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Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő‐testületének 2013. április 30‐én du.
1400 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében – megtartott
üléséről.

Jelen vannak:

mellékelt jelenléti ív szerint:
Szilágyi Sándor
Bagdi Sándor
Losonczi János
Dr. Gadóczi István
Simon Albert
Tóth Imre

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
települési képviselő
települési képviselő
települési képviselő

Polgármesteri Hivatal részéről:
Füzesiné Nagy Zita
jegyző
Zsólyominé Gyenes Anikó
jegyzőkönyvvezető
Langó Józsefné
pénzügyi irodavezető
Meghívottak:

mellékelt jelenléti ív szerint:
Dr. Berecz József r. alezredes kapitányságvezető, Oláhné Kovács Márta
Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezető

Szilágyi Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott
vendégeket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 6 fő
képviselő jelen van. Derzsényi János jelezte, hogy később érkezik.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Zsólyominé Gyenes Anikóra, valamint a
jegyzőkönyv‐hitelesítő személyére Simon Albert képviselőre és a napirendi pont
tárgyalására.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a jegyzőkönyvvezető,
jegyzőkönyv‐hitelesítők személyét – 6 fő igen szavazattal (Derzsényi János nem volt
jelen a szavazásnál) elfogadta.
Szilágyi Sándor polgármester:
A 4‐es napirendi pont nem aktuális, azt nem tárgyalnánk, ezért, aki a kiküldött
meghívóban szereplő többi napirendi pont tárgyalásával egyetért, kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a napirendi pont tárgyalását – 6
fő igen szavazattal (Derzsényi János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta.
Napirendi pontok:
1./

Balmazújvárosi Rendőrkapitányság beszámolója a 2012. évben végzett munkájáról
Ea.: Dr. Berecz József r. alezredes kapitányságvezető

2./

Az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

3./

A szociális ellátások rendjéről szóló 9/2013.(III. 1.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

4./

Az éves belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

5./

Az önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó
értékelése
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

6./

Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra‐fejlesztés, felújítás pályázat
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

7./

Javaslat közbeszerzési eljárás megindítására "napelemes rendszerek telepítése"
tárgyában
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

8./

Jamriska Zoltán lakásigénylése
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

9./

Helyiség bérbeadása a strand területén
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

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

Napirendi pont
Balmazújvárosi Rendőrkapitányság beszámolója a 2012. évben végzett munkájáról
Ea.: Dr. Berecz József r. alezredes kapitányságvezető
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem dr. Berecz József rendőr alezredes kapitányságvezetőt, hogy szóbeli
kiegészítését tegye meg.
Dr. Berecz József r. alezredes kapitányságvezető:
Tisztelt Képviselő‐testület! Az írásos beszámolóban azokat a sarokszámokat, adatokat és
tendenciákat, amelyek 2012 évben Tiszacsege Város közbiztonságára vonatkoztat,
igyekeztem kellő részletességgel összeszedni és Önök irányába prezentálni. Ezek közül
néhányra szeretném ráirányítani a figyelmet. Évek óta működik az a rendszer, hogy
közbiztonsági egyeztető fórumok bevonásával a fórum, a polgármester és ezen
keresztül a lakosság véleménye alapján sorolják be Magyarország településeit normál
kockázatú településnek, ahol különösebb gond és probléma nincs, fokozott és kiemelt
kockázatot jelentő települések sorába. Tiszacsege Város tavaly egész évben normál
besorolású településként működött. Ami azt jelentette, hogy rendőri jelenlétet
elegendő heti egy alkalommal biztosítani és különösebb gond, probléma a településen
nem jelentkezett, kirívó súlyú bűncselekményt a településen nem követtek el. A
beszámolóban szerepel, hogy mennyi jogsértés vált ismerté, ezek természetesen a
hozzánk érkezett feljelentések és az általunk észlelt eseményeket jelenti. 110
bűncselekmény vált ismertté Tiszacsegén. Az elmúlt 5 évben 2009 volt az, amikor egy
bűncselekmény vált ismertté. A 110 bűncselekmény természetesen tartalmazza a
büntetőtörvénykönyvben szereplő valamennyi bűncselekményi tényállást, ami ismertté
vált. Ebbe a 110 bűncselekménybe beletartozik a zaklatás, ittas vezetés, közlekedési
bűncselekmények, ezen belüli kategóriákat tartalmazza az anyagban szereplő többi
táblázat. Nyilván, ahogy országosan is és az egész kapitányságra vonatkoztatva is igaz, a
legtöbb jogsértés az a vagyon elleni jogsértések körébe tartozik, igaz ez Tiszacsegére is
110 bűncselekményből 56 volt a lopás és 5 betöréses lopás volt, amit regisztráltunk
2012 évben. A település közbiztonságára jótékony hatással volt egy elkövetőnek az év
közbeni kivonása a területről, amely a büntetés végrehajtási intézetbe történő
beszállítását jelentette. Ehhez a személyhez kapcsolódóan volt tapasztalható tavalyi
évben, hogy Egyekről is érkeztek bűnelkövetők Tiszacsege Városába, akik itt elsősorban
telephely, illetve esetenként vendéglátóhely, főleg a telephely jogsérelmére elkövetett
jogsértések voltak a jellemzőek. Ezek az ügyek akkor zömében felfüggesztésre kerültek,
azzal, hogy az elkövető kiléte nem volt megállapítható a nyomozás során. Szerencsére
azzal a jó hírrel tudok szolgálni, hogy ebben az ominózus időszakban elkövetett
valamennyi telephely betörésnek az elkövetője felderítésre került ebben az évben.
Reméljük, hogy majd, ha bírói szakba fog jutni, akkor a bíró is úgy látja, hogy kellő számú
és alapos bizonyítékokat a nyomozás során összetudtuk gyűjteni és további
szabadságvesztésre is méltón számíthatnak ezek a személyek. Ezzel szerettem volna azt
is érzékeltetni, hogy a nyomozás során, ha nem érünk el eredményt, a tevékenységünk
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ezekben az ügyekben nem zárul le, hiszen ezek között a telephely betörések között van
olyan, amelyik már több, mint egy évvel ezelőtt volt és most sikerült beszereznünk olyan
bizonyítékokat, olyan nyomszakértői véleményeket, amellyel tudjuk bizonyítani, hogy
ezek a személyek követték el ezeket a jogsértéseket. Amikor a területről történő
kivonásuk megtörtént az elkövetőknek, Tiszacsegén és Egyeken látványosan visszaesett
az ismertté vált bűncselekmények száma és rendszeresen kapcsolatban vagyunk
Polgármester Úrral. Hétről‐hétre arról tudok beszámolni, hogy semmi rendőrséget
érintő esemény nem történt a városban. Reméljük, hogy ez 2013‐ban is hasonlóan fog
alakulni. Komoly változás volt 2012. április 15‐én a szabálysértési törvénymódosítás és
az ehhez kapcsolódó egyéb jogszabályi módosítás, amikor is a jogalkotó 20 ezer Ft‐ról 50
ezer Ft‐ra emelte fel a bűncselekményi értékhatárt, ami azt jelenti, hogyha nincs
minősítő körülmény, akkor 50 ezer Ft‐ig terjedő kárértékig szabálysértési eljárás
keretében vizsgáljuk a cselekményt, próbáljuk felderíteni az elkövetőt, illetve vonjuk
felelősségre. Azon túl, hogy megemelte a jogalkotó az értékhatárt, hozott egy olyan
módosítást is, hogy a tulajdon elleni jogsértések és még mellette néhány másik
szabálysértés, garázdaság, rendzavarás például, elzárással is sújthatóvá minősítette. Ez
azt jelenti, hogyha az elkövetéstől számított 48 órán belül a rendőrség tudomására jut
az elkövető kiléte, akkor a rendőrség szabálysértési őrizetbe veheti a szabálysértés
elkövetőjét, ami 72 óráig tarthat, ez idő alatt gyűjti össze a bizonyítékokat, rendezi az
ügyiratot és tárja a bíróság elé, aki 72 órán belül dönt az elkövetőknek a felelősségre
vonásáról, illetve meghatározott büntetést, intézkedést alkalmaz. Ez szeptember
hónapig nem volt látványos ennek a szakasznak az alkalmazása. A főkapitány
személyében történt változást követően egy nagyon intenzív munka kezdődött meg e
vonatkozásban és már év végéig több személyt vettünk őrizetbe, amely zömében
falopás ügy volt. Ebben az évben már 12 főnél tartunk az őrizetbe vett személyek
számát illetően. Tiszacsegei lakos még és reméljük, hogy ezt követően sem fog ebbe a
körbe bekerülni, más településeken élők vonatkozásában éltünk ezzel a
szabálysértéssel. Az enyhe tél is befolyásolta, hogy kevesebb falopást regisztráltunk,
mind mi, mind az erdészeti mezőőrök. Az is hozzájárult, hogy elterjedt az érintett
körben, hogy nem érdemes 20‐30 kg fát lopni, mert akkor 2 éjszakát kell bent tölteni
Debrecenben a fogdán, ha a bíróság olyan ítéletet hoz, akkor a börtönben további
napokat kell eltölteni. Halmozotti büntetésként egy szabálysértésért, akár 60 nap
elzárást is kiszabhat a bíróság. Természetesen az ilyen jellegű intézkedést megfelelő
körültekintéssel szoktuk meghozni. Nem 15‐17 éves gyerekkel szemben alkalmazzuk ezt,
hanem ami a lakosságot leginkább irritálja, lakosság javait károsítja, azokkal a
jogsértésekkel szemben kívánjuk ezt hatékonyan alkalmazni.
A másik olyan
bűncselekmény, amely a lakosság biztonságérzetét befolyásolhatja azok az erőszakos
garázda jellegű jogsértések. Én csak úgy, mint a vagyon elleni bűncselekményeket, az
erőszakos garázda jellegű jogsértéseket is egyenként néztem meg, amikor készítettem a
beszámolót és ez a három ügy volt, ami szórakozóhelyhez, kocsmához köthető,
klasszikus garázdaság volt. A többi, mindegyik valamilyen korábbi sérelem közterületen
történő megtorlását takarta. Jellemző volt az élettársak, rokoni kapcsolatokból kialakuló
konfliktusok, amellyel a közterületen jutottak el odáig, hogy esetleg bántalmazásban
csúcsosodtak ki. A Tisza‐parthoz két esemény kötődött, az egyik olyan volt, amelyek
nem tiszacsegei lakosokat érintett, hanem idegenek jöttek a csárdába szórakozni, majd
néminemű félreértés és az elfogyasztott alkohol következtében történt ott egy
garázdaság, amely eleinte komolynak indult, fegyverhasználattól minden felmerült,
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amikor másnapra meglettek az elkövetők, akkor kiderült, hogy csak játék pisztoly volt. A
másik a Csege Napok estélyén volt, amikor két társaság összeszólalkozott, itt is az
alkohol volt a befolyásoló tényező, aztán egy teljesen véletlen egymásnak menés fajult
odáig, hogy összeverekedtek és még a kés is előkerült. Ez volt, ami komolyabb
problémát okozott. Egyébként a településen megrendezett akár kulturális, akár nagyobb
szabadtéri rendezvény ettől az egy esettől eltekintve gond és probléma mentesen
zajlott le. Igyekeztünk olyan rendőri erőt ide irányítani és valamennyi településre, ahol
rendezvényt tartottak, hogy tudjuk biztosítani a rendet. Az alkohol szerepe ezeknél a
garázdaságoknál, testi sértéseknél minden esetben tetten érhető, nyilván nem olyan
szinten, hogy erre alappal hivatkozhattak volna a büntető eljárás során, tehát ez nem
megszüntető ok volt, ettől függetlenül velük szemben az eljárást lefolytattuk. Nagyon
komoly hangsúlyt fektetünk idén is a bíróság elé állításos eljárásokra. Ez azt jelenti, hogy
a gyanúsítást követő 30 napon belül a bíróság ítéletet hoz az elkövető tekintetében. A
debreceni Járási Ügyészség, ahová a mi kapitányságunk tartozik külön ügyészi csoportot
hozott arra létre az idén, hogy ezeket az ügyeket befogadja, és nagyon gyorsan
pillanatok alatt, kitűzik a tárgyalást és meghozzák az ítéletet, ez a legnagyobb visszatartó
erő. A másik eszköz, amellyel nagyon intenzíven éltünk a tavalyi évben is, amikor
többszörös különös visszaeső elkövetőinket tudjuk valamilyen ügyben gyanúsítottá
tenni és bizonyítani a bűnösségüket, akkor amikor csak lehetőségünk van rá, akkor
élünk az őrizetbe vétellel. Ez már évekkel korábban is egyértelmű volt. Ezek a személyek
túl sok hajlandóságot a változásra nem nagyon mutatnak, a társadalomba való
beilleszkedésük az nem igazán működik. Velük szemben a leghatékonyabb eszköz az, ha
a lakosság köréből kivonjuk őket és valamilyen szintű szabadságelvonást alkalmazunk
velük szemben. Vasárnapi nappal 7‐re emelkedett az előzetes letartóztatásban lévő
elkövetőinknek a száma és ezeknek zöme a Tiszamenti területről kerül ki, amelyik
minden esetben jótékonyan jelentkezik a település bűnügyi közbiztonsági helyzetében,
mert van olyan, hogy hetekig egyetlen egy vagyon elleni jogsértést sem jelentenek be
hozzánk. A közlekedés biztonsági helyzettel kapcsolatban azt tudom elmondani, ahogy a
legkevesebb bűncselekményt a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság regisztrálta, a
legkevesebb személyi sérüléssel járó közlekedési baleset is a kapitányság útjain történt
Hajdú‐Bihar megyében. Volt egy olyan 6 hónap, amikor Egyek, Tiszacsege,
Újszentmargita esetében a 6 hónap alatt egyetlen egy személyi sérülés és baleset sem
történt. 6 személyi sérüléssel járó közlekedési baleset volt, 8 napon túl gyógyuló sérülés
1 volt, a többi 5 pedig 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléssel járt, 4 anyagi káros
baleset történt a településen, illetve a településhez tartozó közutakon. Egy halálos
baleset volt Balmazújváros külterületén. Sajnálatos, hogy az idén már van egy halálos
balesetünk a 33‐as főúton, ahol más megyéből származó kerékpáros és más kapitányság
illetékességi területén lakó gépjárművezető volt az ügyben érintett. Az sem helyi lakos
volt, mi igyekszünk a saját lakosainkat, illetve az útjainkon közlekedőket arra szorítani,
arra nevelni, hogy a közlekedési szabályokat tartsák be. Arról szeretném tájékoztatni a
képviselő‐testületet, hogy rövid időn belül a kapitányság rendelkezni fog sebességmérő
berendezéssel, ami tervek szerint két hetes ciklusokban lesz a kapitányságnál, egy másik
kapitánysággal együtt fogjuk használni. Egyetlen egyszer sem volt mérés a településen,
egy intenzív sebesség ellenőrzést fog a rendőrség végrehajtani most már az illetékességi
területünkön, természetesen elsősorban a balesetveszélyes útszakaszokra, a
balesetveszélyes helyekre fogjuk koncentrálni a tevékenységünket. A lakott terület
határát jelző táblától néhány 10 méteres távolságra nem fogunk sebességmérést
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végrehajtani, kivéve, ha a város határát jelző táblánál következnek be a balesetek és az
ha a gyorshajtással összefügg, akkor ott fogunk mérni. Valószínűleg igénybe fogjuk venni
a város honlapját, annak érdekében, hogy a sebességmérés helyét és időszakát tudjuk a
lakosság számára elérhetővé tenni. A következő újságban szeretnénk közzé tenni egy
tájékoztatót, pontosan azért, mert nincs hozzászokva a lakosság ehhez a fajta rendőri
ellenőrzéshez, hogy mely kilométer értékeknél milyen határnál fogunk mérni, ha azt az
értéket túllépik, akkor milyen szankció vár arra, aki a szabályokat nem fogja betartani. A
cél az, hogy betartsák a szabályokat és nem az, hogy minél több büntetést szabjunk ki. A
város közbiztonságát érintően egy kicsit a jövőbe tekintve úgy gondolom, hogy itt is
lassan a finisébe ér a térfigyelő kamerarendszer kiépítése. Balmazújvároson várhatóan
május végén talán üzembe is tudjuk helyezni a rendszert. A településen a pályázat nyert,
itt már a kivitelezés van hátra, ez mindenféleképpen visszatartó erő lesz elsősorban az
utazó bűnözőkkel kapcsolatban, de ha jól meg van választva a helye a kamerának, akkor
a településen lakó személyek által elkövetett jogsértések számát is lényegesen vissza
tudjuk szorítani. Talán a megelőzésben még hatékonyabb lesz, mint a tényleges
felderítésben, de ott is komoly segítséget fog nyújtani. Ez is hozzá fog járulni ahhoz,
hogy Tiszacsege Város közbiztonsága legalább olyan, de még inkább jobb legyen, mint
2012. évben volt. Szeretném megköszönni a Polgármesteri Hivatal támogatását és
közreműködését a munkánkhoz, a sikereinkhez. Külön szeretném megköszönni a
Polgárőrségnek az áldozatkész munkáját. Volt egy időszak, amikor gépjármű gondjaink,
problémáink voltak, akkor nagyon komoly segítséget jelentett a polgárőrség
közreműködése, mind élő erővel, mind személlyel, mind technikával segítette a
munkánkat. Szinte heti rendszerességgel kerül sor közös szolgálat teljesítésére a
polgárőrökkel, mindenféleképpen hozzájárult az ő tevékenységük is ahhoz, hogy
Tiszacsege Város közbiztonsága úgy alakult 2012 évben, ahogyan ebben az írásos
anyagban szerepel.
Szilágyi Sándor polgármester:
Részletes a beszámoló. Kérdezték a lakosok, hogy a Suzukit is többen látták, hogy a
rendőrök és a polgárőrök voltak vele, ez természetes, hiszen az önkormányzat, a
rendőrség, Balmazújváros illetékességéből kifolyólag nagyon jó kapcsolatban van. Az
önkormányzat tulajdona mind a két Suzuki gépjármű, amikor ez az átmeneti gépjármű
csere volt, akkor a polgárőrség Nivája is részt vett ebben a feladatban, ez a
legtermészetesebb, ezt a döntésünket a tiszacsegei lakosok érdekében hoztuk meg.
Külön köszönöm a polgárőröknek is, akik örömmel teljesítették a felkérést. Új
gépjárművek vannak a rendőrőrsön, Egyek vonatkozásában is és Tiszacsegén is, úgy
gondolom, hogy jelen pillanatban kellő rendőr teljesít szolgálatot és kellő technikai
eszközök biztosítva vannak. Az elmúlt időszakban Szolnok Megyei Polgárőr Szövetség
gyűlésén voltam, ahol a rendőrség és a megyei kapitányság, a polgárőrök éves
beszámolóján, és ugyan így Miskolcon Borsod megyében voltam és összetudtam
hasonlítani az ottani településeken a felmerült problémát. Biztos, hogy amikor én
beszólok a kapitányságra, mindig ott vannak időben. Megköszönöm a Kapitány Úr
személyes közbenjárását és az állomány minden tagjának, ezekben az eredményekben
az ő munkájuknak része van, felkészült szakemberek. Bízom benne, hogy továbbra is
Tiszacsegén ezeket a jól elért eredményeket fogjuk közösen biztosítani, alapvetően ez a
rendőrségnek a korrekt feladata. Amit említettél is, amikor kérdeznek bennünket, a
tényekre hagyatkozok, ez a rendőrség elért eredményét tükrözi. Továbbra is
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meggyőződésem, hogy a Balmazújvárosi Kapitányság Tiszacsegén komoly munkát végez,
tényleg úgy gondolom, hogy ez a közbiztonság, ami Tiszacsegén tapasztalható a vártnál
jobb. Kapitány Úrnak köszönöm a részletes beszámolót.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege
Város
Önkormányzata
Képviselő‐testülete
a
Balmazújvárosi
Rendőrkapitányság 2012. évben végzett munkájukról készített beszámolót elfogadja.
Képviselő‐testület köszönetét fejezi ki a balmazújvárosi Rendőrkapitányság és a
tiszacsegei Rendőrőrs állományának azért a munkájáért, melyet az elmúlt évben és
jelenleg is végez a település közrendjének és közbiztonságának védelme érdekében.”
Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege
Város
Önkormányzata
Képviselő‐testülete
–
Balmazújvárosi
Rendőrkapitányság 2012. évben végzett munkájáról szóló beszámolóját – 6 fő igen
szavazattal (Derzsényi János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
56/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege
Város
Önkormányzata
Képviselő‐testülete
a
Balmazújvárosi
Rendőrkapitányság 2012. évben végzett munkájukról készített beszámolót elfogadja.
Képviselő‐testület köszönetét fejezi ki a balmazújvárosi Rendőrkapitányság és a
tiszacsegei Rendőrőrs állományának azért a munkájáért, melyet az elmúlt évben és
jelenleg is végez a település közrendjének és közbiztonságának védelme érdekében.
Felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy döntéséről a Rendőrkapitányság vezetőjét
értesítse.
Határidő: 2013. május 15.
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester

Dr. Gadóczi István távozott az ülésről, Derzsényi János megérkezett.

2.

Jelen van: 6 fő

Napirendi pont
Az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
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Felkérem Simon Albertet a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a bizottság véleményét
ismertesse.
Simon Albert PÜB. elnök:
Jelen volt a bizottsági ülésen Farkas Lajos könyvvizsgáló Úr, egyszerűen fogalmazott,
hogy szinte hozzá sem kell szólnia, mindezt pozitív hangon mondta, nagyon jól elő van
készítve minden és a valós adatokat, tényeket mutatja. Bizottságunk egyhangúlag
támogatta ennek az elfogadását.
Szilágyi Sándor polgármester:
Az a pozitívum, hogy stabil az önkormányzatunk gazdálkodása, amit én is örömmel
nyugtázok. Aki egyetért az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló rendelet‐
tervezettel, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – az önkormányzat 2012. évi
zárszámadásáról szóló rendelet‐tervezetet – 6 fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi István
nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
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Tiszacsege Város Önkormányzata
16/2013. (V. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének teljesítése
1.§ A Képviselő‐testület az önkormányzat 2012. évi költségvetésének végrehajtását
a) 1.534 .696 ezer Ft bevételi főösszeggel,
b) 1.455.530 ezer Ft kiadási főösszeggel,
c) 290.236 ezer Ft tárgyévi módosított pénzmaradvánnyal,
d) ‐208.272 ezer Ft előző évek (‐) helyesbített pénzmaradvánnyal,
e) 6.579 ezer Ft vállalkozási pénzforgalmi maradvánnyal,
f) 88.529 ezer Ft tartalékkal
hagyja jóvá.
2.§ Az önkormányzat és költségvetési szervei 2012. évi teljesített
a) költségvetési bevételi főösszege 1.468.971 ezer Ft,
b) költségvetési kiadási főösszege 1.168.734 ezer Ft.
2. Költségvetési bevételek
3.§ A Képviselő‐testület az önkormányzat 2012. évi összesített bevételi főösszegét 1.534.696
ezer Ft összegben állapítja meg és ezen belül
a) a működési célú bevételek összegét 1.408.518 ezer Ft, ezen belül
aa) a pénzforgalmi bevételeket 1.342.793 ezer Ft,
ab) a pénzforgalom nélküli bevételeke 0 ezer Ft,
ac) a finanszírozási bevételeket 65.250 ezer Ft,
ad) a függő,átfutó, kiegyenlítő bevételeket 475 ezer Ft,
b) a felhalmozási bevételek összegét 126.178 ezer Ft, ezen belül
ba) a pénzforgalmi bevételeket 126.178 ezer Ft,
bb) a pénzforgalom nélküli bevételeket 0 ezer Ft,
bc) a finanszírozási célú bevételeket 0 ezer Ft és
bd) a függő, átfutó, kiegyenlítő bevételeket 0 ezer Ft
összegben hagyja jóvá.
4.§ A Képviselő‐testület a költségvetési bevételek forrásonkénti részletezését önkormányzati
szinten az 1. melléklet szerint fogadja el.
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5.§ A Képviselő‐testület a teljesített bevételeket önállóan működő és gazdálkodó, valamint
önállóan működő költségvetési szervenkénti bontásban a 11‐15., a 17., a 19., a 21., a 23., a
24. és a 25. melléklet szerint állapítja meg.
6. § Az önkormányzat normatív állami támogatásának alakulását a 35. melléklet, a normatív
állami támogatások elszámolásait a 36‐41. mellékletek tartalmazza.
3. Költségvetési kiadások
7.§ A Képviselő‐testület az önkormányzat 2012.évi összesített kiadási főösszegét 1.455.530
ezer Ft összegben, ezen belül
a) a működési célú kiadások összegét 1.298.825 ezer Ft, ezen belül
aa) a pénzforgalmi kiadásokat 1.117.045 ezer Ft,
ab) a pénzforgalom nélküli kiadásokat 0 ezer Ft,
ac) a finanszírozási kiadásokat 176.832 ezer Ft,
ad) a függő,átfutó, kiegyenlítő kiadásokat 4.948 ezer Ft,
b) a felhalmozási kiadások összegét 156.705 ezer Ft, ezen belül
ba) a pénzforgalmi kiadásokat 51.689 ezer Ft,
bb) a pénzforgalom nélküli kiadásokat 0 ezer Ft,
bc) a finanszírozási célú kiadásokat 105.016 ezer Ft és
bd) a függő, átfutó, kiegyenlítő kiadásokat 0 ezer Ft
összegben hagyja jóvá.
8.§ (1) A Képviselő‐testület a költségvetési kiadásokat önállóan működő és gazdálkodó,
valamint önállóan működő költségvetési szervenként és kiemelt előirányzatonként a 11‐26.
melléklet szerint állapítja meg.
(2) A Képviselő‐testület a felhalmozási kiadásokat intézményenként jogcím szerinti
részletezésben a 4‐7. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
(3) A Képviselő‐testület a felújítási kiadásokat a 8. melléklet szerinti fogadja el.
(4) A Képviselő‐testület a céljelleggel nyújtott támogatásokat a 9. melléklet, a szociális
ellátásokat a 10. melléklet szerint állapítja meg.
9.§ (1) A Képviselő‐testület a teljesített működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási
előirányzatokat mérlegszerűen önkormányzati szinten a 2. és a 3. mellékletek alapján fogadja
el.
(2) A teljesített működési és felhalmozási bevételeket és kiadásokat önállóan működő és
gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervenként mérlegszerűen a 11., a 17.,
a 19., a 21., és a 23. melléklet alapján fogadja el.

4. Az önkormányzat vagyona és a pénzmaradvány
10.§ A Képviselő‐testület az önkormányzat 2012. december 31‐i állapot szerinti vagyonát
4.357.831 ezer Ft összegben állapítja meg, a 32. és a 33. mellékletek szerint. Az önkormányzat
gazdasági társaságokban való részesedését az 53. melléklet tartalmazza.
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11.§ A Képviselő‐testület az önkormányzat vagyonának törzsvagyon és üzleti vagyon szerinti
részletezését az 51. mellékletek szerint állapítja meg.
12.§ (1) A Képviselő‐testület az önkormányzat összevont költségvetési pénzmaradványát
290.236 ezer Ft összegben, a 42. melléklet szerint hagyja jóvá.
a) Tiszacsege Város Önkormányzata 2012. évi pénzmaradványát a 43. melléklet szerint
261.927 e Ft összegben, az előző években képzett tartalékok maradványát ‐208.272 e
Ft összegben hagyja jóvá. A felhasználható pénzmaradvány összege 53.655 e Ft, mely
kötelezettségvállalással terhelt.
b) Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2012. évi
pénzmaradványát a 44. mellékletben 16.816 ezer Ft összegben fogadja el, melyből
szállítói tartozások miatt kötelezettségvállalással terhelt 6.095 ezer Ft.
c) A Tiszacsegei Általános Művelődési Központ 2012. december 31‐én megszűnt,
pénzmaradványa nem keletkezett.
d) A Városi Óvoda és Bölcsőde 2012. évi pénzmaradványát a 45. mellékletben 12.426 ezer
Ft összegben hagyja jóvá, melyből szállítói tartozások miatt kötelezettségvállalással
terhelt 6.649 ezer Ft.
e) A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 2012. évi pénzmaradványát a 46.
mellékletben ‐933 ezer Ft összegben fogadja el.
(2) Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 2012. évi vállalkozási tevékenység
pénzforgalmi maradványát a 47. mellékletben 6.579 ezer Ft összegben hagyja jóvá, melyből a
vállalkozási tevékenység tárgyévi bevételeinek ráfordításokkal csökkentett pénzforgalmi
maradványa ‐3.894 ezer Ft. Vállalkozási tartalékban helyezendő összeg 6.579 ezer Ft.
(3) A Képviselő‐testület az intézményekben képződött szabad pénzmaradvány összegét az
alábbiak szerint vonja el:
a) Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivataltól 10.721 ezer Ft összeget,
b) Városi Óvoda és Bölcsődétől 4.618 ezer Ft összeget.
5. Az egyszerűsített beszámoló és a közvetlen támogatások
13.§ A Képviselő‐testület az önkormányzata 2012. évi
a) egyszerűsített mérlegét a 28. mellékletben,
b) az egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 29. mellékletben,
c) az egyszerűsített pénzmaradvány‐kimutatását a 30. mellékletben,
d) az egyszerűsített vállalkozási maradvány‐kimutatását a 31. mellékletben
foglaltak szerint hagyja jóvá.
14.§ (1) A Képviselő‐testület Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei 2012.
december 31‐ei engedélyezett létszámát a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő‐testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, összege szerinti
részletezettséggel a 49. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő‐testület az önkormányzat 2012. évi pénzeszköz‐változását a 34. melléklet
szerint fogadja el.
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(4) A Képviselő‐testület Tiszacsege Város Önkormányzata tartozás állományát 2012.
december 31‐i állapot szerint az 50. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő‐testület Tiszacsege Város Önkormányzata többéves kihatással járó
döntésekből származó kötelezettségek kimutatását célok szerint, évenkénti bontásban az 52.
melléklet szerint fogadja el.
(6) A Képviselő‐testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és
kiadásait a 48. melléklet szerint fogadja el.
6. Záró rendelkezés
15.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Tiszacsege, 2013. május 2.

Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
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Szilágyi Sándor polgármester:
Aki egyetért a könyvvizsgálói jelentéssel, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a könyvvizsgálói jelentést – 6 fő
igen szavazattal (Dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

57/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő‐testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében foglalt figyelembevételével Tiszacsege Város
Önkormányzata 2012. évi zárszámadási rendelettervezetének könyvvizsgálatáról szóló
jelentését elfogadja.

Határidő:
2013. június 30.
Felelős:
Füzesiné Nagy Zita jegyző
Ellenőrzéséért: Szilágyi Sándor polgármester

3.

Napirendi pont
A szociális ellátások rendjéről szóló 9/2013.(III. 1.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem Simon Albertet a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a bizottság véleményét
ismertesse.
Simon Albert PÜB. elnök:
A lakosság tájékoztatása végett, elég friss ez a rendeletünk, mégis felül kell vizsgálni,
mert a Hajdú‐Bihar Megyei Kormányhivatal Törvényességi Ellenőrzési Főosztálya néhány
dolgot talált benne, amit pontosítani kell, jogtechnikai dolgok, ezek kerültek kijavításra.
Bizottságunk elfogadásra javasolja.
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Szilágyi Sándor polgármester:
Aki a szociális ellátások rendjéről szóló rendelet‐tervezetet elfogadja, kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a szociális ellátások rendjéről
szóló rendelet‐tervezetet – 6 fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi István nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:

Tiszacsege Város Önkormányzatának
17/2013. (V. 2.) 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,
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
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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.
(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

15

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ‐TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2013. ÁPRILIS 30. NAPJÁN
MEGTARTOTT SOROS NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
_________________________________________________________________________________________________________________

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.
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.
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(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.
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;
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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.
(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 részben vagy egészben mentesítheti.
(2) Részben mentesíthető a köztemetés költségeinek megtérítése alól az a szociálisan rászoruló
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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. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról az Önkormányzat a Balmazújvárosi
Kistérség Többcélú Társulás alapító tagjaként a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ
intézményi keretei között gondoskodik.
(2) Az együttműködés révén az Önkormányzat
a) étkeztetést,
b) házi segítségnyújtást,
c) családsegítést és
d) idősek nappali ellátását
biztosít a szociálisan rászoruló személyek részére.
(3) Az ellátások rendjét – az egyes szolgáltatások elérhetőségére, valamint a fizetendő térítési
díjakra vonatkozó részletes előírásokat – a társulási megállapodás értelmében a székhely szerinti
település, Balmazújváros Város Önkormányzatának rendelete határozza meg.
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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 Családsegítő 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 kihirdetést követő hónap első napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti a szociális ellátások rendjéről szóló
9/2013. (III. 1.) önkormányzati rendelet.
Tiszacsege, 2013. május 2.

Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
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4.

Napirendi pont
Az éves belső ellenőrzési jelentés megtárgyalása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem Simon Albertet a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a bizottság véleményét
ismertesse.
Simon Albert PÜB. elnök:
Bizottságunk elfogadta.
Szilágyi Sándor polgármester:
Ez már nem kötelező, de Jegyző Asszony továbbra is úgy érzi, hogy az önkormányzati
képviselők többet tudjanak meg a működésről, ezért a belső ellenőrzést fenntartjuk, a
belső ellenőrzés anyagát a képviselők megkapják.
Aki a 2012. évi belső ellenőrzési éves összefoglaló jelentést elfogadja, kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – az éves belső ellenőrzési
jelentést – 6 fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

58/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete elfogadja a határozat mellékletét
képező 2012. évi belső ellenőrzési éves összefoglaló jelentést.
Határidő: értelemszerű
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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5.

Napirendi pont
Az önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó
értékelése
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem Simon Albertet a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a bizottság véleményét
ismertesse.
Simon Albert PÜB. elnök:
Bizottságunk megtárgyalta, támogatjuk az elfogadását.
Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete az önkormányzat 2012. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelését
megtárgyalta és elfogadja.
A képviselő‐testület felkéri Füzesiné Nagy Zita jegyző asszonyt, hogy az értékelést a
Hajdú‐Bihar megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére küldje meg
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – az önkormányzat 2012. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelését – 6 fő igen
szavazattal (Dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

59/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 96. § (6) bekezdése,
valamint a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete alapján az önkormányzat 2012. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelését az alábbi
tartalommal fogadja el:
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„Tiszacsege Város Önkormányzat
2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelését

1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0‐18 éves korosztály
adataira
Tiszacsege város állandó lakosainak száma 2013. január 1. napján 4.805 fő, ebből 2.409 nő és
2.396 férfi.
A házasságban élők száma 1870 fő, elvált 370 fő, özvegy 449 fő.
Kor szerinti megoszlás:

0 ‐ 18 év
19 ‐ 62 év
62 ‐ év

1.002 fő
2.883 fő
920 fő

Összességében a lakosságszám folyamatosan csökken, jellemző az idős korosztály növekvő
száma.
A 0‐18 éves korosztályba tartozók száma az elmúlt három év adatait tekintve szintén
folyamatos és arányait tekintve jelentős csökkenést mutat (a csökkenés mértéke évente 40‐
45 fő).
2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása:
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A szociálisan hátrányos helyzetben lévő családok anyagi támogatására a gyermek
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát akkor lehet megállapítani, ha
a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %‐át (2011. évben az öregségi
nyugdíj legkisebb összege 28.500.‐Ft, ennek 130 %‐a 37.050.‐Ft) feltéve, ha a vagyoni
vizsgálat során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön‐külön számítva az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát (570.000.‐Ft‐ot) vagy együtt számítva
az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét (1.995.000.‐Ft‐ot).
Ha a gyermeket egyedülálló szülő neveli, vagy a gyermek tartósan beteg, vagy fogyatékos,
illetve a gyermek nagykorú, akkor az egy főre jutó jövedelem nem haladhatja meg az
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 140 %‐át (39.900.‐Ft‐ot).
A jegyző 2012. évben a gyermekek helyzetének javítása érdekében 714 fő gyermek részére
állapított meg rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt. A jogosultság megállapítására a
kérelem benyújtását követően kerül sor. Az év folyamán a jogosultság ismételt
megállapításához új kérelmet kell benyújtani a megfelelő igazolásokkal együtt.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak
igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult e jogszabályban, egyéb
valamint külön jogszabályokban meghatározott kedvezményekre.
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Kérelem elutasításra nem került sor.
A kedvezményre jogosultak évente két alkalommal augusztus hónapban egyszeri pénzbeli
juttatásban, november hónapban pedig egyszeri természetbeni juttatásban részesültek. A
pénzbeli támogatás összegét a költségvetési törvény határozza meg, ez az összeg 2012.
évben 5.800.‐Ft volt. Pénbeli és természetbeni juttatásként a rászorulók részére 2012.
évben összesen 8.358 eFt került kifizetésre.
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem nem érkezett.
Óvodáztatási támogatás 103 gyermek után került megállapításra, összesen 1.250 eFt
összegben.
Egyéb, külön jogszabályban meghatározott kedvezmények
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § (1) bekezdés 14) pontja határozza
meg, hogy a gyermek, a tanuló mikor minősül hátrányos helyzetűnek, illetve ezen belül
halmozottan hátrányos helyzetűnek.
Hátrányos helyzetű gyermek, tanuló az, akit a családi körülményei, szociális helyzete miatt
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította; e
csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a
törvényes felügyeletét ellátó szülője – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint – óvodás
gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség
beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait
fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit
tartós nevelésbe vettek.
A hátrányos helyzetű gyermekek és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egyéb
kedvezményre jogosultak.
Városunkban 242 fő halmozottan hátrányos helyzetű gyermek került regisztrálásra.
A fenti jogosultságokat kérelmező családok visszajelzése szerint sokat számít, hogy a
jogosultság megállapításával a tankönyvekhez ingyenesen juthatnak, illetve az étkezés
részben vagy teljesen ingyenes.
Gyermekétkeztetés megoldásának módja: vállalkozóval (Tiszafüredi Nemzeti Kft.) kötött
megállapodás alapján.
Kedvezményben részesülő gyermekek a gyermekétkeztetés igénybevétele során:
-

Napközi ellátásban részesülők száma összesen 169 fő. Ebből gyermekvédelmi
kedvezményben 144 fő, 50%‐os kedvezményben 8 fő részesül. 100 %‐os térítési díjat 17
fő fizet.
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-

Menzai ellátást igénybe vevő gyermekek száma összesen 55 fő. Ebből 40 fő
gyermekvédelmi kedvezményben, 6 fő 50%‐os kedvezményben részesül, 9 fő 100%‐os
térítési díjat fizet.

-

Óvodai nevelésben részesülő gyermekek száma összesen 167 fő.
(rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény miatt térítésmentesen étkezők száma: 123 fő,
50%‐os kedvezményben részesülők száma: 5 fő, teljes térítési díjat fizetők száma: 38 fő.)

-

Bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek száma összesen 30 fő.
(rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül: 26 fő, 50% kedvezményben
részesül: 0 fő, teljes térítési díjat fizetők száma: 4 fő, gondozási díjat fizetők száma 4 fő.)
3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások
bemutatása:

Gyermekjóléti alapellátások
A Gyvt. 38. §‐a értelmében az alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek testi, értelmi,
érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelés elősegítéséhez, a
veszélyeztetettség megelőzéséhez és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez,
valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez.
A veszélyeztetettség olyan magatartás, mulasztás vagy körülmény következtében kialakult
állapot, amely a gyermek testi, érzelmi és erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza.
Az alapellátások körébe az alábbiak tartoznak:
- gyermekjóléti szolgáltatás (gyermekjóléti szolgálat útján),
- gyermekek napközbeni ellátása
bölcsőde,
óvoda,
iskola,
napközi otthon.
- gyermekek átmeneti gondozása
helyettes szülő,
gyermekek átmeneti otthona,
családok átmeneti otthona.
Az előzőekben felsoroltak közül településünkön a gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, óvoda,
iskola és napközi otthon áll a szülők és a gyermekek rendelkezésére
-

A gyermekjóléti szolgáltatást a Balmazújváros Kistérség Humán Szolgáltató Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat látja el, a 2012. évi tevékenységről szóló
tájékoztót az alábbi beszámoló tartalmazza:

A települési önkormányzat a településen élő germekek veszélyzetetettségének megelőzését a
gyermekjóléti szolgálat útján szervezi.

25 / 61

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ‐TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2013. ÁPRILIS 30. NAPJÁN
MEGTARTOTT SOROS NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
_________________________________________________________________________________________________________________

A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálatának
családgondozói a kistérségi szinten négy településén (Balmazújváros, Egyek, Tiszacsege és
Hortobágy) végzik tevékenységüket.
A gyermekjóléti szolgálat a családok komplex segítését célzó intézményrendszer, ahol
különböző segítő foglalkozású emberek team munkában dolgoznak.
A családsegítés, mint professzionális segítő tevékenység elméleti alapelvekre támaszkodik.
Így alapvető célja az egyének, családok működőképességének megőrzése, helyreállítása. A
segítő célzatú intervenció a család egységén alapul. Szemléletében a komplex, szociális és
mentálhigiénés családgondozás jelenik meg. A szociális munka egyik módszere. A családban
megjelenő problémákat egységben szemlélve nyújt segítséget.
A gyermekjóléti szolgálat családgondozói, családgondozással elősegítik a családban
jelentkező krízis, működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását, megelőzve ezzel a
családok felbomlását a gyermekek veszélyeztetettségét.
A családgondozás az egyéni esetkezelés olyan formája, mely hosszabb, megtervezett,
strukturált tevékenység. Időtartama változó, az egyén, a család mobilitásától függően 4‐7
hónap. A folyamat addig tart, amíg a család képessé nem válik az önálló életvitelre, amíg az
alapproblémák nem oldódnak meg. A kapcsolat alapját a feltétel nélküli elfogadás teremti
meg, mind a segítő, mind a segített részéről.
Feladatunk a szociális probléma enyhítése illetve megszüntetésére kialakítandó terv együttes
elkészítése és megvalósítása a családdal. A cél érdekében a szociális munkás segíti a családi
működés változását, valamint a család és közvetlen környezete közti kommunikáció javulását.
A szociális munkás tájékoztatja a családot a bevonható források elérhetőségéről és képviseli a
családok érdekeit.
A segítés folyamatában arra törekszünk, hogy ügyfeleinket megtanítsuk mindazokra a
technikákra, melyek segítségével képessé válnak ügyeik intézésére, konfliktusaik kezelésére.
A családgondozók munkájukat az 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és
gyámügyi igazgatásról szóló törvény célja és alapelvei szerint végzik. A szociális munka
módszereinek és eszközeinek felhasználásával komplex családgondozás keretében szolgálják
a gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a
gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését,
illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.
Szolgáltatásaink:
- információnyújtás
- tanácsadás
- segítő beszélgetés
- ügyintézés
- családlátogatás
- szakmaközi megbeszélés
- esetkonferencia
- szakemberrel történő megbeszélés

168
161
111
540
381
6
4
19
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- gyermekláthatás, kapcsolattartás
6
Zoltán
A gyermek testi, lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítéséhez:
Tájékoztatást nyújtunk a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról,
valamint az ezekhez való hozzájutások módjáról.
Tájékoztatjuk a szülőket és a gyermekeket a gyermekjóléti szolgáltatás céljáról,
igénybevételének módjáról.
A szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatását, segítését, tanácsokkal való
ellátását biztosítjuk. Tájékoztatjuk a várandós anyát az őt és magzatát megillető jogokról és
ellátásokról, amennyiben nem kívánja megtartani magzatát, az örökbefogadás lehetőségéről,
az egészségügyi intézményeknél működő inkubátorokról.
Az ideiglenes megelőző távoltartás elrendelése után 24 órán belül felkeressük a
hozzátartozók közötti erőszak által érintett családot, és megtesszük a szükséges intézkedést.
Szabadidős és kulturális programok szervezésében és lebonyolításában aktívan részt veszünk.
A kliensek hivatalos ügyeinek intézésében segítséget nyújtunk.
A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége a felmerülő problémák típusa szerint:
(a létszám esetében átfedések lehetnek, halmozott probléma előfordulás miatt)
- anyagi problémák (megélhetési, lakhatással összefüggő stb.)
33
- gyermeknevelési problémák
49
- gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség
51
- magatartászavar, teljesítményzavar
36
- családi konfliktus
40
- szülők vagy a család életvitele
42
- szülői elhanyagolás
21
- családon belüli bántalmazás
5
- szenvedélybetegek
9
Összesen:
286
A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:
Veszélyeztetettséget észlelő‐ és jelzőrendszert működtetésében részt veszünk,
tevékenységüket összehangoljuk.
A kistérség településein évek óta jól kialakult, szervezett észlelő és jelző rendszer működik. Az
oktatási‐nevelési intézmények ifjúságvédelmi felelőseivel, védőnői hálózattal, a házi
gyermekorvosokkal, gyámhivatallal, a gyámügyi ügyintézővel, szociális iroda munkatársaival,
a rendőrséggel, a hivatásos pártfogóval állandó kapcsolatban állunk. A településen 6
alkalommal tartottunk szakmaközi megbeszélést. A megbeszélések témái mindig az aktuális
problémák köré csoportosultak.
A veszélyeztetett gyermek ügyében, a probléma enyhítése és megoldása érdekében
esetkonferenciát hívunk össze az ügyben érintett szakemberek részére.
Jelzések érkezése a jelzőrendszer tagjai szerint:
- egészségügyi szolgáltató

6 eset
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-

- ebből védőnői jelzés
közoktatási intézmény
- ebből helyi általános iskola
rendőrség
állampolgári bejelentés
bölcsőde
jegyző (szabálysértési hatóság)
óvoda
pártfogói felügyelet elrendeléséről
esetátadás területi illetékesség változás miatt

5 eset
49 eset
13 eset
8 eset
2 eset
7 eset
11 eset
11 eset
7 eset
4 eset

Továbbra is működik a kapcsolat ügyelet. Ennek során lehetőséget teremtünk a kistérség
valamennyi településén élő elvált szülőnek, hogy találkozhassanak gyermekeikkel, nyugodt,
meghitt körülmények között. A kapcsolattartások általában heti rendszerességgel, esetektől
változó időpontokban (csütörtök‐péntek délután, illetve szombati napokon) történik.
A kapcsolattartást minden esetben a szülők között mediációs tanácsadás előz meg, ahol a
találkozások rendszerességét, időpontját, időtartalmát megállapodásban rögzíti a mediátor.
Tiszacsegén az elmúlt évben nem volt igény erre a szolgáltatásra.
A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében:
A családgondozók személyes segítő kapcsolat keretében támogatják a gyermeket, az őt
veszélyeztető körülmény elhárításában, problémáinak rendezésében, személyisége kedvező
irányú fejlődésében.
A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében együttműködünk a szülővel, az
otthont nyújtó ellátást, illetve a gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel, a
gyámhivatallal. Családgondozás keretében segítséget nyújtunk a szülőnek körülményei
rendezésében. Utógondozással biztosítjuk a gyermek családjába és gyermekközösségbe
történő visszailleszkedését. A családgondozók a családi konfliktusok megszüntetése
érdekében egyéni esetkezeléssel, a szülők közötti konfliktuskezeléssel közvetítik a szülők
között felmerülő probléma megoldását, ezzel elősegítve a családban kialakult működési
zavarok, konfliktusok megoldását, a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetését, a
családok széthullását.
A gyermekek anyagi veszélyeztetettségének megszüntetése érdekében tájékoztatjuk a
családokat a támogatásokhoz való hozzájutás feltételeiről, hozzájutásuk módjáról. Segítséget
nyújtunk az igénylőlapok kitöltéséhez, illetve a szociális iroda részére környezettanulmányt
vagy esettanulmányt készítünk, hogy a rászorultságot minél hatékonyabban tudják elbírálni.
A lakosság által felajánlott adományokból egész évben folyamatosan ruhaneműket, bútort,
juttatunk el a hátrányos helyzetű családok részére.
A pszichológiai tanácsadást 2012. decemberéig a négy településen 77 gyermek 455
alkalommal vette igénybe.
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Erre a szolgáltatásra továbbra is óriási az igény a lakosság irányából. A védelembe vett
gyermekek nagy része kötelezett, ezen kívül a szülők önként is kérik a pszichológus segítségét.
Jogi tanácsadást válóperes, gyermekláthatási, gyermek elhelyezési illetve egyéb gyermekeket
érintő ügyekben van lehetősége a lakosságnak igénybe venni. A településen nem volt igény
erre a szolgáltatásra.
A gyermekjóléti szolgálat gondozási tevékenységei a gyermekek száma szerint:

Település

Tiszacsege

Alapellátásban
történő gondozás Védelembe
vétel
87
gyermek

26
gyermek

Ideiglenesen
elhelyezett,
Átmeneti
Utógondozás, nevelésben lévő, Összes
szakellátásból
átmeneti
kikerült
gondoskodásban
gyermek
lévő gyermekek
2
20
135
gyermek
gyermek
gyermek

Előző évi adatokhoz viszonyítva továbbra is növekszik a problémás gyermekek száma. A
jelzések nagy része a jegyzői hatáskört gyakorló gyámhatóságtól, a rendőrségtől és az oktatási
‐ nevelési intézményekből érkezett szabálysértést ‐ bűncselekményt elkövetett gyermekek
ügyében illetve igazolatlan iskolai hiányzás, viselkedési, magatartási problémák miatt.
Elhanyagolás miatt a legtöbb jelzés a fejtetvességről érkezett, mely a továbbiakban is a téli
időszakban nagy probléma a városban.
Pártfogói felügyelet:
Tiszacsegén 7 fő pártfogói felügyelet alatt álló fiatalkorúval van kapcsolatunk. A gyermek
helyes irányba való fejlődése érdekében rendszeres kapcsolatban állunk a pártfogói
felügyelővel.
Egyszeri esetkezelés Egyszeri esetkezelés Tiszacsegén 76 gyermek esetében volt. Egyszeri
esetkezelés keretében egy adott probléma megoldásához nyújtunk segítséget a gyermeknek
vagy szülőnek. Ilyen esetben feltételezhető, hogy a probléma megoldásával a jövőben a
gyermek/család már segítség nélkül is képes lesz életét pozitív irányba terelni.
2012‐ben az 50 órát elérő igazolatlan iskolai hiányzásokat elért tanulóknál javasoljuk a
gyermek védelembe vételét, ezzel egyidejűleg a családi pótlék felfüggesztését, az
iskoláztatási támogatás természetben történő kifizetését. A 2012.‐es évben Tiszacsegén nem
vállaltak eseti gondnoki szerepet családgondozóink.
Ügyfelek száma: Tiszacsege: 1375 fő
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Munkánk során nagy hangsúlyt fektetünk a személyes beszélgetésre, a szülőkkel való jó
kapcsolat kialakítására. A szolgálatnál segítséget kérő szülők és gyermekiek számára meghitt,
barátságos légkör megteremtésére törekszünk.
Prevenciós és szabadidős tevékenységek
Tiszacsege:
2012. 04. 19. 14 órai kezdettel Ünnepváró Húsvéti Játszóházat rendeztünk, amelyen a
résztvevők húsvéti díszeket készíthettek természetes alapanyagokból, és hímes tojást
készíthettek többféle technikával.
2012. május 14. Egészségügyi világnap alkalmából a szolgálatunk által gondozott
gyermekeknek vetélkedővel összekötött felvilágosító előadást és filmvetítést szerveztünk, a
település védőnőjével karöltve.
2012. október 25. Földünkért Világnapja‐ rajzpályázat
A program megvalósításával szerettük volna a gyermekek felhívni figyelmét a földünk és a
környezetünk
épségének
megóvására.
Miközben
rajzoltak
beszélgettünk
a
környezetvédelemről, majd játékos vetélkedő zajlott ebben a témakörben.
2012. december 20. Kiskarácsony Játszóház megrendezésével a gondozásunkban lévő
gyermekek számára biztosítottunk meleg karácsonyi hangulatot énekléssel, karácsonyi
mesevetítéssel, ajándék‐ és üdvözlőlap készítéssel, mézeskaláccsal.
Továbbá egész évben ruhaadományokkal segítjük a településen élő családokat.

Gyermekek napközbeni ellátásának, gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen
ellátások igénybevétele, s az ezzel összefüggő tapasztalatok
-

Városi Óvoda Napsugár Bölcsőde tevékenysége a 2012. évben
A 2012‐ben 58 gyermek részesült bölcsődei ellátásban. Ebből 50 gyermek volt
hátrányos helyzetű, veszélyeztetett 11 gyermek. A Bölcsődében dolgozó
kisgyermeknevelők a gyermek bölcsődébe kerülését megelőzően meglátogatják a
gyermeket otthonában, családi körben (erre 58 alkalommal került sor).
Kapcsolattartási formák a szülőkkel: a gyermek átvételekor‐átadásakor, üzenő füzet
által, fogadóórák, nyílt napok, szülői értekezletek, családi délutánok (Baba‐Mama
Klub).
A szülők együttműködőek voltak, közös cél a gyermek egészséges fejlődésének
biztosítása. Az év folyamán anyagi problémát 28 esetben, jogi problémát 2 esetben,
párkapcsolati problémát 6 esetben, bántalmazásra utaló jeleket 1 esetben,
egészségügyi veszélyezettséget 19 esetben, egyéb problémát5 esetben lehetett
tapasztalni.
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A gyermekjóléti szolgálat felé jelzéssel éltünk 14 esetben /telefonon‐személyesen/, 7
esetben esetészlelő lapon. Egyéb szakembert is bevontunk a probléma megoldása
érdekében: 6 esetben bölcsődeorvost, 1 esetben gyermekpszichológust, 6 esetben
kértük a védőnők segítségét.
Szabadidős programokat szerveztünk, családi délutánokat pl.játszóházak ünnepek
előtt, Baba‐Mama Klubot havi rendszerességgel, amelyre külsős előadókat is
meghívtunk pl. pszichológust, védőnőt, gyermekorvost.
Napi kapcsolatban voltunk a gyermekjóléti szolgálat munkatársaival. Az éppen
felmerülő problémát jeleztük, melyet megbeszélés után, közösen megoldottunk. A
gyermekvédelmi feladatot ellátókkal az együttműködés kiválónak mondható, ezáltal
egyre több gyermek részesült nappali ellátásban, akik antiszociális körülmények közül
érkeztek az intézménybe.

4. A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett
szakmai ellenőrzések
2012. március 08.‐án a Hajdú‐Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala,
a A gyermekjóléti és a gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002.
(XII.18.) Korm. rendelet 15.§ (1) bekezdése szerinti négyévenkénti, valamint a 19/B. §
szerinti helyszíni ellenőrzést végezte az intézményben. Az ellenőrzés
jegyzőkönyvében leírtakat továbbítottuk a fenntartó felé, tudomásul vettük,
javaslataikat Intézkedési Terv alapján megvalósítottuk.
2012.március 08.‐án a Városi Óvoda és Bölcsőde bölcsődei szakmai egységének
ellenőrzésére került sor a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Egészségügyi és
Bölcsődei Igazgatósága Észak‐alföldi Regionális Módszertani Bölcsődéje szakemberei
által. A bölcsőde működésének, szakmai munkájának célvizsgálata, a Hajdú‐Bihar
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala éves ütemterve alapján. A
jelentésben leírtakat a fenntartó felé továbbítottuk, tudomásul vettük, javaslataikat
Intézkedési Terv alapján megvalósítottuk.
2012. szeptember végi statisztika:
Beíratott gyermekek létszáma: 30 fő
Rendszeres Gyermekvédelmi kedvezményben részesült: 26 fő
50% kedvezményben részesülő: 0
Teljes térítési díjat fizetett az étkezésért: 4 fő
Gondozási díjat fizetett: 4 fő.
5. Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen
ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése
érdekében, gyermekvédelmi prevenciós elképzelések).
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A meglévő intézmények biztosítják a gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok
megvalósítását. A településen elsősorban a gyermekek anyagi veszélyeztetettsége áll
fenn.
A munkalehetőségek megszűnésével az elszegényedés okozta a legnagyobb
problémát.
A gyermekvédelemnek, a gyámhatóságnak nem célja, hogy a gyermekeket a
családból kiemelje. Az önkormányzat minden lehetőséget megragad a foglalkoztatási
gondok megoldása érdekében. 2012. évben pályázat eredményeképpen két
közfoglalkoztatási programban sikerült részt venni összesen 129 fő számára biztosítva
munkát. Ezenkívül 19 fő un. 6 órás közfoglalkoztatására van lehetőség.
A gyermekvédelmi jelzőrendszer jól működik a településen, így a problémák szinte
azonnal ismertté válnak és megoldásukban a saját területén mindenki részt vesz.
6. A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében
milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek
(alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.)
Az önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése jó. A sport, a kultúra
területén a különböző egyesületek révén (sportegyesület, horgászegyesület,
hagyományőrző egyesület stb.) biztosított minden korosztály számára a szabadidő
hasznos eltöltése.”
A képviselő‐testület felkéri Füzesiné Nagy Zita jegyző asszonyt, hogy az értékelést a Hajdú‐
Bihar megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére küldje meg.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Füzesiné Nagy Zita jegyző
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6.

Napirendi pont
Iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra‐fejlesztés, felújítás pályázat
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem Simon Albertet a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a bizottság véleményét
ismertesse.
Simon Albert PÜB. elnök:
Az Általános Iskola tornatermének felújításáról szól, illetve egy atlétikai pálya
kialakításáról, maximum 20 millió Ft a beruházás összege, amelyhez 10%‐ot, azaz 2
millió Ft‐ot hozzá kell tenni. Bizottság úgy döntött, hogy hozzá tudjuk tenni,
elfogadásra javasoljuk.
Szilágyi Sándor polgármester:
Mindenki tudja, hogy a sportterem, ami a központi iskolánál van, nagyon régen volt
felújítva, ezért ezt a pályázatot be kell adni, 10%‐os önerőt kell biztosítani. Nagyon
bízok benne, hogy nyer a pályázat, mindent megteszünk érte és 2 millió Ft‐ért
felújíthatjuk.
Tóth Imre SZEB. elnök:
Valóban támogatta a bizottság a pályázatot, tudniillik nem csak az iskola, hanem a
településnek is ez az egyetlen olyan fedett sportlétesítménye, ahol télen is lehet a
sportolást végezni és nagyon időszerű a felújítása.
Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot:
1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy 4066
Tiszacsege, Fő u. 95 szám alatti Fekete István Általános Iskola tornatermének
felújítására, valamint az iskola udvarán atlétikai pálya kialakítása céljából pályázatot
nyújt be az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez kapcsolódó
támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013. (III.29.) BM
rendelet alapján az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra‐fejlesztés, felújítás
témakörében.
A fejlesztés bruttó összköltsége: 22.220.000‐ Ft.
A fejlesztés forrásösszetétele
 állami támogatás: 19.998.000‐ Ft
 saját forrás:
2.222.000‐ Ft.
2. A Képviselő‐testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban megjelölt
22.220.000‐ Ft összköltségű pályázathoz 2.222.000‐ Ft saját forrást biztosít az
önkormányzat 2013. évi költségvetésében az általános tartalék terhére.”
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
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A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – iskolai és utánpótlás sport
infrastruktúra‐fejlesztés, felújítás pályázat benyújtását – 6 fő igen szavazattal (Dr.
Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

60/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT:

1. Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy 4066
Tiszacsege, Fő u. 95 szám alatti Fekete István Általános Iskola tornatermének
felújítására, valamint az iskola udvarán atlétikai pálya kialakítása céljából
pályázatot nyújt be az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztésekhez
kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 8/2013.
(III.29.) BM rendelet alapján az iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra‐
fejlesztés, felújítás témakörében.
A fejlesztés bruttó összköltsége: 22.220.000‐ Ft.
A fejlesztés forrásösszetétele
 állami támogatás: 19.998.000‐ Ft
 saját forrás:
2.222.000‐ Ft.
2. A Képviselő‐testület kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pontban megjelölt
22.220.000‐ Ft összköltségű pályázathoz 2.222.000‐ Ft saját forrást biztosít az
önkormányzat 2013. évi költségvetésében az általános tartalék terhére.
Határidő: 2013. május 02.
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester

Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a Fekete István Általános Iskola
Sportlétesítményére vonatkozó fejlesztési programját 2013. évre vonatkozóan a
határozat mellékletében meghatározott tartalommal fogadja el.”
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Fekete István Általános Iskola
Sportlétesítményére vonatkozó fejlesztési programját – 6 fő igen szavazattal (Dr.
Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

61/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a Fekete István Általános Iskola
Sportlétesítményére vonatkozó fejlesztési programját 2013. évre vonatkozóan a
határozat mellékletében meghatározott tartalommal fogadja el.
Határidő: 2013. május 02.
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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melléklet a 61/2013.(IV. 30.) KT. számú határozathoz

Fekete István Általános Iskola Sportlétesítményének
Fejlesztési Programja
BEVEZETŐ
A sportélet fejlesztése és támogatása rengeteg pozitív hozadékkal bír egy város életében:
hozzájárul a tehetséggondozáshoz, erősíti a lokálpatriotizmust, jól felhasználható a
városmarketingnél, növeli a helyi vállalkozók bevételét és lehetőséget biztosít a szabadidő
hasznos eltöltésére.
A sporttal való nevelésnek felbecsülhetetlen jelentősége van az ember fizikai és mentális
fejlődésében: növeli az immunrendszer működését, jó hatással van a hormonháztartásra,
javítható vele a kondicionális és a koordinációs képességek, és a minőségi életet is
meghosszabbítja.
A SPORT HELYE SZEREPE
a sportnak helye, szerepe van ‐ az egészségmegőrzésben, a mozgáskultúra fejlesztésében, a
szabadidő kulturált és hasznos eltöltésében, a közösségi magatartás kialakításában, a
személyiségformálásban, a példamutatásban. Ezek mind olyan jellemzői a testkultúrának,
melyet az adott körülmények között, lehetőségeink maximálás kihasználásával támogatnunk
kell.
AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTTAL KAPCSOLATOS FELADATA
A települési sport hosszú távú fejlesztése, a sport‐szervezetekkel való együttműködés
biztosítása, önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények fenntartása, működtetése.
A SPORTFEJLESZTÉSI TERV ALAPAELVEI
A sportfejlesztési terv alapvető célja
 a gyermekek, tanulók, fizikai állapotának javítása, fejlesztése, egészséges életmódra
nevelése
 sportbeli hagyományok ápolása,
 a szabadidő hasznos eltöltésének és szórakozási lehetőség biztosítása, a város összes
korosztályának.
Ehhez biztosítani kell
 szakemberek folyamatos tovább képzését,
 a megfelelő létesítményi feltételeket,
 törekedni kell az iskolai testnevelés fejlesztésére
 támogatni kell a diáksport versenyek rendezését,
 gondoskodni kell az utánpótlás neveléséről.
Ezt erősíti meg a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § amely meghatározza a helyi
önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait.
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A SPORTFEJLESZÉTSI TERV CÉLKITŰZÉSEI
 az intézményi sport (iskolai, szabadidő és versenysport) minél szélesebb körű
elterjesztése
 az iskolai, óvodai tornatermek, tornaszobák állagának, felszereltségének javítása, a
létesítmények kihasználtságának növelése
 kerüljön felújításra legalább egy sportudvar
 figyelemmel kell kísérni, ellenőrizni az iskolai sportkörök tevékenységét, működését a
hatékonyság érdekében,
 a lakosság szabadidős sporttevékenységének támogatása a tornaterem és
sportlétesítmények biztosításával, szervezett sportprogramok szervezésével
 a sportegyesületek utánpótlás nevelésének elősegítése, támogatása.
ISKOLÁBAN FOLYÓ SPORTMUNKA
Helyzetelemzés:
Az iskolai testnevelés és a tanórán kívüli iskolai sport a sportmozgalom legfontosabb
területe. A 6 és 14, valamint a 18 év közötti évek a test fejlődése továbbá az élsportban
az utánpótlás nevelése szempontjából rendkívül fontos. Az iskolában folyik a testnevelés
tanítása, a tanórán kívüli diáksport, a szabadidősport. Az iskolai testnevelés személyi és
tárgyi feltételei biztosítottak, az úszásoktatás szervezése bonyolult, pénzigényes ezért
csak nyáron valósítható meg. Az iskolában folyó testnevelés órákra alapozva, ahhoz
kapcsolódva jött létre és működik a diáksport versenyrendszer, melynek szerves részét
képezik az iskolában működő iskolai sportkörök (fiú –és lány foci, kézilabda, kosárlabda,
atlétika) melynek alapvető feladatai:
- a tanórán kívüli szervezett iskolai sport
- a rendszeres testmozgás biztosítása, versenyre való felkészítés
- sítúrák, túrák stb. szervezése.
A tanulók teherbírásának, állóképességének megmérettetése a versenyszellem fejlesztését
az évente megrendezésre kerülő állóképesség felmérés biztosítja.
Az iskolai testnevelés és diáksport fejlesztése
 az iskola tornatermének és sportudvarának állagát, felszereltségét, a lehetőségek
figyelembe vételével fejleszteni, bővíteni kell
 fokozott figyelmet kell fordítani a tanulók edzettségi állapotának, állóképességének
ellenőrzésére, fejlesztésre,
 biztosítani, javítani kell a könnyített és a gyógytestnevelés feltételeit
 az iskolát még inkább érdekelté kell tenni a sportversenyeken való részvételre, a
versenyek szervezésére, hangsúlyozva a folyamatos felkészülés és megmérettetés
fontosságát
 törekednünk kell arra, hogy a mindennapos testnevelés keretében szervezett
délutáni sportköri foglalkozásokon az iskola tanulói minél nagyobb létszámban
vegyenek részt
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 szükséges a szülők, tanárok, diákok, vezetők körében egy sportot népszerűsítő
tevékenység kidolgozása, mely változtatna a testnevelés szükségességének,
fontosságának megítélésén, az érintettek szemléletén
 nagyobb gondot kell fordítani a turisztikai sporttáborok szervezésére, a sportkínálat
szélesítésére
 a jelenleg működő versenyrendszer átgondolása esetleges bővítése
 a fokozott figyelemmel kell kísérni a pedagógiai programban megfogalmazott, a
sporttal kapcsolatos ‐ az egészséges életmód, a testnevelés, a tanórán kívüli diáksport
és a szabadidősport ‐ tervek megvalósítását.
TORNATEREM SPORTUDVAR FEJLESZTÉSE
Tervezni kell a létesítmény felújítását. Az intézmény épületének állapota a XXI. századi
nevelési‐oktatási elvárásoknak már nem felelt meg. A tornaterem mérete, az öltözők
kialakítása már sem az EU‐konform, sem az intézmény elvárásait nem elégíti ki.
1. Beruházással kapcsolatos tervek:
- tornaszertár (polcrendszer építése, padozat javítása)
- nagypályás mozgatható kosárpalánk beszerzése
- sportudvar létrehozása, a mind szélesebb körű szabadidős sportok bevezetéséhez
(tollaslabda, street‐ball, tenisz, speedminton, bocsa stb. )
- bitumenes pálya világításának kiépítése
- atlétikához távolugró, súlylökő infrastruktúra kiépítése
- rekortán futópálya
- a jelenlegi játszótér átalakítása több korosztály részére ügyességi, erőnléti és
készségfejlesztő eszközök beszerzésével, szabadtéri kondi park
- műfüves kispályás labdarúgó pálya kialakítása
- mászófal kiépítése.
2. Fejlesztéssel, felújítással kapcsolatos tervek:
- tornaterem ablakainak cseréje, korszerű hő‐ és hangszigetelő nyílászárókra
- külső hőszigetelés, vakolás, ereszcsatornák felújítása
- öltözők, fürdők és a hozzá kapcsolódó mellékhelyiségek teljes körű felújítása,
korszerűsítése a mai igényeknek megfelelően
- öltöző ablakainak cseréje
- a beázások megszüntetése, tetőjavítás
- akadálymentesítés.
A fejlesztési terv a városi sportkoncepcióban illeszkedik, hogy minél több sportágban,
biztonságos környezetben a szabadidő kulturált és hasznos eltöltésében nyújthassunk
lehetőséget főként az iskoláskorú gyermekeknek, de a település lakói számára is.
Tiszacsege, 2013. április 25.

38 / 61

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ‐TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2013. ÁPRILIS 30. NAPJÁN
MEGTARTOTT SOROS NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
_________________________________________________________________________________________________________________

7.

Napirendi pont
Javaslat közbeszerzési eljárás megindítására "napelemes rendszerek telepítése"
tárgyában
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem Simon Albertet a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a bizottság véleményét
ismertesse.
Simon Albert PÜB. elnök:
Megtárgyalta a bizottság, ahogy szerepel a határozati javaslatban, támogatjuk.
Szilágyi Sándor polgármester:
Több intézmény vonatkozásában, a hivatalban, az iskolában, az óvodában és a
fürdőben szeretnénk napelemes rendszert kiépíteni. Az önerő itt egy kicsit magasabb,
ha nyer a pályázat, még akkor is van lehetőségünk ezen módosítani. Az önkormányzat
stabilitását nem fogja veszélyeztetni.
Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege
Város
Önkormányzata
Képviselő‐testülete
Tiszacsege
Város
Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzata 29. pontjában meghatározott jogkörében
eljárva napelemes rendszerek telepítése érdekében a közbeszerzésekről szóló 2011.
évi 108. törvény 122. § (7) bekezdése alapján hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytat le. A Képviselő‐testület az ajánlati felhívást
jóvá hagyja.”
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete –"napelemes rendszerek
telepítése" közbeszerzési eljárás megindítását – 6 fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi
István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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62/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete Tiszacsege Város Önkormányzata
Közbeszerzési Szabályzata 29. pontjában meghatározott jogkörében eljárva napelemes
rendszerek telepítése érdekében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 122. § (7)
bekezdése alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást folytat
le.
A Képviselő‐testület a az ajánlati felhívást az alábbi tartalommal hagyja jóvá:
„AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS
a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény /a továbbiakban Kbt./ 122. § (7) bekezdés
a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásra
1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon‐ és telefaxszáma és elektronikus levelezési címe
/Kbt. 38. § (3) bekezdés a) pont/:
Név: Tiszacsege Város Önkormányzata
Címzett: Szilágyi Sándor polgármester
Cím: 4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5.
Telefon: 52/588‐400
Telefax: 52/588‐405
Email: pmhivatal@tiszacsege.hu
Az ajánlatkérő nevében eljár:
Dr. Bákonyi László
ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó
BÁKONYI ÜGYVÉDI IRODA
4028 Debrecen, Ajtó u. 25.
Tel: 52/323‐934
Fax: 52/783‐875
Honlap: www.drbakonyi.hu
e‐mail: kozbeszerzes@drbakonyi.hu
2. A közbeszerzési eljárás fajtája /Kbt. 38. § (3) bekezdés b) pont/:
A Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli
tárgyalásos eljárás. Az ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást
indít, mert az építési beruházás becsült értéke nem éri el a százötvenmillió forintot.
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3. A dokumentáció és a kiegészítő iratok rendelkezésre bocsátásának módja,
határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi feltételei /Kbt. 38. § (3) bekezdés c)
pont/:
Az ajánlatkérő dokumentációt készít és a dokumentációt térítésmentesen biztosítja
az ajánlattevők részére. A dokumentáció az ajánlattételi felhívással egyidejűleg kerül
megküldésre az ajánlattevők részére. A dokumentáció másra nem ruházható át.
4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége /Kbt. 38. § (3) bekezdés d) pont/:
„Napelemes rendszer telepítése”
CPV
45315000‐8 Fűtés és egyéb villamosépület‐berendezések villamos szerelése
45315100‐9 Villamos gépészeti szerelési munkák
A közbeszerzés mennyisége:
A közbeszerzés 1. része:
A Polgármesteri Hivatal (4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.) épületére 25 kW
teljesítményű napelemes rendszer beépítése továbbá a beépített eszközök üzembe
helyezéséhez szükséges munkák elvégzése:
- a beüzemeléshez és a zavartalan üzemszerű működéshez szükséges szerelési
munkálatok kivitelezése
- napelemes rendszer telepítése és a telepített rendszer beüzemelése.
A részletes műszaki feltételek a dokumentációban találhatóak.
A közbeszerzés 2. része:
A Városi Óvoda és Bölcsőde 4066 Tiszacsege, Óvoda u. 3/A. szám alatt található
épületére 50 kW teljesítményű napelemes rendszer beépítése továbbá a beépített
eszközök üzembe helyezéséhez szükséges munkák elvégzése:
- a beüzemeléshez és a zavartalan üzemszerű működéshez szükséges szerelési
munkálatok kivitelezése
- napelemes rendszer telepítése és a telepített rendszer beüzemelése.
A részletes műszaki feltételek a dokumentációban találhatóak.
A közbeszerzés 3. része:
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A Fekete István Általános Iskola 4066 Tiszacsege, Fő u. 95. szám alatt található
épületére 30 kW teljesítményű napelemes rendszer beépítése továbbá a beépített
eszközök üzembe helyezéséhez szükséges munkák elvégzése:
- a beüzemeléshez és a zavartalan üzemszerű működéshez szükséges szerelési
munkálatok kivitelezése
- napelemes rendszer telepítése és a telepített rendszer beüzemelése.
A részletes műszaki feltételek a dokumentációban találhatóak.
A közbeszerzés 4. része:
A Tiszacsegei Kommunális Szolgáltató Szervezet keretén belül működő strand (4066
Tiszacsege, Fürdő u. 6.) épületére 50 kW teljesítményű napelemes rendszer beépítése
továbbá a beépített eszközök üzembe helyezéséhez szükséges munkák elvégzése:
- a beüzemeléshez és a zavartalan üzemszerű működéshez szükséges szerelési
munkálatok kivitelezése
- napelemes rendszer telepítése és a telepített rendszer beüzemelése.
A részletes műszaki feltételek a dokumentációban találhatóak.
5. A szerződés meghatározása /Kbt. 38. § (3) bekezdés e) pont/:
A közbeszerzés valamennyi része tekintetében vállalkozási szerződés napelemes
rendszer kialakítására.
A szerződés akkor lép hatályba, mikor Ajánlatkérő a pályázatra/projektre vonatkozó
támogató okiratot/Támogatási szerződést kézhez vette és az ajánlattevőként
szerződő felet erről tájékoztatta.
A szerződés hatályát veszti, amennyiben az Nemzeti Környezetvédelmi és Energia
Központ Nonprofit Kft. a pályázatot írásban elutasítja.

6. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje /Kbt. 38. § (3) bekezdés f)
pont/:
A teljesítés határideje valamennyi rész tekintetében: a szerződés hatályba lépését
követő 12. hónap utolsó napja
7. A teljesítés helye /Kbt. 38. § (3) bekezdés g) pont/:
A közbeszerzés 1. része: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.
A közbeszerzés 2. része: 4066 Tiszacsege, Óvoda u. 3/A.
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A közbeszerzés 3. része: 4066 Tiszacsege, Fő u. 95.
A közbeszerzés 4. része: 4066 Tiszacsege, Fürdő u. 6.
8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra
hivatkozás /Kbt. 38. § (3) bekezdés h) pont/:
Az Ajánlatkérő a beruházás pénzügyi fedezetét támogatásból és önerőből biztosítja,
ezért a nyertes ajánlattevő köteles a Támogató és a Közreműködő Szervezet által tett
valamennyi előírást a maga számára kötelező érvényűként elfogadni és vállalja
ezeknek a kötelezettségeknek a teljesítését.
Amennyiben szerződés teljesítésének időtartama a két hónapot meghaladja, az
ajánlattevő a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 5%‐ának megfelelő összeg,
de legfeljebb 10 millió forint előlegként történő kifizetését kérheti. Az építési
beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm.
rendelet 12. § (1) bekezdése szerint az ajánlatkérőként szerződő fél – vagy
támogatásból megvalósuló beruházásoknál szállítói kifizetés során a kifizetésre
köteles szervezet – a Kbt. 131. § (1) bekezdésében foglalt előleget az ajánlattevő
kérésére legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül köteles
kifizetni.
Benyújtható 1 db végszámla. Amennyiben a megkötött szerződésben a teljesítési
időszak a hat hónapot meghaladja és egyben a nettó ellenszolgáltatás meghaladja az
ötvenmillió forintot, úgy az ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget – legalább 4
részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét – biztosít.
Az Ajánlattevő a számlát a Kbt. 130. § (3) bekezdésében illetve az építési beruházások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.
§‐ában foglaltaknak megfelelően és bontásban köteles kiállítani. A szerződésben
rögzített feltételek teljesítése igazolását követően benyújtott az ellenszolgáltatást az
ajánlatkérő a Kbt. 130. § (3) bekezdésében illetve az építési beruházások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14.
§‐ában foglalt szerint fizeti meg azzal, hogy a felek a Kbt. 130. § (3) bekezdése illetve
az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 306/2011. (XII.
23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés g) pontja szerinti ellenszolgáltatás 30 naptári
napos halasztott teljesítésében állapodnak meg. A számla kiegyenlítésének
nélkülözhetetlen feltétele az Art. 36/A. § szerinti feltétel teljesülése. A kifizetés
magyar forintban (HUF) történik. A részletes feltételeket a dokumentáció
tartalmazza.
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9. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet‐e többváltozatú (alternatív)
ajánlatot, valamint a részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása /Kbt. 38. § (3)
bekezdés i) pont/:
Az ajánlattevő nem tehet többváltozatú (alternatív) ajánlatot.
Az Ajánlatkérő valamennyi rész vonatkozásában biztosít lehetőséget részajánlat
benyújtására.
10. Az ajánlatok értékelési szempontját [Kbt. 71. § (2) bekezdés], az összességében
legelőnyösebb ajánlat értékelési szempontja esetén a 71. § (3) bekezdése szerinti
adatokat a 71. § (5) bekezdésére figyelemmel /Kbt. 38. § (3) bekezdés j) pont/:
A Kbt. 71. § (2) bekezdés a) pontja szerint a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.
11. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási módok /Kbt. 38. § (3) bekezdés k) pont/:
a) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az
alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 56. § (1)
bekezdésben felsorolt kizáró okok fennállnak.
b) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, akivel szemben a Kbt. 56. § (2) bekezdésben
felsorolt kizáró okok fennállnak.
A kizáró okok igazolásának módja:
A Kbt. 122. § (1) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az
ajánlattevőnek az ajánlatban írásban csak nyilatkoznia kell, valamint az Kbt. 56. § (1)
bekezdésének kc) pontjára vonatkozóan a külön jogszabályban meghatározottak
szerint kell dokumentumot benyújtania.
Az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §‐a alapján
az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a
felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont
kc) pontját a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának,
valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011.
(XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában
foglaltak szerint kell igazolnia.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet
vonatkozásában a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. §‐a szerint kell eljárnia.
44 / 61

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ‐TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2013. ÁPRILIS 30. NAPJÁN
MEGTARTOTT SOROS NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
_________________________________________________________________________________________________________________

Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt
vevő más szervezet vonatkozásában csak a Kbt. 58. § (3) bekezdése szerinti
nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 56. § (1) bekezdésben foglalt kizáró okok
hiányáról.
12. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és
a megkövetelt igazolási mód /Kbt. 38. § (3) bekezdés l) pont/:
12.1. A gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági feltételek /Kbt.
55. § (1) bekezdés d) pont/:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
A közbeszerzés valamennyi része tekintetében:
P/1. A közbeszerzési eljárásban alkalmas az ajánlattevő, amennyiben az ajánlattételi
felhívás megküldésétől visszafelé számított kettő évre vonatkozóan – attól függően,
hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét – 30
napot meghaladóan fizetési sorban állás nem fordult elő egyik pénzforgalmi
jelzőszáma tekintetében sem.
A sorbanállás fogalma alatt az Ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról
szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározottakat érti.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag
egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel
meg.
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A közbeszerzés valamennyi része tekintetében:
P/1. Ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, a
pénzügyi intézmény által cégszerűen aláírt, az ajánlattételi felhívás megküldése
napjánál nem régebbi nyilatkozat, amely tartalmazza a számlanyitás dátumát, a
számla számát és az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított
kettő évre vonatkozóan ‐ attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét ‐ volt‐e 30 napot meghaladóan sorban állás. (A
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pont).
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A pénzügyi intézmény nyilatkozatát kizárólag abban az esetben kell benyújtani,
amennyiben az Ajánlattevő alkalmasságát nem a közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (8)
bekezdésében foglaltak szerinti nyilatkozattal kívánja igazolni.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők a Kbt. 55. § (5) ‐ (6)
bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet
(vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban
ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos
módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést,
továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdésében foglalt igazolási
módok helyett elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel
az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelménynek (követelményeknek).
Az ajánlattevő választása szerint jogosult a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság
és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1)
bekezdésében foglaltak helyett nyilatkozattal igazolni alkalmasságát. Amennyiben az
elbírálás során az ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával
kapcsolatban, a Kbt. 67. § szerinti felvilágosítás kérés keretében előírhatja a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerinti igazolás benyújtását.
12.2. Szakmai tapasztalatra és képzettségre vonatkozó alkalmassági feltételek /Kbt.
55. § (1) bekezdés a) pont/:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
A közbeszerzés valamennyi része tekintetében:
M/1. A közbeszerzési eljárásban alkalmas az ajánlattevő, amennyiben rendelkezik
legalább 1 fő minimum 1 év felelős műszaki vezetői gyakorlattal rendelkező,
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magyarországi letelepedésű szakemberek tekintetében a 244/2006. (XII.15.) Korm.
rendelethez kiadott mellékletben meghatározott legalább ’B’ vagy ’ÉV’ kategória
(MV‐Ép/B vagy MV‐Ép/ÉV kód) szerinti műszaki vezetésére jogosult vagy azzal
egyenértékű jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezetővel.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is
megfelelhetnek.
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A közbeszerzés valamennyi része tekintetében:
M/1. Az alkalmassági feltételt azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a
megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével lehet igazolni,
akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. (A közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (2)
bekezdés e) pont)
A legalább 1 éves felelős műszaki vezetői gyakorlat igazolására a teljesítésbe bevonni
kívánt személy által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz csatolásával kerülhet sor. A
felelős műszaki vezetői jogosultságot ajánlatkérő a Magyar Mérnöki Kamara illetve a
Magyar Építész Kamara honlapján elérhető hatósági nyilvántartásból (névjegyzékből)
ellenőrzi, ezért ajánlattevő köteles a jogosultság elérési útvonalát is megadni.
Más tagállamban szerzett jogosultság esetében ajánlattevő köteles benyújtani a
küldő, vagy származási országban szerzett, az előírt jogosultsággal egyenértékű
jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordítását.
Valamennyi szakember tekintetében ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy mely
szakembert mely pozícióra jelöli, illetve amennyiben a megjelölt szakember nem
szerepel a Magyar Mérnöki Kamara illetve a Magyar Építész Kamara honlapján
elérhető hatósági nyilvántartásban (névjegyzékben), úgy az Ajánlattevőnek az
ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba
vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. Ajánlattevőnek az ajánlatban
nyilatkoznia kell továbbá arról is, hogy tudomásul veszi azon feltételt, miszerint a
nyilvántartásba‐vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való
visszalépésének minősül a Kbt. 124. § (4) bekezdése alapján, melynek következtében
a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg ajánlatkérő a szerződést.
A korábban hatályos jogszabályoknak
egyenértékűnek tekintendő.

megfelelően

szerzett

jogosultság

Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok
igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról
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szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1)‐(3) bekezdésében foglalt igazolási
módok helyett elfogadja az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy megfelel
az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelménynek (követelményeknek).
Az ajánlattevő választása szerint jogosult a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság
és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1)‐(3)
bekezdésében foglaltak helyett nyilatkozattal igazolni alkalmasságát. Amennyiben az
elbírálás során az ajánlatkérőnek kétsége merül fel a nyilatkozat valóságtartalmával
kapcsolatban, a Kbt. 67. § szerinti felvilágosítás kérés keretében előírhatja a
közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.)
Korm. rendelet 15. § (1)‐(3) bekezdése szerinti igazolás benyújtását.
Amennyiben az Ajánlattevő alkalmasságát a közbeszerzési eljárásokban az
alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. § (6)
bekezdésében foglaltak szerinti nyilatkozattal kívánja igazolni, úgy a fenti
dokumentumok benyújtása nem szükséges.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet
(vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló
kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban
ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának
megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek
igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. A
kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos
módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést,
továbbá köteles nyilatkozni, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások
rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
13. Az ajánlattételi határidő /Kbt. 38. § (3) bekezdés m) pont/:
2013. május 17. napja 12:00 óra
14. Az ajánlat benyújtásának címe /Kbt. 38. § (3) bekezdés n) pont/:
BÁKONYI ÜGYVÉDI IRODA (4028 Debrecen, Ajtó u. 25.)
15. Az ajánlattétel nyelve /Kbt. 38. § (3) bekezdés o) pont/: magyar
Magyar nyelven kívül más nyelven az ajánlat nem nyújtható be.
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16. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre
jogosultakat /Kbt. 38. § (3) bekezdés p) pont/:
BÁKONYI ÜGYVÉDI IRODA (4028 Debrecen, Ajtó u. 25.)
Idő: 2013. május 17. napja 12:00 óra
Az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk
meghívott személyek, továbbá ‐ a közbeszerzéshez támogatásban részesülő
ajánlatkérő esetében ‐ a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői,
valamint személyek lehetnek jelen. /Kbt. 62. § (2) bekezdés/
Az ajánlatok felbontásakor ismertetni kell az ajánlattevők nevét, címét (székhelyét,
lakóhelyét), valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési
szempont (részszempontok) alapján értékelésre kerülnek.
Az ajánlatkérő a tárgyalásos eljárásban a végleges ajánlatok bontásának,
ismertetésének megkezdésekor, közvetlenül ismerteti a szerződés teljesítéséhez
rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.
Ha az ajánlatok bontásán egy ‐ ott jelen lévő, Kbt. 62. § (2) bekezdés szerinti ‐ személy
kéri, az ajánlat ismertetését követően azonnal lehetővé kell tenni, hogy
betekinthessen a Kbt. 60. § (6) bekezdése szerinti felolvasólapba.
A nem elektronikusan beadott ajánlatok felbontásáról és a felolvasott adatok
ismertetéséről az ajánlatkérőnek jegyzőkönyvet kell készítenie, amelyet a bontástól
számított öt napon belül meg kell küldeni az összes ajánlattevőnek.
17. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama/Kbt. 38. § (3) bekezdés q) pont/:
A tárgyalások befejezéstől számított 60 nap.
18. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt
biztosítékokra vonatkozó információ /Kbt. 38. § (3) bekezdés s) pont/:
Ajánlati biztosíték nem kerül előírásra.
A szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként
teljesítési biztosíték nem kerül előírásra.
A szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos jótállási és szavatossági igények
biztosítékaként jólteljesítési biztosíték nem kerül előírásra.
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19. Az Európai Unióból származó forrásból támogatott közbeszerzés esetén az érintett
projektre (programra) vonatkozó adatokat /Kbt. 38. § (3) bekezdés t) pont/:
KEOP‐2012‐4.10.0/A
20. A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai
valamint az első tárgyalás időpontja /Kbt. 96. § (1) bekezdés b) és c) pont/
Ajánlatkérő a benyújtott ajánlatokat tárgyalás tartásával bírálja el.
Ajánlatkérő tárgyalást a szerződés teljesítésére alkalmas, érvényes ajánlatot benyújtó
ajánlattevőkkel folytat lehetőség szerint egy, szükség esetén több fordulóban. A
tárgyalás során ajánlatkérő a felolvasólapon szereplő ajánlattevői megajánlások
(bírálati részszempontok) és az ajánlatkérő döntése alapján esetlegesen a műszaki
tartalom pontosítása/módosítása valamint a szerződési feltételek vonatkozásában
kíván megállapodni. A tárgyalások arra irányulnak, hogy az ajánlatkérő a
legkedvezőbb érvényes ajánlatot tevővel, illetőleg a legkedvezőbb feltételekkel
köthessen szerződést. A tárgyalások befejeztével 60 napos ajánlati kötöttség jön
létre.
A tárgyaláson Ajánlattevő nevében az a személy vehet részt, aki jogosult Ajánlattevő
képviseletében jognyilatkozatot tenni, és e jogosultságát a tárgyalás kezdetekor hitelt
érdemlő módon igazolja. A tárgyaláson az Ajánlattevőt képviselő személy ‐
amennyiben az ajánlatban nem került benyújtásra ‐ képviseleti jogosultságát okirattal
(meghatalmazás, cégkivonat, stb.) igazolni köteles, ennek hiányában az Ajánlattevő
nevében a tárgyaláson ajánlatot nem tehet.
A tárgyalás lefolytatásának menete: Ajánlatkérő az ajánlattevőkkel külön‐külön,
egymást követően 15 perces időközökkel tárgyal, oly módon, hogy a tárgyalásra ‐ az
esélyegyenlőség biztosítása érdekében ‐ az Ajánlatkérő az Ajánlattevőket az ajánlatok
beadásának fordított sorrendjében hívja meg. Az ajánlatkérő a tárgyalás megnyitását
követően megvizsgálja a képviseleti jogosultságot, rögzítésre kerül, hogy a felek
részéről ki vagy kik vesznek részt a tárgyaláson. Az Ajánlattevők az ajánlatukat a
tárgyaláson adják meg, de az ajánlatkérő döntése alapján az ajánlattevőket végső
ajánlattételre is felhívhatja. A tárgyalási fordulóról jegyzőkönyv készül, melyet a
tárgyalás befejezésekor kinyomtatás után az ajánlattevő és az ajánlatkérő is aláír. A
jegyzőkönyv egy példánya ajánlattevő részére átadásra kerül, míg a többi, az adott
tárgyalási fordulóban résztvevő ajánlattevő részére is az első tárgyalási forduló
lezárását követően átadásra/megküldésre kerül, illetve ajánlattevő részére is
átadásra/megküldésre kerül az adott tárgyalási fordulóban résztvevő ajánlattevőkkel
felvett valamennyi tárgyalási jegyzőkönyv.
Amennyiben az ajánlattevő a tárgyaláson nem jelenik meg és ajánlatát írásban nem
vonja vissza, úgy az ajánlatkérő benyújtott ajánlatát tekinti végső ajánlatnak, amely
vonatkozásában az ajánlattevő ajánlati kötöttsége beáll.
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A tárgyalás(ok) megtartásának helye és ideje: BÁKONYI ÜGYVÉDI IRODA (4028
Debrecen, Ajtó u. 25.), az első tárgyalási forduló megnyitására várhatóan 2013. május
29. napján 12:00 órakor kerül sor.
Amennyiben Ajánlatkérő a tárgyalások eredményeként, úgy ítéli meg, hogy további
tárgyalási fordulót szükséges tartani a szerződéses feltételekről, úgy ennek
megfelelően tűz ki tárgyalási időpontot, melyről Ajánlattevőket előzetesen
egyidejűleg tájékoztatja.
21. A szerződéskötés tervezett időpontja, helye:
A szerződéskötés tervezett időpontja: Az írásbeli összegzés megküldését követő
naptól számított 11. nap. Amennyiben ez a nap nem munkanap, akkor az azt követő
munkanap.
Helye: Tiszacsege Város Önkormányzata (Cím: 4066 Tiszacsege, Kossuth utca 5.)
22. Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:
2013. április 30.
23. Annak meghatározása, hogy ajánlattevő alkalmazza‐e a Kbt. 122. § (9) bekezdést:
A szerződés nem fenntartott.
24. Egyéb információk:
1. Az ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott

tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és 1
eredeti és 1 az eredetivel mindenben megegyező másolati példányban kell
benyújtani. Az ajánlatot írásban és zártan, ajánlattételi felhívásban megadott
címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő
lejártáig.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő valamint az alkalmasság

igazolásában résztvevő gazdasági szereplő vonatkozásában:
- az ajánlatot vagy a lentiekben meghatározott meghatalmazást aláírók
tekintetében aláírási címpéldány vagy ügyvéd által hitelesített aláírás‐minta,
- amennyiben
adataik
nem
szerepelnek
a
www.e‐cegjegyzek.hu
nyilvántartásban, úgy az ajánlattételi felhívás megküldése időpontjánál 30
nappal nem régebbi cégkivonat egyszerű másolatban
- folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, az ajánlathoz csatolni
kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak
érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást
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Amennyiben az ajánlatot nem a cégkivonatban szereplő képviseletre jogosult
írja alá, úgy csatolni kell a képviseletre jogosult személytől származó teljes
bizonyító erejű, magánokiratba foglalt meghatalmazást.
3. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes

költség az ajánlattevőt terheli.
4. Amennyiben az ajánlattevő postai úton juttatja el ajánlatát, úgy az ebből eredő

esetleges hátrányos következményt – amely az ajánlat elveszéséből,
megrongálódásából, vagy idő előtti felbontásából adódik – ő viseli.
5. Idegen nyelvű dokumentum, irat benyújtása esetén, az idegen nyelvű

dokumentummal együtt annak magyar nyelvű fordítása is benyújtandó a Kbt. 36.
§ (3) bekezdésében meghatározottak szerint.
6. Ajánlattevő 12.1. pontban megjelölt gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó

alkalmassági feltételeket (P/1.) és a 12.2. pontban megjelölt szakmai tapasztalatra
és képzettségre vonatkozó alkalmassági feltételeket (M/1.) a minősített
ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
7. A dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatóak.
8. Ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével vagy, az eljárás nyertesének visszalépése

esetében az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot
tevőnek minősített szervezettel (személlyel) kötheti meg a szerződést,
amennyiben e személyt az összegezésben ilyen minőségben kifejezetten
megjelölte.
9. Az Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevőnek törekednie kell a környezetbarát

anyagok felhasználására.
10. Az Ajánlatkérő előírja, hogy az Ajánlattevőnek rendelkeznie kell legalább

10.000.000,‐ Ft/év és 5.000.000,‐ Ft/káresemény kárértékű építési‐szerelési
felelősségbiztosítással. Ajánlattevő köteles – legkésőbb a szerződéskötés
időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő
felelősségbiztosítását kiterjeszteni a jelen pontban előírt mértékű és terjedelmű
felelősségbiztosításra. Az ajánlattevő az ajánlatában ezen kötelezettség
elfogadásáról nyilatkozni köteles.
11. Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát

az ajánlati vagy ajánlattételi felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és
teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
12. Az ajánlatban továbbá az ajánlattevőnek az egyéb előírt dokumentumok

benyújtása mellett nyilatkoznia kell arról, hogy a kis‐ és középvállalkozásokról,
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fejlődésük támogatásáról szóló
középvállalkozásnak minősül‐e.

törvény

szerint

mikro‐,

kis‐

vagy

13. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti ajánlat esetében a

Kbt. 62. § (3) bekezdés szerinti információkat.
14. Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében a közbeszerzés értékének tíz százalékát
meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a
közbeszerzésnek azt a százalékos arányát, amelynek teljesítésében a megjelölt
alvállalkozók közre fognak működni.
15. Az ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlattevő tájékozódjon az adózásra, a

környezetvédelemre, az egészségvédelemre és a fogyatékossággal élők
esélyegyenlőségére, valamint a munkavállalók védelmére és a munkafeltételekre
vonatkozó olyan kötelezettségekről, amelyeknek a teljesítés helyén és a
szerződés teljesítése során meg kell felelni.
16. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlatkérő által az ajánlattételi felhívásban és a

dokumentációban előírt nyilatkozatokat. Az ajánlattevő köteles a kiadott
iratmintákat használni az ajánlat összeállítása során.
17. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nyertes ajánlattevőnek gazdasági

társaság létrehozását nem teszi lehetővé.

18. Több ajánlattevő közösen is tehet ajánlatot, ebben az esetben az ajánlathoz

csatolni kell a közöttük létrejött megállapodást, amely tartalmazza a
feladatmegosztást és annak százalékos megosztását valamint azt, hogy a
szerződés megkötésére, illetve harmadik személy és az ajánlatkérő felé történő
képviseletre az ajánlattevők közül melyikük bír felhatalmazással, valamint, hogy a
szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.
Ha egy gazdasági szereplő a közbeszerzés értékének huszonöt százalékát
meghaladó mértékben fog közvetlenül részt venni a szerződés – részajánlat‐tételi
lehetőség biztosítása esetén egy részre vonatkozó szerződés – teljesítésében,
akkor nem lehet alvállalkozónak minősíteni, hanem az ajánlatban és a szerződés
teljesítése során közös ajánlattevőként kell, hogy szerepeljen. Egy gazdasági
szereplőnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg,
hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó
nélkül számított ellenértékéből.
19. Az ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét arra, hogy a beszerzés

fedezetének érdekében támogatásra irányuló igényt (pályázatot) fog benyújtani.
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A támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb
összegben történő elfogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az
ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása
okaként hivatkozhat. (Kbt. 40. §. (3) és (4) bekezdés)
20. Az ajánlattevő az ajánlatában valamint a Kbt. 69‐70. § szerinti indokolásban

elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot [Ptk. 81. § (2) bekezdése] tartalmazó
iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat
úgy kell elkészíteni, hogy azok ne tartalmazzanak a Kbt. 80. § (2)‐(3) bekezdés
szerinti elemeket.
Az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének),
valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak (a
továbbiakban együtt: adat) a nyilvánosságra hozatalát, amely a Kbt. 71. § szerinti
értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló ‐ a Kbt.
80. § (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó ‐ részinformációk, alapadatok (így
különösen az árazott költségvetés) nyilvánosságra hozatalát megtilthatja.
Nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan adat
nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a
közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott
adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik. A közbeszerzési eljárás
alapján megkötött szerződés engedményezést kizáró rendelkezése nem minősül
üzleti titoknak.
21. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

A késedelmi kötbér alapja az adott ütemre vonatkozó nettó vállalkozói díj,
mértéke pedig a késedelem napjaira vonatkozóan 0,5 %/nap, de legfeljebb a
teljes vállalkozói díj 15 %‐a azzal, hogy az első 8 nap kötbérmentes.
A Megrendelőt és a Vállalkozót meghiúsulási kötbér‐fizetési kötelezettség terheli.
A meghiúsulási kötbér mértéke a bruttó vállalkozói díj 100%‐a.
A hibás teljesítési kötbér mértéke az egyedi megrendelésekkel kapcsolatban
felmerült hibás teljesítés esetén a megrendelés nettó Vállalkozási díjának 25 %‐a.
Nyertes ajánlattevőnek 60 hónap jótállási időn belül teljes körű jótállást kell
vállalnia. A jótállási idő a hiba és hiánymentes átadás‐átvételi eljárás
befejezésének időpontjától kezdődik. A napelemes modulokra gyártói garancia
minimum 20 évre, legalább 80%‐os teljesítményre.
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22. További információ a következő címen szerezhető be:

Dr. Bákonyi László
ügyvéd, hivatalos közbeszerzési tanácsadó
BÁKONYI ÜGYVÉDI IRODA
4028 Debrecen, Ajtó u. 25.
Tel: 52/323‐934
Fax: 52/783‐875
Honlap: www.drbakonyi.hu
e‐mail: kozbeszerzes@drbakonyi.hu
23. A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a

Kbt. előírásai szerint kell eljárni.
Határidő: azonnal
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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8.

Napirendi pont
Jamriska Zoltán lakásigénylése
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem Simon Albertet a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a bizottság véleményét
ismertesse.
Simon Albert PÜB. elnök:
Egy félkomfortos 36 m2‐es lakásról beszélünk, amit az igénylő családi okokra
hivatkozva kért. Bizottságunk megtárgyalta és támogatta.
Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete – figyelembe véve a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§ ‐át,
valamint az önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásáról szóló 2/2007. (II. 01.)
rendelet 7.§ (2) bekezdését – úgy határoz, hogy a Tiszacsege, Csokonai u. 1. szám alatt
lévő, szoba, konyha, zuhanyzó+WC, előszoba helyiségekből álló 36 m2 alapterületű
félkomfortos önkormányzati lakást 325 Ft/m2/hó, azaz 11.700 Ft/hó bérleti díj
ellenében 2013. május 1‐től 2013. december 31‐ig Jamriska Zoltán Tiszacsege, Zátony
II. u. 7. szám alatti lakos részére bérbe adja.
Képviselő‐testület úgy határoz továbbá, hogy a rezsiköltségek (víz, villany) 60 napon
túli tartozása esetén a bérlőt azonnali hatállyal kilakoltatja.
Képviselő‐testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert a bérleti szerződés
megkötésére.”
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Jamriska Zoltán
lakásigénylését – 6 fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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63/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete – figyelembe véve a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§ ‐át,
valamint az önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásáról szóló 2/2007. (II. 01.)
rendelet 7.§ (2) bekezdését – úgy határoz, hogy a Tiszacsege, Csokonai u. 1. szám alatt
lévő, szoba, konyha, zuhanyzó+WC, előszoba helyiségekből álló 36 m2 alapterületű
félkomfortos önkormányzati lakást 325 Ft/m2/hó, azaz 11.700 Ft/hó bérleti díj
ellenében 2013. május 1‐től 2013. december 31‐ig Jamriska Zoltán Tiszacsege, Zátony
II. u. 7. szám alatti lakos részére bérbe adja.
Képviselő‐testület úgy határoz továbbá, hogy a rezsiköltségek (víz, villany) 60 napon
túli tartozása esetén a bérlőt azonnali hatállyal kilakoltatja.
Képviselő‐testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert a bérleti szerződés
megkötésére.
Határidő: 2013. május 1.
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester

9.

Napirendi pont
Helyiség bérbeadása a strand területén
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem Simon Albertet a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy a bizottság véleményét
ismertesse.
Simon Albert PÜB. elnök:
18 m2 alapterületről beszélünk, ezen van egy épületrész, amelyet egy helyi vállalkozó
kért üzemeltetésre, lángos sütés céljára, idényjelleggel június 01‐jétől szeptember 30‐
ig. A vállalkozóval személyesen is felvettem a kapcsolatot, egyeztettük a bérleti díj
összegét. Bizottság megtárgyalta és arra döntöttünk, hogy javasoljuk bérbeadásra a
vállalkozónak.
Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy a
tiszacsegei 2940/3 hrsz‐ú strand területén lévő, az önkormányzat tulajdonát képező,
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18 m2‐es épületrészt Hajdú Ferenc, 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 50. szám alatti lakos
részére 2013. június 1‐től 2013. szeptember 30‐ig bérbe adja.
A 18 m2‐es helyiség bérleti díja: 12.000 Ft/hó.
A Képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a bérleti szerződés
megkötésére.”
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a strand területén helyiség
bérbeadását – 6 fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

64/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy a
tiszacsegei 2940/3 hrsz‐ú strand területén lévő, az önkormányzat tulajdonát képező,
18 m2‐es épületrészt Hajdú Ferenc, 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 50. szám alatti lakos
részére 2013. június 1‐től 2013. szeptember 30‐ig bérbe adja.
A 18 m2‐es helyiség bérleti díja 12.000 Ft/hó
A Képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a bérleti szerződés
megkötésére.
Határidő: 2013. június 1.
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester

10.

Napirendi pont
Előterjesztés a 2013. szeptemberében bevezetendő iskolafejlesztés támogatási
igényeiről
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem Tóth Imrét a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, hogy szóbeli
kiegészítését tegye meg.
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Tóth Imre SZEB. elnök:
Mint az köztudott 2013. január 01‐jétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
vette át az iskola fenntartását. Az üzemeltetést továbbra is Tiszacsege Város
Önkormányzata vállalta, így bizonyos fejlesztési célokat egyeztetnünk kell az
önkormányzattal. Ezek a fejlesztési célok az oktatásban valósulnának meg. Mivel a
néptánc oktatását első évfolyamon kötelező jelleggel a mindennapos testnevelés
foglalkozásban egy‐két órába építenénk be. Úszás oktatást második évfolyamon szintén
kötelező jelleggel beszámítanánk a mindennapos testnevelés foglalkozásaiba. Valamint
praktikus ismeretek oktatása, gyakorlati foglalkozásokon az egész napos iskola
keretére. Van a mindennapos testnevelés, ez vonatkozik az első, második évfolyamra,
ami azt jelenti, hogy heti 5 órában testnevelés órát kell tartani, de van lehetőség
tömbösíteni, mint ahogy próbáljuk itt a néptánc oktatásban első évfolyamon, úszás
oktatásban a második évfolyamon, hogy egy nap két órában foglalkoznánk vele. Az
egész napos iskola keretében az első és ötödik osztályban kerül bevezetésre. Nyilván a
gyerekeknek olyan foglalkozásokat kell szervezni tanórán kívül, ami leköti őket és
fejleszti. Törekszünk arra, hogy tevékenykedő iskola legyen, ahol ne unatkozzon a
gyerek, mert annak következménye lesz. Egyeztetett a Tankerület Igazgató a
testülettel, különböző feladatokat vállaltunk be, mind két részről. Az előterjesztést a
bizottság elfogadásra javasolta.
Szilágyi Sándor polgármester:
Aki egyetért a Fekete István Általános Iskola 2013 szeptemberében bevezetendő
iskolafejlesztés támogatási igényeivel kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a Fekete István Általános
Iskola 2013 szeptemberében bevezetendő iskolafejlesztés támogatási igényeit – 6 fő
igen szavazattal (Dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
65/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a Fekete István Általános Iskola
2013 szeptemberében bevezetendő iskolafejlesztés támogatási igényeivel egyetért és
az alábbiak szerint fogadja el:
- a mindennapos testnevelés 1‐2 foglalkozását megvalósítva a néptánc oktatás 1.
évfolyamon történő bevezetése kötelező jelleggel,
- mindennapos testnevelés foglalkozásaiba beszámítva úszásoktatás bevezetése
kötelező jelleggel a 2. évfolyamon,
- gyakorlati foglalkozásokon, illetve az egész napos iskola keretében praktikus
ismeretek oktatása,
- gyakorlókert infrastruktúrájának rendbetétele (a termeléshez szükséges
anyagokat a KIK Balmazújvárosi Tankerülete biztosítja),
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-

a nyári felújításban a tankerült tevőleges segítése, szakiskolai tanulók nyári
gyakorlatának keretében végzendő feladatokhoz anyag (parkettalakk, festék)
biztosítása,

Képviselő‐testület úgy határoz továbbá, hogy
- az úszásoktatáshoz szükséges vízfelületet szeptember 15 és május 01 közötti
időszakban tudja biztosítani a gyerekek részére a strandfürdőben (a tanulók
utazását a KIK biztosítja),
- a régi iskolaépületben a néptánc és kézműves terem kialakításához, valamint
vizes blokk készítéséhez egyelőre anyagi fedezetet nem tud biztosítani, elviekben
támogatja a fejlesztési elképzelést, a nyár folyamán ismételten tárgyalja.
(Az oktatáshoz szükséges eszközök és anyagok beszerzését a tankerület
biztosítja.)

11.

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

Szilágyi Sándor polgármester:
A Fonyódligeti üdülő hasznosításával kapcsolatban továbbra sem egyezik meg az
álláspontunk Polgár Város Önkormányzatéval. Tiszacsege Város és Egyek Nagyközség
52% tulajdonnal rendelkezik, mi azt szerettük volna, hogy Tiszacsege vegye át az
üzemeltetést, Polgár azóta sem veszi ezt tudomásul, ezért felszólítottuk már két
esetben is. Olyan levelet írtam, hogy most már nem tudja Tiszacsege átvenni, mert nem
is lehet május 01‐jén ezzel kapcsolatban intézkedni. Ezért felajánlottam, hogy 700 ezer
Ft bérleti díjért csinálják tovább, ahogy van, és erre az évre a 700 ezer Ft‐ot fizessék ki,
Egyek polgármestere szintén így döntött. Fizessék ki a 700‐700 ezer Ft‐ot, semmilyen
kedvezményt nem várunk vissza, mert ez a kedvezmény tavaly nekünk mínusz 2 millió
Ft‐ba került, tehát most 700 ezer Ft plusz van, ha üzemeltetni akarja. Érthetetlen
számomra, hogy Tóth József polgármester Úr, illetve a Városgondnokságon Hágen
József Úr is miért nem veszi tudomásul, hogy így döntöttünk. Írt egy levelet nekem,
hogy továbbra is ők üzemeltetik, amikor azon a fórumon Tiszacsege és Egyek
egyértelműen bejelentette, hogy a meglévő szerződést felbontjuk nem vették
tudomásul, én birkózni nem kívánok. Javaslom a Képviselő‐testületnek, hogy ezzel a
javaslattal értsen egyet, ha mindenáron Polgár akarja csinálni, akkor fizessen 700 ezer
Ft‐ot nekünk, mielőtt bemenne az épületbe, ha pedig nem fizeti meg, akkor ne vegye
igénybe és nem tudunk hozzájárulni. 700 ezer Ft nem egy nagy összeg egy olyan
üdülőért, azért, hogy boldoguljanak, de az, hogy mi fizessünk, és javítsuk fel, én többet
nem akarom, hogy veszítsen az önkormányzatunk, ez a minimális összeg, ha komolyan
gondolják, ne akadályozza. Attól, ha beindítja Polgár, ugyan olyan áron biztosítva van a
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tiszacsegeieknek is, csak akkor, ha sokkal többen mennének visszaosztás nem lenne.
Aki egyetért a javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Fonyódligeti üdülő
hasznosítására tett javaslatot – 6 fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi István nem volt jelen
a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

66/2013.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a tulajdonát képező fonyódligeti
üdülő 26,5%‐os tulajdoni részarányát 795.000 Ft szezonális bérleti díj megfizetése
ellenében a 2013 évi szezonra felkínálja Polgár Város Önkormányzata részére.
Képviselő‐testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy döntéséről Polgár Város
Önkormányzatát értesítse.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester

Mivel több napirend pont és hozzászólás nem volt, Szilágyi Sándor polgármester
megköszönte a Képviselő‐testület munkáját és a meghívott vendégek megjelenését és
az ülést bezárta.

K. m. f.
Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző

Simon Albert
jegyzőkönyvhitelesítő
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