgató Úrnak az új változások előtt is rengeteg feladata van, ő a Szociális
Bizottság elnöki pozícióját továbbra is ellátja. Kérdezem, hogy valakinek van-e más
javaslata ezzel kapcsolatban? Nincs. Jól elvégzett munka hozta ezt ki, amit Losonczi
János teljesített, el kell mondanom a tiszacsegei lakosoknak, hogy tényleg
felelősségteljesen és szakmai hozzáértéssel végezte a munkát, ezért a megyétől a
közmunkaprogramra vonatkozóan szóban is és írásban is több dicséretet kaptunk. A
tiszacsegei lakosok és akik ezekben a közmunkaprogramokban részt vesznek azt lássák,
hogy nagyon komoly munka hárul ránk pluszba, ezért kérem őket is, hogy kellő
komolysággal vegyék a munkát és a rájuk bízott feladatokat végezzék el, ne nehezítsék
pluszba a mi feladatainkat. Jegyző Asszonyt kérdezem, hogy van-e kiegészítése?
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Mielőtt megválasztja az új elnököt a testület, mondja ki határozatban, hogy visszavonja
a Pénzügyi Bizottság elnöki megbízást.
Szilágyi Sándor polgármester:
Kérdezem Losonczi Jánost, hogy a Pénzügyi Bizottság elnöki feladatairól lemond-e?
Losonczi János PÜB. elnök:
Igen.
Szilágyi Sándor polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy Losonczi János Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottság elnöki
megbízását visszavonjuk, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Pénzügyi- és Ügyrendi
Bizottság elnöki megbízásának visszavonását – 5 fő igen szavazattal (Bagdi Sándor,
Derzsényi János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
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231/2012.(XII. 19.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Losonczi János
Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottság elnöki megbízását visszavonja.
Határidő: azonnal
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
Szilágyi Sándor polgármester:
Megkérdezem Simon Albert képviselő urat, hogy elfogadja-e a bizottsági elnöki
jelölést.
Simon Albert PÜB. tag:
Igen, elfogadom.
Szilágyi Sándor polgármester:
Köszönöm, megállapítom, hogy Simon Albert elfogadta a jelölést. Megkérdezem Simon
Albert Urat, hogy beleegyezik-e a nyilvános tárgyalásba?
Simon Albert PÜB. tag:
Igen.
Szilágyi Sándor polgármester:
Kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze, aki azzal ért egyet, hogy Simon Albert ne
vehessen részt a saját személyéről való döntésben.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Simon Albert ne vehessen részt
a saját személyéről való döntésben – 4 fő igen szavazattal (Bagdi Sándor, Derzsényi
János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta.
Szilágyi Sándor polgármester:
Aki elfogadja, hogy Simon Albert képviselő töltse be a továbbiakban a Pénzügyi- és
Ügyrendi Bizottság Elnöki tisztét kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Pénzügyi- és Ügyrendi
Bizottság elnökére tett javaslatot – 4 fő igen szavazattal (Bagdi Sándor, Derzsényi
János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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232/2012.(XII. 19.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 22. §. (1) bekezdése és Tiszacsege Város Önkormányzata
Képviselő-testületének az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló
10/2010.(XI. 25.) önkormányzati rendeletének 31. §-a alapján a
Pénzügyi- és Ügyrendi Bizottság elnökének
SIMON ALBERT-et, választja meg.

Szilágyi Sándor polgármester:
Megállapítom tehát azt, hogy Simon Albert Úr ettől kezdve a Pénzügyi és Ügyrendi
Bizottság Elnöke.
Simon Albert PÜB. tag:
Köszönöm szépen a felkérést, illetve a megbízást, igyekszem segíteni, mint eddig vagy
még jobban.
g.)

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

Szilágyi Sándor polgármester:
Mielőtt az alpolgármesterről szavaznánk, a személyes érintettség miatt arról kell
határoznia képviselő-testületnek, hogy a jelöltet kizárja-e a döntésből.
Kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze, aki azzal ért egyet, hogy Losonczi János ne
vehessen részt a döntésben.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Losonczi János ne vehessen
részt a saját személyéről való döntésben – 1 fő igen szavazattal nem fogadta el.
Szilágyi Sándor polgármester:
Megkérem a bizottságot, hogy a titkos szavazást szíveskedjenek lebonyolítani.
Simon Albert PÜB. elnök:
Mindenki kapni fog egy szavazólapot, melyen feltüntettük a jelölt nevét. A jelöltre
szavazni a nevének aláhúzásával lehet. Megkérem a képviselőket, hogy az erre szolgáló
urnába dobják be a kitöltött szavazólapot. Egy technikai szünetet kérnék a szavazás
lebonyolítására.
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Szilágyi Sándor polgármester:
Szünetet rendelek el a szavazás lebonyolítására.
(A titkos szavazás lezajlott.)
Szilágyi Sándor polgármester:
A szünet után felkérem Simon Albertet, hogy ismertesse a titkos szavazás eredményét.
Simon Albert PÜB. elnök:
Röviden ismertetném az eredményt, mindenki szavazott, a végeredmény megszületett.
Losonczi János 5 igen szavazattal alpolgármesterré lett választva.
Szilágyi Sándor polgármester:
Megállapítom, hogy „Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján Losonczi
János-t társadalmi megbízatású alpolgármesterré választja meg.”
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Losonczi János alpolgármesterjelölt személyére tett javaslatot – 5 fő igen szavazattal (Bagdi Sándor, Derzsényi János
nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
233/2012.(XII. 19.) KT. számú HATÁROZAT:
Megállapítom, hogy Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34. § (1) bekezdése alapján
LOSONCZI JÁNOS-t
társadalmi megbízatású alpolgármesterré választja meg.
Szilágyi Sándor polgármester:
Titkos szavazással egyhangúlag Losonczi János
Önkormányzatának Alpolgármesterévé választottuk.

Urat

Tiszacsege

Város
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h.) Az alpolgármester eskütétele
Szilágyi Sándor polgármester:
A megválasztott személynek alpolgármesteri minőségében is esküt kell tennie a
képviselő-testület előtt. Kérem Losonczi Jánost, hogy az eskü szövegét ismételje
utánam.
„Én (az alpolgármester neve) esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz
hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a
tudomásomra jutott titkot megőrzöm; az alpolgármesteri tisztségemből eredő
feladataimat a település fejlődésének előmozdítására és az Alkotmány érvényesülése
érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
(az eskütevő meggyőződése szerint)
„Isten engem úgy segéljen.”
Losonczi János alpolgármester aláírja az esküokmányt.
Szilágyi Sándor polgármester:
Gratulálok Alpolgármester Úrnak.
Losonczi János PÜB. elnök:
Köszönöm szépen a képviselő társaimnak, illetve Polgármester Úrnak a bizalmat, hogy
erre a feladatra javasoltatok. Azt tudom ígérni, ami tőlem erőmből és tudásomból telik
itt a mezőgazdasági projekt, illetve az önkormányzat egész működésében, biztos, hogy
segíteni fogom. Elszeretném mondani a lakosok tájékoztatására, hogy az idei évben 4
hektáron gazdálkodtunk, de már most sikerült olyan saját terméket előállítanunk az
egyszerű alaptermékeken túl, amelyet értékesítettünk, illetve szociális alapon
kiosztottunk. A chili paprikából savanyítással előállítottunk egy savanyúságot, amely
saját termékként jelent meg. Viszont az oktatásban a mi dolgozóink még nem értek
oda, hogy a savanyítást megtudják csinálni, ezért ezt más üzemben végeztettem el,
hogy a jogszabályoknak megfelelően értékesíteni tudjuk ezeket a termékeket. Az idei
évben is eredményről tudok beszámolni és a bevételünk is mondhatom, hogy több
millió forint. A jövő évben háromszor ekkora területen gazdálkodunk, ott is már a
vetésforgón gondolkodtunk. Nyilván ez már egy olyan volumen lesz, ahol már komoly
bevételt lehet produkálni és nem mindegy, hogy ezeket a dolgokat mennyire vesszük
komolyan. Mindenki tudja, hogy a fürdő területénél egy fóliasátor is felállításra került,
amelyben még fűtés nincs, de olyan veteményeket elültetünk, amely kibírja a téli
időjárást és kora tavasszal primőrként tudjuk értékesíteni. A tegnapi nap folyamán
megkaptuk a pályázat útján beszerzésre került eszközöket, amellyel hatékonyabban
tudjuk a munkánkat végezni, illetve a jövő év első félévében is lesznek olyan eszközök,
amelyben pályázati úton megvalósításra kerülnek, komplett mezőgazdasági egység
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lesz, egy év már eltelt, de még előre láthatólag ezt a projektet 4 évig fogjuk folytatni és
mindenképpen szeretném segíteni ezt a feladatot és komolyan venni. Ennyit szerettem
volna elmondani.
Szilágyi Sándor polgármester:
Természetes, hogy a polgármester javaslatára lehet csak alpolgármestert kinevezni, de
Jegyző Asszonnyal is egyeztettem, és aminek tényleg örülök, hogy az első pillanattól
kezdve támogatta ezt a megoldást, ezen még bért is takarítottunk meg. De nem
tudtunk olyan szakembert, aki ilyen lelkiismeretesen, mivel kettős a felelőssége
Alpolgármester Úrnak, most már sokkal nagyobb felelősséget vállal ebből a munkából.
Nagyon jó egészséget kívánok és továbbra is segítsük egymás munkáját. Arra kérem a
dolgozókat is, hogy segítsék Losonczi János munkáját. Kellemes Ünnepeket és jó
egészséget és Boldog Új Esztendő kívánok a tiszacsegei lakosoknak. Minél több
tiszacsegei lakos érezze már azt, hogy tényleg értük vagyunk és ez a szolgálat, amit mi
vállaltunk képviselők, és jó magam is, hogy így érezzék ők is, ahogy mi, hogy tényleg
minőségileg szolgáljuk a települést, ettől sokkal többet már nem tudunk vállalni.

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
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
Losonczi János
jegyzőkönyvhitelesítő
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