
Ikt.sz.: 622-5/2013. 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 27-én du. 

1700 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében – megtartott 
rendkívüli üléséről. 

 
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint: 
 Szilágyi Sándor    polgármester 
 Bagdi Sándor    alpolgármester 
 Losonczi János   alpolgármester 
 Derzsényi János   települési képviselő 
 Dr. Gadóczi István  települési képviselő 
 Simon Albert   települési képviselő 
 Tóth Imre    települési képviselő 
 
 Polgármesteri Hivatal részéről:  
 Füzesiné Nagy Zita  jegyző 
 Zsólyominé Gyenes Anikó jegyzőkönyvvezető 
 Langó Józsefné    pénzügyi irodavezető 
 
Meghívottak: mellékelt jelenléti ív szerint: 
 Ládi Jánosné    Dr. Papp József Városi Könyvtár és 

Művelődési Otthon mb. intézményvezető 
 

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

 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető, 
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét – 7 fő igen szavazattal elfogadta. 

 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

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

 
 

1./ Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012.(II. 13.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
2./ Javaslat a szociális ellátások rendjéről szóló rendelet felülvizsgálatára, új rendelet 

elfogadására 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
3./ Javaslat az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet hatályon kívül helyezésére 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 

4./ Iskolai felvételi körzet véleményezése 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
5./ Használati szerződés kötése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
6./ Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon intézményvezetői 

beosztására benyújtott pályázatok elbírálása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
7./ A 2013/2014. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása 
 Ea.: Kótiné Losonczi Zsuzsanna Városi Óvoda és Bölcsőde Intézményvezető 
 
8./ A 2012. évben önkormányzati támogatásban részesített szervezetek beszámolója a 

támogatás felhasználásáról 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
9./ Beszámoló Egyek – Újszentmargita – Tiszacsege Önkormányzatok által működtetett 

központi ügyelet bevételeiről és kiadásairól 2012. január 01. és 2012. december 31. 
időszak vonatkozásában 

 Ea.: Dr. Gadóczi István ügyeletvezető 
 
10./ Javaslat a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez 

kapcsolódó talajterhelési díjról szóló rendelet módosítására 
 Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző 
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11./ A 2013. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendelése 

Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző 
 

12./ Polgármesteri jelentés 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
13./ Különfélék 
 

 
1. Napirendi pont 

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

 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
 Felkérem Simon Albertet a Pénzügyi-, és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a bizottság 

véleményét ismertesse.  
 
Simon Albert PÜB. elnök:  
 Bizottsági ülésen részleteiben áttekintettük. Úgy ítéltük meg, hogy a pénzügyi iroda jó 

munkát végzett, azok a változtatások, amelyek szükségessé váltak megtalálhatók az 
előterjesztésben. A bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását.  

  
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Van-e valakinek hozzászólása? Nincs, aki az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 

szóló 7/2012.(II. 13.) önkormányzati rendelet módosításával egyetért, kérem, hogy 
kézfelnyújtással jelezze.  

    
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről szóló 7/2012.(II. 13.) önkormányzati rendelet módosítását – 7 fő igen 
szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata 
 

8/2012.(III. 12.) Önkormányzati rendelete 
 

az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló  
7/2012.(II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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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) 1 535 808 ezer Ft költségvetési bevétellel, 
b) 1 362 687 ezer Ft költségvetési kiadással, 
c)    173 121 ezer Ft költségvetési többlettel 

állapítja meg.” 
 

2. § 
 
(1)  A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.  
(2)  A Rendelet 2.1.-2.2. melléklete helyébe a 2.1.-2.2. melléklet lép.  
(3) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.  
(4) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 
(5) A Rendelet 9. melléklete helyébe az 5. melléklet lép. 

3. § 
 
(1) A Rendelet 11. melléklete helyébe a  6. melléklet lép.  
(2) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.  
(3) A Rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.  
(4) A Rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép. 
(5) A Rendelet 15.melléklete helyébe a 10. melléklet lép. 
 

5. § 
 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. 
 
Tiszacsege, 2013. március 12. 
 
 

  Szilágyi Sándor                                                              Füzesiné Nagy Zita  
   polgármester                                                                          jegyző 
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2. Napirendi pont 

 
Javaslat a szociális ellátások rendjéről szóló rendelet felülvizsgálatára, új rendelet 
elfogadására 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
Felkérem Simon Albertet a Pénzügyi-, és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a bizottság 
véleményét ismertesse. 

 
Simon Albert PÜB. elnök:  
 A járási rendszer kialakítása szükségessé tette, hogy felülvizsgálják a helyi 

szabályozásokat, így a szociális rendeletet is. Mindenben megfelel a jelenleg hatályos 
jogszabályszerkesztési irányelveknek, ezt támogatja a bizottság.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Aki a szociális ellátások rendjéről szóló rendelet-tervezettel egyetért, kérem, hogy 

kézfelnyújtással jelezze. 
  
   

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a szociális ellátások rendjéről 
szóló rendelet-tervezetet – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet 
alkotja:  

 
Tiszacsege Város Önkormányzatának 

9/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete 
a szociális ellátások rendjéről  

 

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 
szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 

a 2-5. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) 
bekezdésében, 

a 6. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 17. § (5) 
bekezdésében, 

a 7-8. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/A. § 
(3) bekezdésében, 

a 7-8. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § 
(4) bekezdés c) pontjában, 

a 9. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37. § (1) 
bekezdés d) pontjában, 
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a 9. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) 
bekezdés b) pontjában, 

a 11-12. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. § 
(1) bekezdésében, 

a 13-14. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 46. § 
(1) bekezdésében, 

a 15. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. § (4) 
bekezdésében, 

a 16. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 50. § (3) 
bekezdésében, 

a 18-19. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

58/B. § (2) bekezdésében és 

a 20. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (4) 
bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

1. Értelmező rendelkezések 

1. § E rendelet alkalmazásában 
a) környezettanulmány: a kérelmező és családja vagyoni, jövedelmi, szociális körülményeit feltáró, az 

ellátást igénylő bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyén a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szemlére irányadó rendelkezéseinek alkalmazásával 
lefolytatott helyszíni ellenőrzés során felvett jegyzőkönyv; 

b) különös méltánylást érdemlő eset, illetve körülmény: olyan esemény, avagy élethelyzet, amelyre 
tekintettel a kérelem elutasítása 

ba) az ellátást igénylő vagy családtagja életét, testi épségét, egészségét közvetlenül veszélyeztetné, 
bb) az ellátást igénylőt és családját súlyos nélkülözésnek tenné ki, avagy az egyébként 
bc) az eset körülményeit mérlegelve rendkívül méltánytalan lenne. 

2. Eljárásrend 

2. § (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítására 
irányuló kérelmek Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalánál (a továbbiakban: 
Polgármesteri Hivatal) írásban, támogatási formánként egyedileg meghatározott adattartalommal, 
postai úton vagy ügyfélfogadási időben személyesen terjeszthetőek elő. 

(2) A kérelmekhez az igénylő, valamint családja vagyoni, jövedelmi viszonyait feltáró, e rendeletben 
megjelölt nyilatkozatokat és igazolásokat – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – minden 
esetben csatolni kell. 

(3) A (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel valamennyi kérelem mellékletét képező 
a) vagyonnyilatkozat az 1. mellékletben, 
b) jövedelemnyilatkozat a 2. mellékletben 

megjelölt adatokat tartalmazza. 
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(4) A kérelemhez csatolt nyilatkozatokban foglaltak igazolására a rendelkezésre álló, nyilvános vagy 
hivatalból beszerezhető adatokon túl különösen 

a) munkáltatói jövedelemigazolás, 
b) rendszeres pénzbeli ellátás igazolószelvénye, valamint 
c) iskolalátogatási igazolás 

szolgálhat. 
3. § (1) A Polgármesteri Hivatal a kérelmeket döntésre előkészíti, majd – szükség szerint – az igény 

elbírálására jogosult szervhez továbbítja. 
(2) Kétség esetén a kérelem megalapozottságát, az abban, illetve a csatolt nyilatkozatokban, 

igazolásokban feltüntetett adatok valóságtartalmát környezettanulmány készítésével szükséges 
tisztázni. 

(3) Amennyiben környezettanulmány felvételére az ellátást igénylő együttműködési készségének 
hiányára visszavezethető okból kifolyólag nincs lehetőség, a kérelmet a rendelkezésre álló adatok 
alapján kell megítélni. 

(4) Az ellátási igényeket a döntésre jogosult szerv a kérelemben foglaltak alapján, a – jogszabály vagy 
e rendelet vonatkozó előírásaira tekintettel csatolt – mellékletekben rögzítettekre, valamint az 
esetleges környezettanulmány megállapításaira figyelemmel bírálja el. 

3. Az ellátások folyósításának rendje 

4. § (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokat lehetőség 
szerint – a kérelmező által megjelölt pénzintézetnél vezetett – számlára utalással, ennek hiányában 
pénztári kifizetés vagy postai kiutalás útján, 

a) rendszeres juttatások esetében a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és 
megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló kormányrendeletben megjelölt 
határidőn, 

b) nem rendszeres támogatások esetén az ellátást megállapító határozat jogerőre emelkedését 
követő nyolc munkanapon 
belül kell folyósítani. 

(2) Különös méltánylást érdemlő esetben az ellátás összege a pénztárból haladéktalanul kifizethető. 
5. § (1) A szociális hatáskör gyakorlója az e rendeletben szabályozott 
a) rendszeres ellátásokat a folyósítás időtartama alatt, az 
b) eseti támogatásokat az igénybevételt követő három hónapon belül 

szükség szerint ellenőrzi. 
(2) Az ellátásban részesülő a felülvizsgálat során köteles mindenben együttműködni. 
(3) Az együttműködési kötelezettség megszegése, a különös méltánylást érdemlő esetek kivételével, 

az ellátás megszüntetését eredményezi, és megtérítési igényt alapoz meg. 
6. § A szociális hatáskört gyakorló szerv a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény 

vagy e rendelet előírásainak megsértésével, illetve a szükséges feltételek hiányában jogosulatlanul és 
rosszhiszeműen igénybe vett ellátás összegének, pénzegyenértékének, továbbá a kamat összegének 

a) teljes, avagy részleges elengedéséről vagy 
b) részletfizetési kedvezmény biztosításáról 

kizárólag különös méltánylást érdemlő esetben határozhat. 
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4. Aktív korúak ellátása 

7. § (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény vonatkozó előírásai értelmében 
aktív korúak ellátására jogosult, rendszeres szociális segélyben részesülő, együttműködésre kötelezett 
személy (a továbbiakban: rendszeres szociális segélyben részesülő személy) köteles: 

a) a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatát (a 
továbbiakban: Családsegítő Szolgálat) a jogosultságot megállapító határozat jogerőre emelkedésétől 
számított tizenöt napon belül felkeresve nyilvántartásba vételét kezdeményezni; 

b) a beilleszkedését segítő programban való részvételre irányuló együttműködési megállapodást a 
nyilvántartásba vételt követő harminc napon belül megkötni, illetve 

c) a Családsegítő Szolgálattal az ellátás folyósításának időtartama alatt – a beilleszkedést elősegítő 
programban foglaltak betartása mellett – az e paragrafusban rögzítettek szerint együttműködni. 

(2) A beilleszkedési program a rendszeres szociális segélyben részesülő személy életkörülményeire – 
szociális helyzetére, mentális és egészségi állapotára – figyelemmel  

a) mentálhigiénés, 
b) szociálpszichológiai, 
c) készség- és képességfejlesztő, 
d) életvitel- és életmódformáló, valamint 
e) munkaerőpiaci felkészítő és reintegrációs 

képzéseket, tanácsadásokat, csoportos foglalkozásokat ölel fel. 
8. § Az együttműködési kötelezettség megszegésének minősül, ha a rendszeres szociális segélyben 

részesülő személy 
a) a Családsegítő Szolgálatnál a 7. § (1) bekezdés a) pontjában megjelölt határidőn belül nem jelenik 

meg, és távolmaradását nyolc napon belül hitelt érdemlő módon nem igazolja; 
b) a beilleszkedését segítő programban való részvételre irányuló együttműködési megállapodást a 7. 

§ (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek szerint nem köti meg, vagy 
c) a beilleszkedési programban foglaltakat nem teljesíti. 
9. § (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott ellátotti körön 

túl rendszeres szociális segélyre jogosult az aktív korúak ellátására jogosult személy, ha: 
a) egészségkárosodása a negyven százalékos mértéket a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal 

szakvéleményével, szakhatósági állásfoglalásával igazoltan eléri vagy meghaladja; 
b) pszichiátriai vagy szenvedélybetegsége részvételét a közfoglalkoztatásban szakorvosi véleménnyel 

igazoltan kizárja, akadályozza; 
c) közfoglalkoztatásra irányuló jogviszonyt azért nem létesíthet, mert a munkaköri alkalmassági 

vizsgálaton „nem alkalmas” minősítést kapott, vagy 
d) terhesgondozási könyvvel igazoltan gyermeket vár. 
(2) Rendszeres szociális segély – az (1) bekezdés alapján – kizárólag a jogosultságot igazoló okiratok 

érvényességének időtartamára állapítható meg. 
10. § Az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítása iránti kérelem a Polgármesteri 

Hivatalban erre a célra rendszeresített formanyomtatványon terjeszthető elő. 
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5. Átmeneti segély 

11. § (1) A polgármester a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben foglaltak 
szerint – átruházott hatáskörben – átmeneti segélyben részesíti azt a szociálisan rászoruló 

a) személyt, akiknek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének kétszázötven százalékát, illetve azt az 

b) egyedül élő személyt, akinek jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
háromszáz százalékát 
nem haladja meg. 

(2) Átmeneti segély nyújtható különösen: 
a) gyógyszertámogatásként, illetve egészségügyi biztosítás által nem, vagy csak részben támogatott 

egészségügyi szolgáltatás díjaként; 
b) gyermeknevelési költségek fedezésére, beiskolázási, tankönyv- és tanszervásárlási kiadásokra; 
c) közüzemi szolgáltatónál fennálló hátralék rendezésére; 
d) elemi csapás következményeinek felszámolására, továbbá 
e) súlyos baleset, illetve bűncselekmény áldozatának vagy egyéb 
f) rendkívüli krízishelyzet elszenvedőjének. 
(3) A kérelemhez minden esetben csatolni kell az annak megalapozottságát igazoló, rendelkezésre álló 

dokumentumokat. 
12. § (1) Átmeneti segély kérelemre vagy hivatalból állapítható meg alkalmanként nyújtott pénzbeli, 

illetve természetbeni ellátás formájában. 
(2) Az átmeneti segély legmagasabb összege 50 000 forint. 
(3) Természetben kell megállapítani az átmeneti segélyt, amennyiben: 
a) a kérelem kifejezetten arra irányul, vagy 
b) az az ellátást igénylő és családja vagyoni, jövedelmi, szociális körülményeire, életmódjára, 

életvitelére figyelemmel indokolt. 
(4) A szociális hatáskör gyakorlója a (2) bekezdésben megjelölt értékhatárt különös méltánylást 

érdemlő esetben legfeljebb száz százalékkal emelheti. 
(5) Az átmeneti segély iránti kérelem a Polgármesteri Hivatalban erre a célra rendszeresített 

formanyomtatványon terjeszthető elő. 

6. Temetési segély 

13. § (1) A polgármester a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben foglaltak 
szerint – átruházott hatáskörben – temetési segélyben részesíti azt a szociálisan rászoruló 

a) személyt, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének kétszáz százalékát, illetve azt az 

b) egyedül élő személyt, akinek jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
háromszáz százalékát 
nem haladja meg. 

(2) A kérelemhez minden esetben mellékelni kell a temetés költségeiről kiállított számlák eredeti 
példányait. 

14. § (1) A temetési segély összege a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének tíz százaléka. 
(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 150 000 forint. 

9 
 



(3) A szociális hatáskör gyakorlója az (1) bekezdésben megjelölt értékhatárt különös méltánylást 
érdemlő esetben a temetés költségeinek száz százalékáig emelheti. 

(4) A temetési segély iránti kérelem a temetést követő hatvan napon belül, a Polgármesteri 
Hivatalban erre a célra rendszeresített formanyomtatványon terjeszthető elő. 

(5) A (4) bekezdésben rögzített határidőn túl beérkezett kérelmeket érdemi vizsgálat nélkül el kell 
utasítani. 

7. Köztemetés 

15. § (1) A polgármester az eltemettetésre köteles személyt különös méltánylást érdemlő esetben a 
köztemetés költségeinek megtérítése alól a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 
törvényben foglaltak szerint – átruházott hatáskörben – részben vagy egészben mentesítheti. 

(2) Részben mentesíthető a köztemetés költségeinek megtérítése alól az a szociálisan rászoruló 
a) személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének százötven százalékát, illetve az az 
b) egyedül élő személy, akinek jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

kétszáz százalékát 
nem haladja meg. 

(3) A köztemetés költségeinek megtérítése alól teljesen mentesíthető az a szociálisan rászoruló 
a) személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegét, illetve az az 
b) egyedül élő személy, akinek jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

százötven százalékát 
nem haladja meg. 

(4) A köztemetés költségeinek megtérítése alóli mentesítés iránti kérelem a Polgármesteri Hivatalban 
erre a célra rendszeresített formanyomtatványon terjeszthető elő. 

8. Közgyógyellátás 

16. § (1) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott ellátotti 
körön túl közgyógyellátásra jogosult az a szociálisan rászoruló 

a) személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének százötven százalékát, illetve az az 

b) egyedül élő személy, akinek jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
kétszáz százalékát 
nem haladja meg, amennyiben az igénylő havi rendszeres gyógyító ellátási költségének mértéke az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át eléri. 

(2) A közgyógyellátási jogosultság megállapítása iránti kérelem a Polgármesteri Hivatalban erre a célra 
rendszeresített formanyomtatványon terjeszthető elő. 

9. A személyes gondoskodást nyújtó ellátások 

17. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról az Önkormányzat a Balmazújvárosi 
Kistérség Többcélú Társulással kötött megállapodás révén gondoskodik. 
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10. A Szociálpolitikai Kerekasztal 

18. § A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott feladatokat 
ellátó Szociálpolitikai Kerekasztal tagjai: 

a.) a polgármester; 
b.) a képviselő-testület Szociális és Egészségügyi Bizottságának elnöke; 
c.) a képviselő-testület Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának elnöke; 
d.) a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

képviselője és 
e.) a Tiszacsege Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke. 
19. § (1) A Szociálpolitikai Kerekasztal szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. 
(2) A Kerekasztal üléseit a polgármester hívja össze. 
(3) A testület határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint a fele – a jelenléti íven saját kezű 

aláírással igazoltan – jelen van. 
(4) A Kerekasztal döntéseit a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével, nyílt szavazással hozza meg. 
(5) A Szociálpolitikai Kerekasztal ülései nyilvánosak. 

11. A Tanyagondnoki Szolgálat 

20. § A Tanyagondnoki Szolgálatra irányadó rendelkezéseket a Tanyagondnoki Szolgálatról szóló 
önkormányzati rendelet tartalmazza. 

 
12. Záró rendelkezések 

21. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátások helyi szabályairól szóló 26/2006. (XII. 14.) önkormányzati rendelet. 
 
Tiszacsege, 2013. március 1. 
 
 
 Szilágyi Sándor Füzesiné Nagy Zita 
 polgármester jegyző 
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1. melléklet a 9/2013.(III. 1.) önkormányzati rendelethez 

A vagyonnyilatkozatok kötelező tartalmi kellékei 

1. Az ellátást igénylő személyes adatai 
1.1. neve, születési neve, 
1.2. születési helye, ideje, 
1.3. anyja neve, 
1.4. lakcíme, 
1.5. tartózkodási helye; 

2. az ellátást igénylő, valamint a vele a kérelem előterjesztésének időpontjában közös háztartásban élő közeli 
hozzátartozóinak egyes vagyontárgyai 

2.1. ingatlan vagyon 
2.1.1. az ingatlan adatai 

2.1.1.1. jellege 
2.1.1.1.1. lakóingatlan, lakótelek, 
2.1.1.1.2. üdülőingatlan, üdülőtelek, 
2.1.1.1.3. nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, 
2.1.1.1.4. termőföld, 
2.1.1.1.5. egyéb, 

2.1.1.2. címe, 
2.1.1.3. helyrajzi száma, 
2.1.1.4. alapterülete, 
2.1.1.5. tulajdonosa (tulajdoni hányad), 
2.1.1.6. használatának jogcíme, 
2.1.1.7. szerzési éve, 
2.1.1.8. becsült forgalmi értéke, 

2.2. gépjármű vagyon 
2.2.1. a gépjármű adatai 

2.2.1.1. jellege 
2.2.1.1.1. személygépjármű, 
2.2.1.1.2. tehergépjármű, 
2.2.1.1.3. autóbusz, 
2.2.1.1.4. motorkerékpár, 
2.2.1.1.5. vízi jármű, 
2.2.1.1.6. egyéb, 

2.2.1.2. típusa, 
2.2.1.3. forgalmi rendszáma, 
2.2.1.4. gyártási éve, 
2.2.1.5. szerzési éve, 
2.2.1.6. becsült forgalmi értéke; 

3. keltezés, valamint az ellátást igénylő aláírása. 
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2. melléklet a 9/2013.(III. 1.) önkormányzati rendelethez 

A jövedelemnyilatkozatok kötelező tartalmi kellékei 

1. Az ellátást igénylő személyes adatai 
1.1. neve, születési neve, 
1.2. születési helye, ideje, 
1.3. anyja neve, 
1.4. lakcíme, 
1.5. tartózkodási helye; 

2. a kérelem előterjesztésének időpontjában az ellátást igénylővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma; 
3. a kérelem előterjesztésének időpontjában az ellátást igénylővel közös háztartásban élő, az egy főre jutó jövedelem 

számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai 
3.1. a hozzátartozó 

3.1.1. neve, születési neve, 
3.1.2. születési helye, ideje, 
3.1.3. anyja neve, 
3.1.4. a hozzátartozói viszony jellege 

3.1.4.1. házastárs, élettárs, 
3.1.4.2. gyermek, 
3.1.4.3. egyéb rokon; 

4. jövedelmi adatok 
4.1. a jövedelem forrása 

4.1.1. munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony, 
4.1.2. egyéni és társas vállalkozás, 
4.1.3. őstermelői tevékenység, 
4.1.4. szellemi és más önálló tevékenység, 
4.1.5. ingó és ingatlan vagyontárgyak értékesítése, 
4.1.6. ingó és ingatlan vagyontárgyak bérbeadása, 
4.1.7. nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátás, 
4.1.8. táppénz, 
4.1.9. gyermekgondozási támogatás, 
4.1.10. önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás, 
4.1.11. egyéb, 

4.2. az ellátást igénylő 
4.2.1. jövedelme kategóriánként, 
4.2.2. összes bruttó jövedelme, 
4.2.3. összes nettó jövedelme, 

4.3. az ellátást igénylővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) 
4.3.1. jövedelme kategóriánként, 
4.3.2. összes bruttó jövedelme, 
4.3.3. összes nettó jövedelme, 

4.4. az ellátást igénylővel közös háztartásban élő egyéb rokon 
4.4.1. jövedelme kategóriánként, 
4.4.2. összes bruttó jövedelme, 
4.4.3. összes nettó jövedelme, 

4.5. a család 
4.5.1. jövedelme kategóriánként, 
4.5.2. összes bruttó jövedelme, 
4.5.3. összes nettó jövedelme; 

5. keltezés, valamint az ellátást igénylő aláírása. 
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3. Napirendi pont 

 
Javaslat az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet hatályon kívül helyezésére 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
Szilágyi Sándor polgármester:  

Felkérem Simon Albertet a Pénzügyi-, és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a bizottság 
véleményét ismertesse. 

 
Simon Albert PÜB. elnök:  
 Most már az önkormányzatnak nem kell állattartási rendeletet hozni, mert magasabb 

jogszabályok születtek időközben, amelyek mind a mezőgazdasági haszonállatokra, 
mind a kedvtelésből tartott állatokra tartalmazzák a rendelkezéseket, ezért nekünk 
nem kell ilyen szabályzatot létrehozni, ami van, azt hatályon kívül kell helyezni.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Van-e valakinek még kiegészítése? Nincs, aki egyetért az állattartás helyi szabályairól 

szóló rendelet hatályon kívül helyezésével, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az állattartás helyi 
szabályairól szóló rendelet hatályon kívül helyezését – 7 fő igen szavazattal elfogadta 
és az alábbi rendeletet alkotja:  

 
Tiszacsege Város Önkormányzata 

10/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete 
az állattartás helyi szabályairól szóló 15/2012.(V.3.) önkormányzati rendelet  

hatályon kívül helyezéséről 
 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 
 
1. § Hatályát veszti az állattartás helyi szabályairól szóló 15/2012.(V.3.) önkormányzati 
rendelet. 
 
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Tiszacsege, 2013. március 1. 
 
  Szilágyi Sándor     Füzesiné Nagy Zita 
    polgármester                jegyző 
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4. Napirendi pont 
 

Iskolai felvételi körzet véleményezése 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
 Felkérem Simon Albertet a Pénzügyi-, és Ügyrendi Bizottság elnökét, valamint Tóth 

Imrét a Szociális-, és Egészségügyi Bizottság elnökét, hogy a bizottság véleményét 
ismertesse. 

 
Simon Albert PÜB. elnök:  
 A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal kérte, hogy az önkormányzatunk képviselő-

testülete mondjon véleményt az iskolánk felvételi körzetére vonatkozóan. Tiszacsege 
közigazgatási területe az a terület, ahonnan a beiskolázás történik. Ez nem zárja ki azt, 
hogy más településről is fogadjunk tanulót. Alapvetően Tiszacsege Város közigazgatási 
területe van a határozati javaslatban, ezt támogatjuk.   

 
Tóth Imre SZEB. elnök:  
 Tájékoztatás képpen szeretném elmondani a szülőknek, hogy április első hetében lesz a 

beiratkozás, a Tankerületi Igazgató Úr már jelzett. A szülőknek szükséges magukkal 
hozni a születési anyagkönyvi kivonatot, lakcímbejelentő kártyát, és az iskola érettségi 
vizsgálati lapot. Akinek nincs lakcímbejelentő kártyája, annak be kell szerezni. 
Személyigazolvány nem kell, csak a lakcímbejelentő kártya.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Ismertetem a határozati javaslatot:  

„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyet ért azzal, hogy a Hajdú-
Bihar Megyei Kormányhivatal a Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola felvételi 
körzetét Tiszacsege Város közigazgatási területében állapítsa meg.   
A Képviselő-testület jelen döntését a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivataltól a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján érkezett 
megkeresés alapján hozza meg.” 

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

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – iskolai felvételi körzet 
meghatározása – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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21/2013.(II. 27.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyet ért azzal, hogy a Hajdú-
Bihar Megyei Kormányhivatal a Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola felvételi 
körzetét Tiszacsege Város közigazgatási területében állapítsa meg.   
 
A Képviselő-testület jelen döntését a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivataltól a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdése alapján érkezett 
megkeresés alapján hozza meg. 
 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 

 
 

5. Napirendi pont 
 

Használati szerződés kötése a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
Felkérem Simon Albertet a Pénzügyi-, és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a bizottság 
véleményét ismertesse. 

 
Simon Albert PÜB. elnök:  
 Mindenki tudja, az önkormányzatunk vállalta az iskola működtetését, míg a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ pedig a pedagógiai és egyéb részét viszi az 
iskolának. Ezért kell kötni egy használati szerződést a két fél között, amely tartalmazza 
az együttműködés és használat feltételeit. Úgy láttuk, hogy ez a szerződés nem teljes 
mértékben tartalmaz minden pontot, nem terjed ki minden részre, főleg a működtetési 
oldaláról. A bizottság javaslata az, hogy hatalmazzuk fel a határozati javaslatnak 
megfelelően Polgármester Urat, hogy aláírja a szerződést, úgy, hogy készüljön el a mi 
oldalunkról is a kiegészítése, beletesszük azokat a ma még tisztázatlan kérdéseket, 
amelyeket a működtető oldaláról szeretnénk látni a szerződésben is. Ezzel a 
kiegészítéssel felhatalmazzuk a polgármestert, hogy aláírja a szerződést. 

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 A lakosokat szeretném tájékoztatni, hogy Jegyző Asszonnyal sokkal jobban védjük a 

tiszacsegei önkormányzat érdekeit, de ahol nekünk kell eleget tenni a működéssel a mi 
érdekünket is a jogszabálynak megfelelően fogjuk elkészíteni.  
Ismertetem a határozati javaslatot:  
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„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Szilágyi Sándor 
polgármestert, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a 
továbbiakban: Nkt.) 74. § (6a) bekezdése alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központtal kötendő használati szerződést, valamint a külön kötendő megállapodást az 
önkormányzat nevében aláírja.” 

 Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
 
   A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központtal kötendő használati szerződést – 7 fő igen szavazattal 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

22/2013.(II. 27.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Szilágyi Sándor 
polgármestert, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a 
továbbiakban: Nkt.) 74. § (6a) bekezdése alapján a Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központtal kötendő használati szerződést, valamint a külön kötendő megállapodást az 
önkormányzat nevében aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
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6. Napirendi pont 

 
Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon intézményvezetői beosztására 
benyújtott pályázatok elbírálása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
Felkérem Tóth Imrét a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, hogy a bizottság 
véleményét ismertesse. 

 
Tóth Imre SZEB. elnök:  

A kiírt pályázatra két pályázó jelentkezett Ládi Jánosné tiszacsegei lakos, valamint Radnayné 
Szászi Erika nyíregyházi lakos. A két pályázat közül Ládi Jánosné pályázata tartalmazza a 
pályázati felhívásban megjelölt feltételeket. Radnayné Szászi Erika pályázata 
érvénytelen, mivel nem csatolt erkölcsi bizonyítványt, valamint nyilatkozatot arról, 
hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. Tiszacsege Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete Szociális-, Egészségügyi Bizottságának véleménye alapján javaslom 
a Tisztelt Képviselő-testületnek Ládi Jánosné 4066 Tiszacsege, Ültetés I. u. 2. sz. alatti 
lakos intézményvezetői megbízását. A magasabb vezetői megbízás 2013. március 01. 
napjától 2018. február 28. napjáig szól. Bizottságunk elolvasta a szakmai elképzelését a 
leendő intézményvezető asszonynak és rengeteg újítást és innovatív tevékenységet, 
tartalmas programokat próbál majd véghez vinni. Nyilván ennek majd lesznek anyagi 
korlátai, az elképzelések nagyon jók és előre mutatók. Személyes véleményem is az, 
hogy támogatjuk Ládi Jánosné magasabb vezetői megbízását.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  

Kérdezem Simon Albert Elnök Urat, hogy van-e kiegészítése?  
 
Simon Albert PÜB. elnök:  
 A Pénzügyi Bizottság nevében mi is támogatjuk a pályázót.  
 
Szilágyi Sándor polgármester:  

Aki egyetért azzal, hogy a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon 
intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátásával Ládi Jánosnét bízzuk 
meg, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

   
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Dr. Papp József Városi 
Könyvtár és Művelődési Otthon intézményvezetői beosztásának ellátásával Ládi 
Jánosné bízza meg – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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23/2013.(II. 27.) KT. számú HATÁROZAT: 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (7) bekezdésében biztosított 
jogkörében eljárva, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21. 
§-a alapján 
 

LÁDI JÁNOSNÉ 
 

(Tiszacsege, 1958.11.23.) an.: Jáger Irma 4066 Tiszacsege, Ültetés I. u. 2. sz. alatti 
lakosú, Tiszacsege Város Önkormányzatánál határozatlan idejű közalkalmazotti 
jogviszonyban álló könyvtárost megbízza a Dr. Papp József Városi Könyvtár és 
Művelődési Otthon intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátásával. 

 
A magasabb vezetői megbízás 2013. március 01. napjától 2018. február 28. napjáig 
szól. 
 
Képviselő-testület Ládi Jánosné illetményét 2013. március 01. napjától az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
 
Garantált illetmény:       181.500.-Ft 
Munkáltatói döntésen alapuló illetmény:        4.000.-Ft 
Magasabb vezetői pótlék (a pótlékalap 225%-a):     45.000.-Ft  
         ________________ 
Összesen:        230.500.-Ft 
 
Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vezetői megbízással kapcsolatban a 
szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg. 
 
Határidő: 2013. március 01. 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 

 
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Gratulálok. Én is úgy gondolom, hogy ebben az intézményben csak más 

vonatkozásában a munka szinte ugyan az, mint idáig volt, igaz most már önállóan az 
iskolától levált az intézmény, ezért kellett vezetői beosztásra pályázatot kiírni. Mivel 
eredményes a pályázat gratulálok neki és továbbra is ilyen sikeres munkát, amit idáig is 
végeztél és jó egészséget kívánok, hogy még egy darabig dolgozzunk együtt. Átadom a 
szót Ládi Jánosnénak.   

 
Ládi Jánosné Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon mb. intézményvezető:  

Szeretném megköszönni a bizalmatokat. Arra fogok törekedni, hogy a pályázatomban 
rögzített célkitűzéseket teljesítsem. Köszönöm szépen a bizalmat.  
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7. Napirendi pont 

 
A 2013/2014. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározása 
Ea.: Kótiné Losonczi Zsuzsanna Városi Óvoda és Bölcsőde Intézményvezető 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
 Felkérem Simon Albertet a Pénzügyi-, és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a bizottság 

véleményét ismertesse. 
 
Simon Albert PÜB. elnök:  
 Az előterjesztés arról szól, hogy az óvodai csoportok számát határozzuk meg. Az 

Intézményvezető Asszony javaslatát tudnám elmondani, 2013/2014-es nevelési évben 
7 csoport indulna 22 fős átlaglétszámmal, ezt támogatjuk.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  

Ki van fejtve a maximum átlaglétszám is, elég részletes az előterjesztés, bizottsági 
ülésen részletesen tárgyaltuk. Van-e valakinek még kiegészítése? Mivel nincs, aki 
egyetért azzal, hogy a 2013/2014. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát 7 
csoportban határozzuk meg, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a 2013/2014. nevelési évben 
indítható óvodai csoportok számának meghatározását – 7 fő igen szavazattal 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

24/2013.(II. 27.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d.) pontja alapján a 2013/2014. nevelési 
évben indítható óvodai csoportok számát 7 csoportban határozza meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kótiné Losonczi Zsuzsanna, intézményvezető 
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8. Napirendi pont 
 

A 2012. évben önkormányzati támogatásban részesített szervezetek beszámolója a 
támogatás felhasználásáról 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
Felkérem Simon Albertet a Pénzügyi-, és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a bizottság 
véleményét ismertesse.  

 
Simon Albert PÜB. elnök:  
 A lakosság tájékoztatására célszerű azt elmondani, hogy az önkormányzat szívügyének 

tekinti a civil szervezeteket is, hiszen nagyon sok tiszacsegei embert foglalkoztatnak, 
ezek a szervezetek. Elmondanám azokat a szervezeteket, amelyek kaptak támogatást 
az önkormányzattól. Tiszacsege Városi Sportegyesület Labdarugó, Birkózó 
Szakosztálya, Tiszacsegei Polgárőr Közhasznú Egyesület, Egyek Önkormányzati 
Tűzoltóság, Szent József Plébánia, Tiszacsege Fejlődéséért Alapítvány, Tiszacsegei 
Őszirózsa Népdalkör, Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc Egyesület kapott 
támogatást, összességében 9,5 millió Ft-ban valósult meg, ennyit tudott az 
önkormányzat adni. Időben minden civil szervezet leadta a szakmai és pénzügyi 
beszámolóját, ez az előterjesztéshez hozzá van csatolva, ezt részleteiben is elolvashatta 
bármelyik képviselő társam. A bizottság az előterjesztést javasolja elfogadásra.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
  A lakosoknak annyit szeretném mondani, hogy a 9,5 millió Ft-ból 6 millió Ft az egyeki 

Tűzoltóságra ment, 2,1 millió Ft a Városi Sportegyesület, amit támogattunk. Sajnos elég 
szűk ez a keret, jelen pillanatban is a rendelkezésre álló pénzügyi keret nagyon kevés és 
mi is tudjuk, hogy ezek az egyesületek sokkal több pénzügyi támogatást érdemelnének. 
Lehetőségünk sajnos nem engedi meg, hogy többet támogasson. Köszönöm, minden 
alapítványnak, úgy gondolom, hogy azokat a pénzösszegeket, amelyeket megkaptak 
azt Tiszacsege javára fordították és nagyon sok esetben Tiszacsege Önkormányzatát 
képviselték eredményesen.   
Aki egyetért a 2012. évben támogatott társadalmi szervezetek beszámolójával, kérem, 
hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
  

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a 2012. évben önkormányzati 
támogatásban részesített szervezetek beszámolóját – 7 fő igen szavazattal elfogadta 
és az alábbi határozatot hozta: 
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25/2013.(II. 27.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évben támogatott 
társadalmi szervezetek beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: Folyamatos 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 

 
 

9. Napirendi pont 
 

Beszámoló Egyek – Újszentmargita – Tiszacsege Önkormányzatok által működtetett 
központi ügyelet bevételeiről és kiadásairól 2012. január 01. és 2012. december 31. 
időszak vonatkozásában 
Ea.: Dr. Gadóczi István ügyeletvezető 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
 Három településnek, a központi orvosi ügyeletnek nem szakmai jellegű vezetője a 

mindenkori tiszacsegei polgármester, a szakmai vezetője az orvosi ügyeletnek dr. 
Gadóczi István, de a működtetésért Tiszacsege Város mindenkori polgármestere jelen 
pillanatban személyem a felelős. Ezért kell ezeket a beszámolókat elkészíteni, az 
önkormányzatok, ami pénzügyi segítséget nyújtott, azokkal el kell számolni. Átadom 
Gadóczi István Doktor Úrnak a szót, mint szakmai vezetőnek, hogy tájékoztassa a 
lakosságot.  

 
Dr. Gadóczi István SZEB. tag: 
 Minden évben megtesszük ezt a jelentést, van egy pénzügyi oldala, ezt a pénzügyi 

irodavezető készíti el, van egy szakmai beszámoló, ennek én vagyok a felelőse és én 
készítem el. Néhány gondolatot szeretnék, megosztani. Ellátási területünkön 11.831 
bejelentett lakos él, a három településnek ez az összesített lakosság száma, 2012 
évben problémamentesen sikerült megoldani az ügyeleti ellátást, vonatkozik ez arra, 
hogy panasz, bejelentés, per nem volt az ügyelet tevékenységével kapcsolatban. Illetve 
minden nap megtudtuk oldani, hogy hiánymentesen orvos, szaknővér, gépkocsivezető 
vegyen részt az ügyeletben. 2012 évben 3139 beteg ellátást regisztráltuk, ennyi fő 
jelent meg sürgősségi esettel, az orvosi készenléti és rendelési időn kívül. Tiszacsegei 
megkeresés ebből 1762 fő volt, egyeki lakos 841 fő, újszentmargitai 393 fő, nem itt 
lakó átutazó panaszos 143 fő. A statisztika az a 2011-es évnek a statisztikájával 
megegyező, a tiszacsegei megkeresések nagyobb számban jelentkeznek, főleg a 
rendelőben történő megjelenések, ez annak tudható be, hogy helyben van az ügyelet 
és hamarabb betud jönni a tiszacsegei, akár egy kérdést is feltenni a szakorvosnak. A 
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házhoz hívások száma azért fontos, mert plusz költséggel a benzinköltséggel is jár, 746 
volt. A házhoz hívások és a rendelőben történő ellátások aránya 1:3-hoz, egyharmada 
hívás, 2/3-a pedig a rendelőben való ellátás. Koreloszlás tekintetében annyiban 
szeretném tájékoztatni a lakosságot, hogy az ellátások fele 0-14 év közötti gyermek, 
illetve 61 év feletti lakosok ellátását teszi ki. Betegség típusokat is bemutattam 
táblázatosan, annyit tudok mondani, hogy a felső légúti megbetegedések nagy 
számmal tűnnek ki egész évben, másodsorban szívrendszeri kórokok, harmadsorban 
baleseti ellátás az, ami a feladatok zömét adja. Annyit szeretnék még elmondani, hogy 
lebontottam hónapról hónapra, hogy mit tettünk az ügyeletért, nagyon sok segítséget 
kaptunk Tiszacsege önkormányzatától, akár a karbantartásban, akár az eszközök 
beszerzésében. Sikerült a 2012-es évben elérni azt, hogy a dolgozók is érzik azt, hogy 
fontos ez a munkahely nekik, saját támogatással, segítséggel eszközök és tárgyi 
beszerzéssel segítették az önkormányzatot. Aki adománnyal segítette az ügyeletet és 
ezért nem kellett az önkormányzatoknak még pluszban kitermelni Soltész Gábor, Ferge 
János, Farkasné Zsányi Enikő, az Országos Mentőszolgálattól kaptunk segítséget, 
támogatást, Remenyik Imre vállalkozótól, Sallai Szabolcs vállalkozótól, Vincze László 
vállalkozó, a helyi kábeltévé szolgáltató ingyenesen biztosítja az ügyeleten nem 
számláz internet és tv szolgáltatási díjat, illetve a saját vállalkozásom is beszállt ebbe a 
támogatásba egy résszel. Úgy érzem, hogy én is és a dolgozók is átérzik az ügyeletnek 
ennek a fontosságát. Igyekszünk a legjobb minőségű és legjobb szakmai munkát átadni 
a lakosságnak. Kérem a beszámoló elfogadását.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  

Amit a Doktor Úr elmondott kiegészítést köszönöm. Amikor a képviselő-testület is 
létrehozta az orvosi ügyeletet, nagyon jól tette. Mióta polgármester vagyok minimális 
panasz véleményt nyilvánítottak. A megnyilvánulások, amelyeket közöltek velem a 
lakosok, azoknak a 99%-a pozitív volt, és köszönték a három önkormányzatnak, hogy 
működtetjük és hozzájárulunk a működtetéshez. A terepjáró gépkocsira is új gumit 
vásároltattunk, műszakilag olyan állapotban van, hogy a szervizbe bevitettük, nem 
kevés összegért meghaladta a félmillió forintot, de rá kellett költeni a gépjárműre és 
nagyon jó állapotban van. Arra kérem mind a három település lakóit, hogy 
indokolatlanul a költségeket ne növeljék, indokolt esetben hívják ki az ügyeleti 
gépjárművet. Nem tapasztalható különösebb indok nélküli gépjármű használat. Úgy 
gondolom, ha továbbra is ilyen felelősségteljesen fog az orvosi ügyelet működni, akkor 
mint a három település önkormányzata segíteni fogja, hogy jó orvosi ügyeleti 
ellátásban részesüljön mindenki. Külön köszönöm a Doktor Úrnak, hogy gondoskodik 
arról, hogy minden órában az orvosi ellátás biztosítva legyen. Az önkormányzatok 
részéről biztosítjuk, hogy ezt a szolgáltatást továbbra is zökkenőmentesen eltudjátok 
látni.  
Aki egyetért az Egyek – Újszentmargita – Tiszacsege Önkormányzatok által működtetett 
központi ügyelet bevételeiről és kiadásairól készített beszámolóval, kérem, hogy 
kézfelnyújtással jelezze.  

  
   

A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Egyek – Újszentmargita – 
Tiszacsege Önkormányzatok által működtetett központi ügyelet bevételeiről és 
kiadásairól készített beszámolót – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
 

26/2013.(II. 27.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Egyek – Újszentmargita – 
Tiszacsege Önkormányzatok által működtetett központi ügyelet bevételeiről és 
kiadásairól 2012. január 01. és 2012. december 31. időszak vonatkozásában készült 
beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Gadóczi István ügyeletvezető 

 
 

10. Napirendi pont 
 

Javaslat a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez 
kapcsolódó talajterhelési díjról szóló rendelet módosítására 
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
 Felkérem Simon Albertet a Pénzügyi-, és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a bizottság 

véleményét ismertesse. 
 
Simon Albert PÜB. elnök:  
 Minimális változtatás van, az 5. § (3) bekezdését hatályon kívül helyeztük.  
 
Szilágyi Sándor polgármester:  

Aki egyetért a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez 
kapcsolódó talajterhelési díjról szóló 34/2004.(XII.23.) rendeletének módosításával, 
kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
   A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a helyi vízgazdálkodási 
hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjról 
szóló rendelet módosítását – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet 
alkotja:  
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Tiszacsege Város Önkormányzata 
11/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelete 

a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó 
talajterhelési díjról szóló 34/2004.(XII.23.)  rendeletének módosításáról 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. 
évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. 
cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli 
el: 

1.§ 
 

Hatályát veszti a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez 
kapcsolódó talajterhelési díjról szóló 34/2004.(XII.23.) rendelet 5. § (3) bekezdése. 
 

2.§  
 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
Tiszacsege, 2013. március 1. 
 
 
  Szilágyi Sándor     Füzesiné Nagy Zita 
   polgármester                              jegyző 
 

 
11. Napirendi pont 

 
A 2013. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendelése 
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Felkérem Simon Albertet a Pénzügyi-, és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a bizottság 

véleményét ismertesse. 
 
Simon Albert PÜB. elnök:  
 A lakosság is tapasztalta, hogy évente van két időszak, amikor szabadságra mennek a 

hivatal dolgozói ez évben is betervezésre került, július 8-tól július 19-ig, illetve 
december 16-tól december 31-ig. Bizottságunk támogatta.  
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Szilágyi Sándor polgármester:  
 A Jegyző Asszony kérte ezt, ő a hivatal szakmai vezetője, egyetértek a javaslattal, mert 

elég sok szabadság felgyűlik, a másik az, hogy előre tudják meg a tiszacsegei lakosok, 
hogy a Kormányhivatal által működtetett irodákra nem vonatkozik.  
Van-e valakinek kiegészítése? Mivel nincs, aki egyetért azzal, hogy a tiszacsegei 
Polgármesteri Hivatalban 2013. július 8-19, valamint 2013. december 16-31. 
időszakokban igazgatási szünetet rendeljünk el, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

  
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a 2013. évre vonatkozó 
igazgatási szünet elrendelését – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 

 
27/2013.(II. 27.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése alapján igazgatási szünetet rendel 
el a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban, az alábbi időszakokban: 
 

-  2013. július 8-19., 
-  2013. december 16-31. 

 
Határidő: folyamatos 
Végrehajtásért felelős: Füzesiné Nagy Zita jegyző 

 
 
12. Napirendi pont 

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

 
 Szilágyi Sándor polgármester ismerteti a polgármesteri jelentésben foglaltakat.  
 
Szilágyi Sándor polgármester:  

2013. február 21-én állapotfelmérést végeztünk az önkormányzat tulajdonában lévő 
fonyódligeti üdülőben. Polgár, Egyek, Tiszacsege és 12%-ban a megyei önkormányzat 
tulajdonában áll. Az volt a kérésünk, hogy idáig Polgár üzemeltette, ha négyen 
megtudtunk volna állapodni, akkor az érvényben lévő működtetés, amire jelen 
pillanatban szerződés is van, akkor nem Polgár, hanem Tiszacsege működtette volna az 
idei évtől kezdve két évig. Sajnos ezt a polgári önkormányzat nem támogatta, hangot is 
adtam annak, hogy többet vártam volna Tiszacsege vonatkozásában, mert ez előtt 
másfél évvel támogatta Tiszacsege az ilyen irányú kérését Polgárnak, ezért Egyek 
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Polgármesterével felbontottuk a másfél évvel ezelőtt megkötött fonyódligeti üdülő 
hasznosítására kötött megállapodást.  
Nagyon sok pályázaton dolgozunk, olyan pályázatokat terjesztünk a testület elé, amely 
maximálisan a legjobbak között van. A pénzügyi helyzetünk szab határt az 
elképzeléseinknek, idáig a pályázatok 90%-a olyan, amelyek 100%-os 
támogatottságúak. Szeretnék a Kultúrházat, a Mozit, a közteret, a rendőrségi épületet, 
a polgárőr épületet felújítani.  
Magyargorbó polgármestere nagyon kért, hogy a Március 15-ei ünnepséget a két 
magyar faluban ünnepeljük, ezért a tiszacsegei lakosok megértését kérem, jelen 
pillanatban két alpolgármester is fog engem itt helyettesíteni és a képviselő társaim is 
részt fognak venni a Március 15-ei ünnepségen.  
Aki a polgármesteri jelentéssel, valamint az elhangzott kiegészítéssel egyetért kérem, 
hogy kézfelnyújtással jelezze.  

  
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

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

 
28/2013.(II. 27.) KT. számú HATÁROZAT: 

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

 
 

13. Napirendi pont 
 

Különfélék 
 
a.) Pelyhe István bérleti díj elengedése iránti kérelme 

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

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Pelyhe István bérleti díj elengedése iránti kérelmét most nem tárgyaljuk, a következő 

bizottsági ülésre meghívjuk Pelyhe Istvánt, aki elfogja, hogy a legközelebbi bizottsági 
ülésre napoljuk el, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Pelyhe István kérelmének 
elnapolását – 7 fő igen szavazattal elfogadta és a napirendet elnapolja.  
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b.) Kóti Imréné Tiszacsege, Ady E. u. 12. szám alatti lakos tulajdonában lévő 

földterületek felajánlása vételre 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Kóti Imréné Tiszacsege, Ady E. u. 12. szám alatti lakos tulajdonában lévő 

földterületeket ajánlott fel a Lyukashalmi szőlőben zártkerti övezetben van, három 
helyrajzi számon több kisebb területről van szó. Az elkövetkezendő időben a kisebb 
terület a mi elképzelésünkben ne akadályozzon. Van-e valakinek javaslata, 
hozzászólása? Mivel nincs, aki egyetért azzal, hogy Kóti Imréné Tiszacsege, Ady E. u. 12. 
szám alatti lakos által felajánlott földterületeket 30 ezer Ft vételárért megvásároljuk, 
kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

  
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Kóti Imréné Tiszacsege, Ady E. 
u. 12. szám alatti lakos tulajdonában lévő földterületek felajánlását – 7 fő igen 
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
29/2013.(II. 27.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete - figyelembe véve a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§ - át – 
úgy határoz, hogy Kóti Imréné Tiszacsege, Ady E. u. 12. szám alatti lakos által vételre 
felajánlott tiszacsegei zártkerti 

- 5260 hrsz-ú 633 m2 nagyságú 1,54 AK értékű „kert” művelési ágú földterületnek 
a 18/270-ed tulajdoni hányadát (kb. 42 m2), 

- az 5261 hrsz-ú 629 m2  nagyságú 1,26 AK értékű „szőlő” művelési ágú földterület 
18/270-ed tulajdoni hányadát (kb.42 m2), valamint 

- az 5262 hrsz-ú  324 m2 nagyságú 0,65 AK értékű „szőlő” művelési ágú földterület 
18/270-ed tulajdoni hányadát (kb. 22 m2) képező ingatlanokat elfogadja. 

 
A vételárat összesen 30.000 Ft-ban határozza meg. 
Képviselő-testület megbízza dr. Snyozik Éva ügyvédnőt az adás-vételi szerződés 
elkészítésével, ezt követően felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert az adás-vételi 
szerződés aláírására.      
                           
Határidő: 2013. március 31. 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
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Szilágyi Sándor polgármester:  
 Felkérem Losonczi Jánost, mivel ezzel kapcsolatban már hozzám is jöttek kéréssel, hogy 

mérje fel, hogy ilyen szerény összegért, van-e még aki felajánlja a földterületet, a 
titkárságon írják fel, következő ülésen megtárgyaljuk, hogy van-e rá fedezet.  

 
 

c.) Szilágyi Antal Tiszacsege, Lehel u. 3. szám alatti lakos területbérlés iránti 
kérelem 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
Szilágyi Sándor polgármester:  

Szilágyi Antal azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy az erdő művelési ágú területünkön 
az ő kertje végében egy 40 m2 területen fát tárolna és kultúr állapotban tartaná, úgy 
hogy az erdő művelési ágnak eleget tegyünk, a fák telepítését, illetve a csemetéknek a 
megőrzését továbbra is biztosítani kell, ezzel a kiegészítéssel, aki  egyetért azzal, hogy 
Szilágyi Antal részére a Lehel u. 3. szám alatti ingatlana végében lévő területből 40 m2 
területet bérbe adjunk, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

  
A döntéshozatalban résztvevők száma: 7 fő. 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Szilágyi Antal Tiszacsege, Lehel 
u. 3. szám alatti lakos részére földterület bérbeadása – 7 fő igen szavazattal elfogadta 
és az alábbi határozatot hozta: 

 
30/2013.(II. 27.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 
önkormányzat tulajdonában lévő 1701/17 hrsz.-ú „erdő” művelési égú területből a 
Lehel u. 3. szám mögött igényelt 40 m2 nagyságú területet határozatlan időre bérbe 
adja Szilágyi Antal Tiszacsege, Lehel u. 3. szám alatti lakos részére azzal a feltétellel, 
hogy a bérlő köteles a területre ültetett kisfák védelméről és a terület tisztaságáról 
gondoskodni.  
 
Amennyiben az Erdészeti Igazgatóság a terület betelepítésének ellenőrzése során a 
terület bérbeadását kifogásolja, az önkormányzat a bérleti szerződést azonnali 
hatállyal felmondja.  
 
Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a bérleti szerződés 
aláírására.  
 
Határidő: 2013. március 31.  
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
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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 
 
 
 

Derzsényi János 
jegyzőkönyvhitelesítő 
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