TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ‐TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2013. MÁJUS 13. NAPJÁN
MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
_________________________________________________________________________________________________________________

Ikt.sz.: 622‐11/2013.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő‐testületének 2013. május 13‐án de.
1100 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében – megtartott
rendkívüli üléséről.

Jelen vannak:

mellékelt jelenléti ív szerint:
Szilágyi Sándor
Bagdi Sándor
Losonczi János
Simon Albert
Tóth Imre

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
települési képviselő
települési képviselő

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

Szilágyi Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott
vendégeket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 5 fő
képviselő jelen van. Dr. Gadóczi István, valamint Derzsényi János távolmaradását
jelezte.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Zsólyominé Gyenes Anikóra, valamint a
jegyzőkönyv‐hitelesítő személyére Tóth Imre képviselőre és a napirendi pont
tárgyalására.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a jegyzőkönyvvezető,
jegyzőkönyv‐hitelesítők személyét – 5 fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi István, Derzsényi
János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a napirendi pont tárgyalását – 5
fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi István, Derzsényi János nem volt jelen a szavazásnál)
elfogadta.
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Napirendi pontok:

1.

1./

Javaslat az Alföldvíz Zrt‐ben részvénytulajdon szerzésére
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

2./

Javaslat az önkormányzat 2013. évi sporttal kapcsolatos részletes feladatainak és
kötelezettségeinek meghatározását tartalmazó határozat meghozatalára
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

3./

Különfélék

Napirendi pont
Javaslat az Alföldvíz Zrt‐ben részvénytulajdon szerzésére
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
A Hajdú‐Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. május 2‐án tartott közgyűlésén
napirendi pontként szerepelt a Zrt. működési engedélye iránti kérelem 2013. május 31‐
ig történő benyújtása. Amennyiben a Vízmű Zrt. nem kap működési engedélyt, az
önkormányzatnak egy másik szolgáltatóval kell üzemeltetési szerződést kötnie,
különben a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal maga jelöl ki egy
szolgáltatót. A Hajdú‐Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Igazgatósága egyeztetett az
Alföldvíz Zrt‐vel a jövőbeni együttműködés lehetőségéről. Az Alföldvíz Zrt. felajánlotta
az önkormányzatoknak, hogy részvényt vásároljanak és ezáltal tulajdonossá váljanak az
Alföldvíz Zrt‐ben. Ezt követően, mint a Alföldvíz Zrt. tulajdonosai, pályázat nélkül
köthetnek üzemeltetési szerződést az önkormányzatok és az Alföldvíz Zrt.
Az előterjesztéshez csatolt határozati javaslat csak a vételi szándékot mondja ki, a
részvények tényleges megvásárlására csak akkor kerülne sor, ha a Hajdú‐Bihar
Önkormányzatok Vízmű Zrt. nem kapja meg a működési engedélyt.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete kifejezi azon szándékát, hogy az
Alföldvíz Zrt‐ben tulajdonossá kíván válni, és ennek érdekében 15 db, egyenként 14.000
Ft névértékű általános jogokat biztosító törzsrészvény ‐ összesen 210.000 Ft értékű
részvénycsomag ‐ vásárlását határozza meg.
A Képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy az Alföldvíz Zrt.
felé az önkormányzat részvényvásárlási szándékát jelezze, és jelen határozatban
foglaltak végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.”
Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
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A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – az Alföldvíz Zrt‐ben
részvénytulajdon szerzését – 5 fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi István, Derzsényi János
nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

67/2013.(V. 13.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete kifejezi azon szándékát, hogy az
Alföldvíz Zrt‐ben tulajdonossá kíván válni, és ennek érdekében 15 db, egyenként
14.000 Ft névértékű általános jogokat biztosító törzsrészvény ‐ összesen 210.000 Ft
értékű részvénycsomag ‐ vásárlását határozza meg.
A Képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy az Alföldvíz Zrt.
felé az önkormányzat részvényvásárlási szándékát jelezze, és jelen határozatban
foglaltak végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye.
Határidő: 2013.május 15.
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester

Szilágyi Sándor polgármester:
Kérném a testületet, hogy járuljanak ahhoz hozzá, hogyha egyéb elfoglaltságom miatt a
Vízmű Zrt közgyűlésének ülésén nem tudok részt venni, akkor eseti jelleggel a jegyző
képviseljen.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testület úgy határoz, hogy a Hajdú‐Bihar
Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. közgyűlésén a polgármester meghatalmazása
útján a jegyző eseti jelleggel részt vehet.
Aki a határozati javaslattal egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a Hajdú‐Bihar Megyei
Önkormányzatok Vízmű Zrt‐ben közgyűlésére történő meghatalmazást– 5 fő igen
szavazattal (Dr. Gadóczi István, Derzsényi János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
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68/2013.(V. 13.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testület úgy határoz, hogy a Hajdú‐Bihar
Megyei Önkormányzatok Vízmű Zrt. közgyűlésén a polgármestert annak
meghatalmazása alapján Füzesiné Nagy Zita jegyző eseti jelleggel helyettesítheti.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester

2.

Napirendi pont
Javaslat az önkormányzat 2013. évi sporttal kapcsolatos részletes feladatainak és
kötelezettségeinek meghatározását tartalmazó határozat meghozatalára
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Az Óvodai, iskolai és utánpótlás sport‐infrastruktúrafejlesztés tárgyában, a Fekete
István Általános Iskola sport létesítményének felújítására benyújtott pályázatunkhoz
szükséges a képviselő testület határozata, amely tartalmazza a spottal kapcsolatos
részletes feladatokat és kötelezettségeket, valamint költségvetésükből a sportra
fordítandó összeget.
Aki egyetért az önkormányzat 2013. évi sporttal kapcsolatos részletes feladatainak és
kötelezettségeinek meghatározását tartalmazó határozati javaslat elfogadásával,
kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – az önkormányzat 2013. évi
sporttal kapcsolatos részletes feladatainak és kötelezettségeinek meghatározását – 5
fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi István, Derzsényi János nem volt jelen a szavazásnál)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

69/2013.(V. 13.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege
Város
Önkormányzatának
Képviselő‐testülete
(továbbiakban:
önkormányzat) a sportról szóló 2004. évi I. törvény (továbbiakban: Stv.) 55. § (6)
bekezdése alapján, az önkormányzat helyi sporttevékenységgel kapcsolatos
feladatairól és kötelezettségeiről, valamint a sport helyi pénzügyi támogatásáról az
alábbiak szerint határoz:
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I.

Általános szabályok

1. Tiszacsege Város Önkormányzata kinyilvánítja, hogy a sportoláshoz való jog gyakorlását
közérdeknek, a sporttevékenység támogatását közcélnak tartja.
A sportolást olyan értékhordozó közösségi tevékenységnek tekinti, amely a lakosság
életminőségét javítja, ezért fontosnak tartja anyagi lehetőségei függvényében a
fokozott önkormányzati feladatvállalást és annak megvalósításában résztvevő
intézmények, színterek és szervezetek támogatását.
2. Az önkormányzat feladatának tekinti:
a) a fiatalok számára az alapvető sportolási képességek megszerzéséhez a közoktatási
intézményekben a tanulók szervezett formában való rendszeres testedzéséhez,
sporttevékenységéhez szükséges feltételek biztosítását,
b) a lakosság széles rétegei számára a sportolási és rekreációs lehetőségek
hozzáférhetővé és vonzóvá tételét,
c) a sporttevékenység ellátásához szükséges intézményi háttér és infrastruktúra
megteremtésének elősegítését, a már meglévő létesítmények fenntartását és
fejlesztését,
d) a prioritásokhoz, tradíciókhoz és teljesítményekhez igazodó sportfinanszírozás
megvalósítását.
II.

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt sportfeladatai

1. Tiszacsege Város Önkormányzata kötelező feladata illetékességi területén a helyi
sporttevékenység támogatása.
Ennek formái különösen:
a) a sport középtávú fejlesztési céljainak megfelelő helyi sportkoncepció
meghatározása és megvalósítása,
b) a sporttal foglalkozó helyi szervekkel való együttműködés,
c) az önkormányzat
működtetése,

tulajdonában

álló

sportlétesítmények

fenntartása

és

d) az önkormányzati iskolai sporttevékenység feltételeinek megteremtése.
2. Az önkormányzat a kötelező feladatai mellett a helyi sporttevékenységet – anyagi
lehetőségeitől függően – elsősorban a következő módon támogatja:
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a) a tulajdonában álló sportlétesítmények fejlesztésével,
b) a jogszabályban meghatározott
sportlétesítmények építésével,

nemzeti

sportszabvány

alapján

új

c) a szabadidősport‐ feltételeinek fejlesztésével,
d) a gyermek‐ és ifjúsági sport, az utánpótlás‐nevelés, a nők és a családok sportjának,
a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és fogyatékosok sportjának, illetve a
tömeges részvétellel zajló sportrendezvényének lebonyolításának segítségével,
e) a város adottságainak megfelelő részvétellel a nemzetközi sportkapcsolatokban.
III.

Az önkormányzat sportfeladata ellátásának szervezeti keretei

1. Az önkormányzat feladatait intézményein, valamint sportszervezeteken, sportági
szakszövetségeken – esetenként együttműködési megállapodásokon – keresztül látja el.
2. Az önkormányzat sportfeladatainak ellátásában együtt kíván működni:
a) intézményeivel,
b) sportszervezetekkel,
c) sportági szakszövetségekkel,
d) sportfeladatot is ellátó civil szervezetekkel,
e) a roma nemzetiségi önkormányzattal
3. A bekezdésben megjelölt intézményekkel, szervezetekkel a város sportfeladatainak
teljesítése érdekében az önkormányzat megállapodáson alapuló szerződéses
kapcsolatot létesíthet.
4. A bekezdésben meghatározott sport‐megállapodás megkötéséről a képviselő‐testület
dönt.
IV.

A sporttevékenység irányítása és ellenőrzése

1. A sportról szóló törvény és a jelen határozat által megjelölt sport‐feladatokkal
kapcsolatos feladat‐ és hatásköröket a képviselő‐testület és a Szociális és Egészségügyi
Bizottság gyakorolja.
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2. Bizottság feladatai:
a) az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények hasznosítására,
elidegenítésére, használatára vonatkozó tervek, koncepciók, előterjesztések
véleményezése
b) a költségvetési rendeletben meghatározott előirányzatok felhasználásának
figyelemmel kísérése
c) szakmai vélemény nyilvánítását – önkormányzati hatáskörbe tartozó – oktatási,
sport‐ és testnevelési kérdésekben,
d) sportrendezvények kezdeményezése,
e) a városban működő sportszervezetek tevékenységének segítése
V.

A sporttevékenység finanszírozása

1. Az önkormányzat a sporttal kapcsolatos kötelező és önként vállalt feladatait
költségvetésből finanszírozza. Ennek forrása a központi költségvetésből származó
normatív állami hozzájárulás, az önkormányzat saját bevétele, a központosított
előirányzatból származó összeg és az elkülönített állami pénzalapokból, valamint a
különböző alapítványokból pályázati úton elnyerhető támogatás.
2. Az önkormányzat a központi költségvetésből finanszírozott pályázatokhoz a szükséges
önrészt a mindenkori éves költségvetésben határozza meg.
3. A önkormányzat éves költségvetésében állapítja meg, a sportra fordítandó
összeget, melyet a határozat függeléke tartalmaz. A sportra fordítandó összeg
tartalmazza a sportcélú támogatásokat, valamint a sportlétesítmények működtetésének
költségeit.
4. Az önkormányzat sportfeladatai ellátása érdekében biztosítja a tulajdonában és az
intézményei, valamint a Polgármesteri Hivatal használatában lévő sportlétesítmények
fenntartásának, s működésének pénzügyi fedezetét.
5. A sportcélú támogatás nyújtása pénzben és természetben történhet.
6. Az önkormányzati iskolai sportkörök működésének feltételeit a költségvetésből kell
biztosítania.
Határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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függelék a 69/2013.(V. 13.) KT. számú határozathoz

Sportra fordítandó költségvetési összeg

Az önkormányzat 2013. évben a sportra az alábbi összegeket fordítja
sportegyesület támogatása 2.000 e Ft
LEADER pályázat keretében megvalósuló Sportpálya fejlesztés önereje 4.014 e Ft.
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3.

Napirendi pont
Különfélék
a.)

Tóth Zoltán 4066 Tiszacsege, Fő u. 13. szám alatti lakos kérelme
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
A KECSEGE 2000 Bt. képviseletében Tóth Zoltán, 4066 Tiszacsege, Fő u. 13. szám alatti
lakos kérelemmel fordult az önkormányzathoz földterület bérbevétele céljából.
Kérelmében előadta, hogy 2013 májusától augusztus 31‐ig a motoros tricikliről
szeretne fagylaltot árulni a strand területén, melyhez 5 m2 nagyságú területre lenne
szüksége. Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete hozzájárul, hogy a KECSEGE 2000 Bt.
(képviseletében eljár: Tóth Zoltán cégvezető, 4066 Tiszacsege, Fő u. 13.) 2013. május 13‐tól
2013. augusztus 31‐ig a strand területén 5 m2 nagyságú területet fagylalt árusítás céljából
igénybe vegyen.
Bérleti díj mértéke: 623 Ft/m2/hó.
A Képviselő‐testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a döntéséről értesítse a
kérelmezőt és a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet vezetőjét a bérleti szerződés
megkötése céljából.”

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

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Tóth Zoltán részére a strand
területén terület biztosítását – 5 fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi István, Derzsényi
János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
70/2013.(V. 13.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete hozzájárul, hogy a KECSEGE
2000 Bt. (képviseletében eljár: Tóth Zoltán cégvezető, 4066 Tiszacsege, Fő u. 13.) 2013.
május 13‐tól 2013. augusztus 31‐ig a strand területén 5 m2 nagyságú területet fagylalt
árusítás céljából igénybe vegyen.
Bérleti díj mértéke: 623 Ft/m2/hó.
A Képviselő‐testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a döntéséről értesítse a
kérelmezőt és a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet vezetőjét a bérleti
szerződés megkötése céljából.
Határidő: 2013. június 10.
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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b.)

Megyei Köznevelési Fejlesztési Terv véleményezése.
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem Füzesné Nagy Zita jegyzőt, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg.
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Megyei Köznevelési Fejlesztési Tervet készített a Megyei Önkormányzat, ezt az
önkormányzatoknak véleményezni kell, illetve az önkormányzatnak kérni kell, hogy az
iskolai fórumok is véleményezzék, nevelőtestület, szülői és diákszervezet. Az iskolai
fórumok a véleményt elkészítették, szépen összefoglalták.
Szilágyi Sándor polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy a Hajdú‐Bihar megyei Feladatellátási, intézményhálózat ‐
működtetési és köznevelés ‐ fejlesztési tervét a Fekete István Általános Iskola
nevelőtestülete, valamint szülői és diákszervezet véleményével elfogadjuk, aki egyetért
kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Hajdú‐Bihar megyei
Feladatellátási, intézményhálózat ‐ működtetési és köznevelés ‐ fejlesztési tervének
véleményezését – 5 fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi István, Derzsényi János nem volt
jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

71/2013.(V. 13.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC törvény 75. §. (1) bekezdése alapján a Hajdú‐Bihar megyei Feladatellátási,
intézményhálózat ‐ működtetési és köznevelés ‐ fejlesztési tervéhez az alábbi véleményt
adja, mely a Fekete István Általános Iskola nevelőtestülete, valamint szülői és diákszervezet
véleményét is tartalmazza:
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„A Hajdú‐Bihar megyei Feladatellátási, intézményhálózat ‐ működtetési és köznevelés ‐
fejlesztési tervében foglaltakról
Az intézkedési terv hat nagyobb fejezetből épül fel. Minden területre kiterjedően feltünteti a
szükséges adatokat.
Elemzi az adott megye adatait, erre támaszkodva építi fel a fejlesztés tervét és tesz
javaslatot a középtávú célok megvalósításához szükséges intézkedésekre.
A terv a megye helyzetelemzésében kitér a földrajzi környezetre, a légszennyezettségre, az
ivóvíz minőségére, a tömegközlekedésre, a település szerkezetére, a tömegközlekedésre, az
ipar, a mezőgazdaság, a munkaerő piac, a kulturális lehetőségekre és nem utolsó sorban a
demográfiai adatokra, mutatókra. Teszi mindezt annak tükrében, hogy rövid és hosszú távú
terveinek legfontosabb elengedhetetlen mutatóival tényszerűen tisztában legyen.
A fejezet záró részében a megye köznevelési intézményrendszerének jellemzőit, főbb
mutatóit mutatja be, vizsgálja.
A fejlesztési terv második részében a fent felsorolt adatokat figyelembevételével az
elkövetkező tanév átszervezési feladatait részletezi, majd a harmadik fejezetben javaslatot
tesz a tankerületeken belüli a fejlesztés szükségszerűségére vagy lehetőségére.
Meghatározza középtávú terveit is a tankerületeken belül.
A negyedik fejezetben megfogalmazza:
‐ a 2014. évi köznevelési feladatellátás optimalizálásnak célkitűzését a köznevelési
intézményrendszer szerkezetének átalakítását a hatékonyabb, egyenlőbb esélyeket biztosító,
méltányosabb és gazdaságosabb köznevelési rendszer létrehozása érdekében.
A kiemelve, hogy az optimalizáció célja az optimális köznevelési intézményszerkezet
kialakítása, amely a feladatok hiánytalan, hatékony és méltányos ellátását biztosítja.
‐ Meghatározva, hogy az optimalizáció egy háromdimenziós mátrix (relációs adatbázis)
alapján történik, amely a tankerület minden térbeli pontjához (a tanuló állandó lakhelye)
minden szóba jöhető köznevelési feladathoz hozzárendel egy feladatellátási helyet.
‐ Mindezek mellett a fenntarthatóság követelménye is megjelenik. Az intézményszerkezet
hosszú távú fenntarthatósága érdekében olyan feladattervezési rendszer kialakítására
törekszik, amely megoldást kínál a feladatméret rugalmas kezelésére, ezzel teremtve meg
finanszírozhatóságot.
Az intézkedési terv tartalmazza továbbá köznevelés feladatellátás 2014. évi
optimalizációjának elvi módszereit, eljárásrendjét: a meglévő és az új feladatellátási helyek
működtetésével és kialakításával kapcsolatos: logikai folyamatot, az ütemezés menetét,
valamint a KIR érintő elemeket.
A balmazújvárosi tankerületre vonatkozó intézkedési terv
Tiszacsege ‐ óvoda
A 3 – 6 éves populációt vizsgálva a település óvodai kapacitása a következő nevelési évben
elmarad az óvodáskorúak számától, 2014‐től megfelel az ellátásra jogosultak számának.
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Ez a számítás nem veszi figyelembe a 7 éves korosztály létszámát, akik jelentős része viszont
kikerül az óvodai ellátásból, és az általános iskolai intézményrendszerben jelenik meg. Azt
hogy évről‐évre hány 7 éves gyermeket tartanak vissza az iskolaérettségi vizsgálatok alapján
az óvodákban az adott év óvodai kapacitásainak felülvizsgálatakor kell figyelembe venni.
Jelenleg 5 fő hét éves van óvodai ellátásban.
Az óvoda jelenlegi kihasználtsága 95%‐os.
A jelenleg ismert adatok alapján a rendelkezésre álló óvodai kapacitás rövidtávon (1 év) nem
elegendő a feladatellátás teljes körű biztosításához, 2014‐től azonban elegendő a
feladatellátás biztosításához. Rövidtávon a férőhelyek számának növelése javasolt.
„ …A tankerületben a 2012‐2013. tanévben a tanulók száma 2 682fő, az osztályok száma 114.
Az Nkt. szerinti maximális osztálylétszámmal (27) 99, az átlaglétszámmal (23) számolva 117
osztály szervezésére lenne szükség.
A létszám az integrált nevelésben részesülő sajátos nevelési igényű tanulók létszámát is
tartalmazza.
Az összes kapacitás a Központ által fenntartott feladatellátási helyek férőhelyeit tartalmazza.
A legnagyobb létszám (2012‐13. tanév) 578 fővel több, mint a tervezési időszak végén. Ezért
a jelenlegi szükségletnél 21 osztállyal van kevesebbre szükség a maximális osztálylétszámmal
számolva, illetve 28 osztállyal kevesebbet kell működtetni az átlaglétszámmal való számolás
esetén. „
A Központ által fenntartott feladatellátási helyek kihasználtsága a tankerületben 66,6 %‐os.
„…A demográfiai mutatók és a rendelkezésre álló kapacitás ismeretében középtávon
kevesebb tanulócsoport indítása szükséges, melyek számára az infrastruktúra biztosított.
A tankerületben az osztályok létszáma eléri a Nkt. által előírt minimumot.
A kihasználtság és a rendelkezésre álló demográfiai mutatók szerint átgondolásra javasolt a
tanulócsoportok számának csökkentése, illetve a felső tagozatos köznevelési feladatellátás
felmenő rendszerű átszervezése.
Felnőttoktatás munkarendje szerinti általános iskolai oktatást folytató köznevelési intézmény
a balmazújvárosi tankerületben nincs.
A demográfiai mutatók és a rendelkezésre álló kapacitás ismeretében középtávon kevesebb
tanulócsoport indítása lehetséges, melyek számára az infrastruktúra a rendelkezésre álló
adatok alapján biztosított. „
Alapművészeti oktatást egy állami fenntartású intézmény lát el a tankerületen belül. A
tervezett javaslatot tesz a tankerületen belül új feladatellátási helyek kialakítására.
A tankerületben lévő gimnáziummal kapcsolatos javaslata a következő:
„…A gimnáziumi intézményegység kihasználtsága elmarad az elvárttól, de a tankerületben
egyedüli gimnáziumként az intézmény további fenntartása indokolt, a meglévő kapacitás a
demográfia adatok alapján a feladatellátáshoz középtávon elegendő, figyelembe véve
Debrecen elszívó hatását is.
A mindennapos testneveléshez a testnevelési célú helyiségek ‐ a jelenlegi osztályok számát
figyelembe véve ‐ középtávon már nem lesznek elegendőek, ezért intézkedések
szükségesek.”
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Az intézkedési terv javaslatot tesz a szakszolgálat és szakmai szolgáltatás átszervezésére is:
első lépésben az ún.
A szakszolgálat esetében” tiszta profilú” szakszolgálati intézmények tudnak csatlakozni az új
struktúrába. Egy székhelyintézmény és 10 tankerületi tagintézmény. Új az iskolapszichológus,
a kiemelten tehetséges gyerekek gondozása a rendszeren belül és elsődleges célnak tekinti a
szakemberszükséglet kialakítását. A nevelési tanácsadás diagnosztikai és terápiás feladatai
szétválnak .
A pedagógiai szakmai szolgáltatás a megyeszékhelyen működik annak fejlesztése szükséges.
A szakképzés megyei szinten
„… A megye jelenlegi szakképzési helyzetét – többek között – a csökkenő népességszám, a
magas munkanélküliségi mutatók, és a sajnálatos módon egyre inkább leszakadó térségek
határozzák meg. A szakképző intézmények által kibocsátott fiatal szakemberek elméleti és
gyakorlati tudása nincsen szinkronban a munkaerő‐piac elvárásaival. A megye nagyméretű,
mind vertikálisan, mind horizontálisan differenciált szakképző intézmény‐hálózattal
rendelkezik, egyes térségekben pedig szakképző intézmények létesítése is indokolt lehet. A
szakképzés fejlesztésének egyik alapja a három éves szakiskolai képzés és a duális
szakképzési modellnek megfelelő gyakorlat‐központú szakképzés, melyet hatékony
pályaorientációval és pályakövetéssel kell erősíteni. A szakiskolai lemorzsolódás csökkentése
érdekében a "Híd" programokon keresztül lehet elősegíteni a tanulók belépését a szakképző
évfolyamokra. Alapvető feladattá vált az állami fenntartású szakképző intézményrendszer és
a TISZK‐ek együttes, átfogó átalakítása – az MFKB által meghatározott irányok és arányok
szem előtt tartásával – annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló központi és egyéb
források a lehetőségekhez mérten a leghatékonyabban kerüljenek felhasználásra.”
Összegzés:
Az intézkedési terv részletes, mindenre kiterjedő, jogszabályokkal alátámasztott tervezett. A
meglévő adottságok, lehetőségek és mutatók figyelembe vételével tervez, módosít és
átalakít, ahol szükséges.
A logikai elvet követve felépített, megszerkesztett. A törvény és a terület adta lehetőségeket
figyelembe véve átgondolt.”
Határidő: azonnal
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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c.) Márkus György lakbértartozása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
A költségvetési és pénzügyi iroda tájékoztatása szerint Márkus György többszöri
felszólításra sem fizette be a lakbért, kiértesítjük Márkus Györgyöt, felszólítjuk, hagyja
el a lakást.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy a
Tiszacsege, Csurgó u. 38/12‐es számú lakásra Márkus Györggyel kötött bérleti
szerződést – a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. 24.§ (1) bekezdés a) pontja, valamint
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő‐testületének az önkormányzati lakások és
helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 2/2007. (II.01.) rendelet 13.§ (1) bekezdés
a) pontja alapján felmondja.”
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Márkus György lakásbérleti
szerződés felmondását – 5 fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi István, Derzsényi János nem
volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

72/2013.(V. 13.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy a
Tiszacsege, Csurgó u. 38/12‐es számú lakásra Márkus Györggyel kötött bérleti
szerződést – a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó
egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv. 24.§ (1) bekezdés a) pontja, valamint
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő‐testületének az önkormányzati lakások és
helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 2/2007. (II.01.) rendelet 13.§ (1) bekezdés
a) pontja alapján felmondja.
A Képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a döntésről
értesítse a bérlőt.
Határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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d.) Bérlakásra beérkezett pályázat elbírálása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Bizottsági ülésen megtárgyalásra került a Csurgó u. 38/4. szám alatt lévő bérlakásra
beérkezett kérelem. Aki egyetért azzal, hogy a Tiszacsege, Csurgó u. 38/4. szám alatti
bérlakás bérlőjének Tóth Zoltánt jelöljük ki, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Tiszacsege, Csurgó u. 38/4.
szám alatti bérlakás bérlőjének kijelölését – 5 fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi István,
Derzsényi János nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
73/2013.(V. 13.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő‐testülete az önkormányzati lakások és
helyiségek bérbeadásának szabályairól szóló 2/2007.(II. 01.) rendelete szerint 1 db 60
m2‐es költségalapon meghatározott lakbérű bérlakásra vonatkozóan az alábbi bérlő
részére biztosít bérlakást:
P.
ssz.

Név

Telephely/
Lakcím

Bérlakás
házszáma

Lakás‐
nagyság

Csurgó u. 38/4.

60 m2

Kijelölt önkormányzati költségalapú bérlakások:
1.

Tóth Zoltán

Tiszacsege, Nagymajor tanya 25/a.

Képviselő‐testület úgy határoz továbbá, hogy a kérelmező kérését elfogadva hozzájárul ahhoz,
hogy 3 havi kaució kerüljön befizetésre, viszont egy havi lakbérhátraléka sem lehet, azonnal fel
kell szólítani a lakbér megfizetésére.
Képviselő‐testület felkéri továbbá a Költségvetési‐, Pénzügyi és Településfejlesztési Irodát,

hogy a bérlakások átadása előtt a tisztasági meszelést végeztessék el, melyről
fényképfelvétel is készüljön, és a bérleti szerződés esedékes felbontásakor a bérlakást
bérlő ugyanolyan állapotban bocsássa az önkormányzat rendelkezésére.
Határidő: 2013. május 31.
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester

15 / 17

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ‐TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2013. MÁJUS 13. NAPJÁN
MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
_________________________________________________________________________________________________________________

e.) Termálstrand belépőjegyek módosítása
Ea.: Oláhné Kovács Márta Kom. Szolg. Szerv. intézményvezető
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
Az év első felében bekövetkezett hideg időjárás miatt a termálstrandon elvégezendő
alapvető felújítási, karbantartási munkálatokat nem tudtuk megfelelő időben
elkezdeni. Előzetes megbeszélés alapján a nyitva tartást 2013. május 1.‐2013. június
02.‐ig, csütörtöktől – vasárnapig naponta 10:00‐ 18:00‐ig állapítottuk meg. Ezen
időszak alatt 2 medencével (ülőpados fedett, lépcsős termál) üzemeltetjük a fürdőt,
2013. június 15.‐ től nyílik meg a gyermek és az úszó medence.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy a Tiszacsegei
Termálstrand a 2013. május 1. – 2013. június 15.‐ig terjedő időszakban a „téli” nyitva
tartásra megállapított jegyárakkal üzemel.
Felnőtt belépőjegy: 900 Ft
Gyermek, diák belépőjegy: 600 Ft
Nyugdíjas belépőjegy: 600 Ft”
Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – termálstrand belépőjegyek
módosítását – 5 fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi István, Derzsényi János nem volt jelen
a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

74/2013.(V. 13.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy a Tiszacsegei
Termálstrand a 2013. május 1. – 2013. június 15.‐ig terjedő időszakban a „téli” nyitva
tartásra megállapított jegyárakkal üzemel.
Felnőtt belépőjegy: 900 Ft
Gyermek, diák belépőjegy: 600 Ft
Nyugdíjas belépőjegy: 600 Ft
Határidő: folyamatos
Felelős: Oláhné Kovács Márta Kom. Szolg. Szerv. intézményvezető
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MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
_________________________________________________________________________________________________________________

f.) Egyebek

Losonczi János alpolgármester:
A Vásártéri lakás lebontásával kapcsolatban mi legyen. Van egy olyan észrevételem,
hogy szép, hogy bontsuk el, az a munka legalább 400 ezer Ft‐ba kerül, az egész nem ér
annyit, ha megcsináljuk vagy rá terheljük, vagy adja nekünk azt a területet. Dr. Kovács
Péterrel beszéljük meg.

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

Tóth Imre
jegyzőkönyvhitelesítő
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