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1/1 Tiszacsege Város Önkormányzata 
 

 

M E G H Í V Ó  
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete rendkívüli ülését 2012. december 14-
én (pénteken) 0900 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozóteremben - tartja, 
melyre ezúton tisztelettel meghívom. 
 
 

NAPIRENDI PONTOK: 
 
 

1. Javaslat a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás 
felhasználásáról szóló rendelet elfogadására 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
2. Támogatás megelőlegező hitelfelvétel 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 

3. Az önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
4. Előterjesztés a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának 2013. évi 

működéséről 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 

5. Különfélék 
 
Tiszacsege, 2012. december 13.  
 
 

Tisztelettel: 
 

 Szilágyi Sándor 
   polgármester 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2012. december 14-én tartandó ülésére 

 
 
Tárgy:  Javaslat a szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás 

felhasználásáról szóló rendelet elfogadására 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
2012. november 28-án került kihirdetésre a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz 
kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló  59/2012. (XI. 28.) BM rendelet. 

A rendelet alapján Tiszacsege 150 erdei m3 tűzifa megvásárlásához 2 286 000 Ft vissza nem 

térítendő támogatásra jogosult. A támogatás erdei m3-re vetítve 12 000 Ft/erdei m3+áfa 
A támogatás feltétele, hogy vállalja az önkormányzatunk a rendeletben meghatározott önrészt, ami 

2000 Ft/erdei m3+áfa, összesen pedig 381.000 Ft. 
 
A BM rendelet a tűzifa minőségére és a beszerzésére vonatkozóan is állapít meg kötöttségeket, az 
alábbiak szerint: 

- A átlagosan 100 cm hosszú, 10-35 cm átmérőjű és ±5% elfogadott tűréshatárú tűzifa vásárolható. 
- A tűzifa kizárólag a fővárosi és a megyei kormányhivatal erdészeti igazgatóságai által 

nyilvántartott erdőgazdálkodóktól (a továbbiakban: erdőgazdálkodó) vehető meg.  
- A tűzifa mennyiségének legfeljebb 5%-a lehet a nem kemény lombos fajokból származó fafajta, a 

fennmaradó rész kemény lombos fajokból (így különösen juhar, akác, kőris, szil, tölgy, platán, ostorfa, 
cser, bükk, vörös tölgy, nyír, fekete dió, gyertyán) származó vastag tűzifa lehet. 

 

A rendelet szerint esetünkben a támogatott mennyiség 150 m3, ami a minimálisan beszerzendő fa 

mennyiségét jelenti, ugyanis, ha 14 000 Ft/erdei m3+áfa-nál olcsóbban be tudja szerezni az 
önkormányzat a fát, akkor is jogosult a teljes támogatási összegre. 

 
A BM rendeletben rögzített szabály, hogy a tűzifa szállításából - ideértve a rászorulókhoz való 

eljuttatást is - származó költségek a települési önkormányzatot terhelik.  
 
A BM rendelet azt is kimondja, hogy a települési önkormányzat a szociális célú tűzifában 

részesülőtől ellenszolgáltatást nem kérhet. 
 A támogatást a belügyminiszter utalványozása alapján a kincstár legkésőbb 2012. december 20-áig 

egy összegben folyósítja. 
 A települési önkormányzat a támogatást 2013. február 15-éig használhatja fel, a támogatás 

felhasználásáról 2013. március 31-éig kell elszámolni. 
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A támogatásra csak akkor jogosult az önkormányzat, ha a szociális rászorultság szabályait és az 
igénylés részletes feltételeit rendeletben határozza meg.  
A BM rendelet tartalmaz három  olyan szabályt, melyeket a rendeletben, azaz a tűzifa kiosztásának 
helyi szabályaiban érvényesíteni szükséges. 
1. A szociális rászorultság szempontjait akként kell meghatározni, hogy az aktív korúak ellátására, az 
időskorúak járadékára és a  lakásfenntartási támogatásra jogosultak előnyt élvezzenek. 
2.  Háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa biztosítására kerülhet sor. 
3. Az egyéni támogatásokról határozattal szükséges dönteni. 
 
A rendelet-tervezet elkészítésénél az volt a célunk, hogy olyan feltételeket állapítsunk meg, 
melyeknek csak éppen annyi személy felel meg, amennyit támogatásban lehet részesíteni.  
Feltételezve, hogy idén is beadnánk a kérelmet  azok, akik tavaly kaptak tűzifát, azt javasoljuk, hogy 
ebben az évben ne lakosok kérelme alapján legyen megállapítva a támogatás, hanem "hivatalból". 
Ezt azt jelenti, hogy a jelenleg segélyezettek közül a hivatal dolgozói kiválasztják azokat, akik 
jogosultak a támogatásra. Ezzel elkerülhető az, hogy 800-900 ember kérelmét el kelljen utasítani. 
Talán így könnyebben megértik és elfogadják a lakosok, hogy ebben az évben a tavalyinál sokkal 
kevesebb tűzifát tud kiosztani az önkormányzat. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek. 
 
Tiszacsege, 2012. december 11. 
 

Szilágyi Sándor 
polgármester 
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Tiszacsege Város Önkormányzata 
..................... önkormányzati rendelete 

a  szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás felhasználásáról 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete   az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 
A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó 
kiegészítő támogatásról szóló 59/2012. (XI. 28.) BM rendelet 1. mellékletében meghatározott  
támogatás felhasználására. 

 
2. § 

 
(1) Tiszacsege Város Önkormányzatának polgármestere szociális célú tűzifára való jogosultságot 
állapít meg  annak a  lakásfenntartási támogatásban részesülő személynek,  aki  egyidejűleg 
aktívkorúak ellátására vagy időskorúak járadékára is jogosult és akinek a háztartásában az egy 
fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 23.991 Ft-ot. 

 
(2) Jelen rendelet alkalmazásában a jogosultság megállapításánál az egy fogyasztási egységre jutó  
havi jövedelem megegyezik a  lakásfenntartási támogatásra irányuló jogosultság megállapításának 
alapját képező egy fogyasztási egységre jutó  havi jövedelemmel. 
 

3. § 
  

(1) A szociális célú tűzifára való jogosultságot a polgármester hivatalból  állapítja meg, a jegyző által 
rendelkezésére bocsátott adatok alapján. 
 
(2) A támogatás  0,5-1 erdei m3 tűzifa lehet.  
 
(3) A jogosult részére a jogerős határozattal megállapított tűzifa  átadása átadás-átvételi jegyzőkönyv 
aláírását követően történik. 
 

4. § 
 
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) Hatályát veszti a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő 
támogatásának felhasználásáról szóló 1/2012.(I.11.) önkormányzati rendelet. 
 
Tiszacsege, ................ 
 
 
       Szilágyi Sándor                                Füzesiné Nagy Zita 
                     polgármester        jegyző 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. december 14-én tartandó 
ülésére 

Tárgy: Támogatás megelőlegező hitelfelvétel 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengely második időszakának a Hortobágyi Leader 
közösségi terek fejlesztése részterületéhez 2011.12.05-én pályázat került benyújtásra, a Városi 
Sportpálya fejlesztésére, valamint Térfigyelő-rendszer kialakítására a közbiztonság megőrzésének 
érdekében Tiszacsegén.  

A Városi Sportpálya fejlesztése tervezett bekerülési értéke 19.117.175 Ft, melyből a támogatás 
15.000.000 Ft. A Térfigyelő-rendszer kialakításának tervezett bekerülési értéke 20.829.186 Ft, 
melyből a támogatás 14.820.934 Ft. 

2012. július 12-i képviselő-testületi ülésen elfogadott 135/2012. (VII.12.) KT számú határozatban 
döntés született, hogy a két Leader pályázat sikeres megvalósítása érdekében támogatásmegelőlegező 
hitelt kíván az önkormányzat igénybe venni. 

Azonban akkor még a számlavezető hitelintézet nem tudott tájékoztatást adni, hogy a jövőben 
nyújthat-e támogatásmegelőlegező hitelt. 

Mára már – a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 
módosításáról szóló 2012. év CLXXXVII. törvény megjelenését követően – világossá vált, hogy a 
támogatásmegelőlegező hitelt nem vonják be az önkormányzatok adósságkonszolidácójába, tehát 
nyújthatnak ilyen jellegű hitelt a hitelintézetek. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és határozatban elfogadni 
szíveskedjenek. 

Tiszacsege, 2012.12.12.   
 

Szilágyi Sándor 
  polgármester 

Előkészítette: 
Langó Józsefné 
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…./2012. (…   …) KT számú Határozati javaslat 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az OTP Bank Nyrt-vel 
történt előzetes egyeztetés alapján a beruházások sikeres megvalósítása érdekében támogatás 
megelőlegező hitel iránti kérelmet nyújt be,  

• A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének, Közösségi terek fejlesztési 
célterületre benyújtott Városi Sportpálya fejlesztése beruházáshoz 15.000.000 Ft, 

• A Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének, Hortobágyi Leader Hacs 
területén térfigyelő rendszer kialakítása célterületre benyújtott Térfigyelő rendszer 
kialakítása a közbiztonság megőrzésének érdekében Tiszacsegén beruházáshoz 
14.820.934- Ft támogatási összeg erejéig. 

A Képviselő-testület vállalja, hogy a felvett hitelt és annak kamatait a hitel ütemezésének megfelelően 
határidőben megfizeti. Az esedékesség évében költségvetési rendeletében megtervezi a tőke és 
kamatfizetési kötelezettségeket. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 2012. december 14-én  tartandó ülésére 

 
Tárgy: Az önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtása 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Az Országgyűlés 2012. december 3-án elfogadta Magyarország 2012. évi központi 
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény módosításáról szóló 2012. évi 
CLXXXVII. törvény, mely részletesen tartalmazza az önkormányzati adósságkonszolidáció 
tartalmát, végrehajtásának menetét. 

E törvény értelmében a konszolidáció kiterjed a 2012. december 12. napján pénzügyi 
intézmény felé fennálló, teljes adósságállományra (tőke, késedelmes tőke, késedelmes kamat, 
járulék és egyéb díj, jutalék). 

A támogatással érintett önkormányzati adósságelemek tőke- és járulékainak összegéről 2012. 
december 17-én 16 óráig az érintett önkormányzatok elektronikus úton adatot szolgáltatnak. 
Az adatszolgáltatáshoz mellékelni kell a pénzintézet által megküldött és a polgármester által 
aláírt igazolásokat és a törlesztés pénzintézet által történő elfogadásáról szóló dokumentumot, 
valamint a jelen előterjesztés mellékletét képező határozati javaslatot. 

Az adósságkonszolidációba bevonható hitelek 2012. december 12-én fennálló összege: 

Folyószámlahitel 134.995.383- Ft 
Működési likvid hitel 21.000.000- Ft 
Munkabérhitel 32.625.000- Ft 
Bérlakás építési hitel 28.700.000- Ft 
Fürdő korszerűsítési ÖKIF hitel 19.085.160- Ft 
Összesen: 236.405.543- Ft 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és határozatban elfogadni 
szíveskedjenek. 

 

Tiszacsege, 2012.12.12.   
Szilágyi Sándor 

  polgármester 

Előkészítette: 
Langó Józsefné 
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 Határozati javaslat: 
 
……/2012. (…….) KT számú határozat 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2012. évi központi 
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési 
törvény) 76/C. §-ban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a törvényben írt 
feltételekkel tartozásai megfizetéséhez igénybe kívánja venni az állam által biztosított, 
egyszeri, vissza nem térítendő költségvetési támogatást, azon adósságelemek tekintetében, 
amelyekre a költségvetési törvény a támogatás igénybevételét lehetővé teszi. 

1. A képviselő-testület kijelenti, hogy 2012. december 12-én adósságrendezési eljárás 
alatt nem áll. 

2. A képviselő-testület a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 286. § 
alapján hozzájárul, hogy az 1. pontban megjelölt adósságelemek tőke és járulékrészét, 
valamint egyéb költségeit az önkormányzat helyett az állam közvetlenül megfizesse a 
hitelezőknek/kölcsönnyújtóknak. 

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében: 

a. a hitelezők/kölcsönnyújtók által az érintett adósságelemek tőke és 
járulékrészéről, valamint egyéb költségeiről kiállított nyilatkozatot aláírja, 

b. a költségvetési törvény szerint, határidőre szolgáltassa a szükséges adatokat a 
Magyar Államkincstár felé és ahhoz csatolja a szükséges nyilatkozatokat, 
igazolásokat, egyéb dokumentumokat, 

c. a költségvetési törvény 76/C. § (10) bekezdésében meghatározott 
megállapodást megkösse, amennyiben azt az államháztartásért felelős 
miniszter kezdeményezi. 

4. A képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a 76/C. § szerinti adósságkonszolidáció 
során a Magyar Államkincstár a banktitkot képező, az önkormányzatra vonatkozó, a 
törléshez szükséges adatokat, információkat megismerje és kezelje. 

 

Határidő: 2012. december 17. 

Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2012. december 14-én tartandó ülésére 

 
 
Tárgy:  Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 14-én tartandó 

ülésére a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának 2013. évi működéséről 
 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása (a továbbiakban: „Társulás”) 2004. június 23. 
napján jött létre Balmazújváros város, Egyek nagyközség, Hortobágy község és Tiszacsege 
város társulásával. A területi lehatárolás alapja a statisztikai kistérségi lehatárolás. 
 
A Társulás a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásairól szóló 2004. évi CVII. 
törvény alapján működik jelenleg. 
 
A Társulás létrejöttét az motiválta, hogy a társult önkormányzatok közszolgáltatásai minél 
magasabb színvonalon legyenek ellátva és a tagönkormányzatok az átadott feladatoktól 
tehermentesüljenek, a kistérség fejlesztéseit előmozdítsa, ugyanis a társulási formában 
benyújtott pályázatok nagyobb eséllyel részesülhetnek támogatásban. 
 
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: „Mötv.”). 
IV. fejezet 89-95.§-ai rendelkeznek az önkormányzatok társulásának szabályairól.  
 
Ezen fejezet hatályba lépésének időpontja 2013. január 1. napja. A törvény hatályon kívül helyező 
rendelkezései tartalmazzák a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. 
évi CXXXV. törvényt, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 
2004. évi CVII. törvényt is. Ezen jogszabályok alkalmazására 2012. december 31. napjáig van 
lehetőség, 2013. január 1. napjától hatálytalanok. 
 
Az átmeneti rendelkezések között szereplő 146. §-t amely előírja, hogy „A törvény hatályba lépése 
előtt kötött önkormányzati társulási megállapodásokat a képviselő-testületek felülvizsgálják és e 
törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítják e törvény hatályba lépését követő hat hónapon 
belül”, tehát 2013. június 30. napjáig. 
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A társulásokra vonatkozó, 2013. január 1. napjától hatályos – jelenleg ismert szabályozás – szerint a 
többcélú társulások sorsa osztja a többi önkormányzati társulás sorsát: felül kell vizsgálni és a 
társulási tagoknak dönteni további feladat-ellátási formákról. 
 
A Belügyminisztérium állásfoglalása szerint a felülvizsgálatnak nem új jogi személyiségű társulás 
létrejötte a következménye. Önmagában azzal, hogy az 1997. évi CXXXV. törvény és a 2004. évi CVII. 
törvény hatályát veszti, nem szűnik meg a többcélú társulás, hanem a szabad társulás alkotmányos 
alapelve alapján, a jelenlegi társulási megállapodás és szervezeti- és működési szabályzat szerint 
működhet tovább. A társulás, mint az önkormányzati együttműködés jogintézménye továbbra is 
fennmarad. A társulásos együttműködés tartalma a tagönkormányzatok szándékától függ, megfelelve 
a Mötv. rendelkezéseinek.  
 
A Mötv. 87. §-a alapján a helyi önkormányzatok képviselő-testületei megállapodhatnak abban, hogy 
egy vagy több önkormányzati feladat- és hatáskör hatékonyabb, célszerűbb ellátására jogi 
személyiséggel társulást hoznak létre, így lehetőség van arra hogy több célra alakuljon társulás.  
 
Az együttműködés lehetőségeinek mérlegelésénél megjegyzendő, hogy a Magyarország 2013. évi 
központi költségvetéséről szóló, T/7655. számú törvényjavaslat módosításában (425) szerepelnek 
mind a többcélú kistérségi társulások, mind a társult feladatellátás és a szociális feladatok ellátása 
tekintetében többletnormatíva igénybevétele, amely azt alábbiak szerint alakul:  
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 
a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai – 300 Ft/fő, 
c) Szociális étkeztetés – 110%, 5.536 Ft/ellátott, 
d) Házi segítségnyújtás – 130%, 37.500 Ft/ellátott, 
f) Időskorúak nappali intézményi ellátása – 150%, 57.500 Ft/ellátott, 
h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása – 120%, 66.000 Ft/ellátott. 
Ezen többlet támogatási összegeket figyelembe véve a jelenleg működő ellátórendszerre – 2013. évi 
becsült ellátotti létszámra – vetítve 23,6 millió Forint többlet támogatást eredményez a társult 
feladatellátás, kizárólag társult formában működő feladatellátás esetén lehet igénybe venni ezen 
többlettámogatást.  
 
Jelen előterjesztés mellékleteként kimutatásra került, hogy az eddig társult formában ellátott 
feladatok 2013. évtől kezdődően továbbra is társult formában történő ellátása milyen összegű 
kiadást jelent az Önkormányzat részére.  
 
A fentiekre tekintettel kérem, hogy a tisztelt Képviselő-testület döntést szíveskedjen hozni arról, hogy 
a többcélú társulást önkormányzati társulásként a továbbiakban is fenntartják-e, amennyiben ezen 
döntést támogatja a tisztelt Képviselő-testület, úgy szíveskedjenek megjelölni, hogy mely feladatok 
tekintetében kívánnak együttműködni.  
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HATÁROZATI JAVASLAT 

 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 12-én tartandó ülésére a 

Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának 2013. évi működéséről 
 

 
1. 
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva úgy határoz, hogy 
a többcélú társulást önkormányzati társulásként 2013. évtől kezdődően is fenntartja. Az 
alábbi feladatokat továbbra is társult formában kívánja biztosítani: 
 
……………………. 
 
Határidő: 2012. december 31. Felelős: polgármester 
 
2. 
 
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ában biztosított jogkörében eljárva felkéri a 
Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának elnökét, hogy a Társulási Megállapodást az 
1. pont szerinti feladatok ellátása tekintetében felülvizsgálni szíveskedjen.  
 
 
Határidő: 2013. június 30.  
Felelős:  polgármester 
 
 
   
 

Szilágyi Sándor  
Polgármester  
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Társulás feladatai 2013. 

 
1. Amennyiben az állati hulladék szállítás 2013. évtől kezdődően társult feladatként kerül 
megvalósításra, kiadásai az alábbiak szerint alakul a jelenlegi tervezés szerint:  
 
Kötelező feladat.    
Engedélyköteles, a BKTT rendelkezik 
megfelelő engedélyekkel.     
Állati hulladék elszállítása a lakosságtól térítésmentes. 
Állati hulladék elszállítása szolgáltatási díj fejében a szerződött partnerektől. 
Nyomott állati hulladék átvételi és megsemmisítési árak a nagy mennyiségre tekintettel. Tisztább 
település. 
    
Személyi jellegű kiadás  3 605 480   
Dologi jellegű kiadás 9 937 839   
Jelentős ktg az állati hulladék átváteli költtsége és az üzemanyag. 
Összesen 13 543 319   
Árbevétel 5 400 000   
Önkormányzati hozzájárulás 8 143 319   
Felosztás az előző időszak arányában.   
A tény szállítás alapján korrigálásra kerül zárszámadáskor. 
    
Település arány hozzájárulás  
Balmazújváros 84,23% 6 859 118  
Hortobágy 1,08% 87 948  
Tiszacsege 13,48% 1 097 719  
Egyek 1,21% 98 534  
    
2. Belső ellenőrzés     
      
Kötelező feladat.     
A települések (önkormányzat, polgármesteri hivatal, intézmények, gazdasági társaságok) kötelező belső 
ellenőrzése a települések által kért belső ellenőrzési terv alapján. 
Nyomott szolgáltatási díj a nagy mennyiségre tekintettel. 
      
Szolgáltatási díj 350.000 Ft/hó    
      
Település hozzájárulás     
Balmazújváros 2 313 732     
Hortobágy 200 796     
Tiszacsege 980 604     
Egyek 704 868     
 
 
3. Közkincs - múzeumi szakreferens 2013. 
   
Pályázat fenntartási kötelezettsége.  
Egy fő részmunkaidős múzeumi szakreferens foglalkoztatása 2013. 08. 31. napjáig. 
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Személyi jellegű kiadás  925 830  
Dologi jellegű kiadás 0  
Összesen 925 830  
Önkormányzati hozzájárulás 925 830  
Felosztás egyenlő részben.  
   
Település hozzájárulás  
Balmazújváros 231 459  
Hortobágy 231 457  
Tiszacsege 231 457  
Egyek 231 457  

 
 
4. Nevelési tanácsadó 2013.    
      
A tagtelepülések gyermekei számára közoktatási szakszolgálati feladatok ellátása (logopédia, nevelési 
tanácsadás). 
2013. január 01. napjától a szakmai személyi állományt átveszi a tankerület, melynek költségét is fedezi. 
A szakszolgálatnak helyet biztosító ingatlan (Balmazújváros, Veres P. u. 8.) üzemeltetési jogát 
Balmazújváros Város Önkormányzata kívánja gyakorolni.  
      
Személyi jellegű kiadás 2 406 752     
Dologi jellegű kiadás 2 580 640     
Összesen 4 987 392     
Az előző időszak ellátotti létszámának arányában került felosztásra. 
      
Település hozzájárulás     
Balmazújváros 2 765 584     
Hortobágy 311 401     
Tiszacsege 952 139     
Egyek 958 268     
      
Egyek településre eső részt az egyházi fenntartó téríti meg. 
      
5. Orvosi ügyelet 2013.   
     
Kötelező feladat.    
Hétközi és hétvégi orvosi ügyelet ellátása kettő mikrotérségben. 
Tiszacsege és Egyek település esetén pályázati források lehívása. 
Balmazújváros és Hortobágy települések esetén pályázati források lehívása. Közbeszerzési eljárás 
keretében került vállalkozás megbízásra. A vállalkozás közvetlenül hívja le az OEP finanszírozást. 
     
Szolgáltatási díj 25 Ft/lakos   
     
Település hozzájárulás    
Balmazújváros 5 461 500    
Hortobágy 480 300    
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6. Személygépjármű üzemeltetése 2013. 
     
A szakemberek szállítása az ellátottakhoz (pl.: logopédus, pszichológus, családsegítő). 
     
Személyi jellegű kiadás 0    
A sofőrök személyi jellegű kiadásai az állati hulladék elszállítás feladaton terhelődnek. 
Dologi jellegű kiadás 1 720 648    
Jelentős ktg az üzemanyag.   
Összesen 1 720 648    
A tény szállítás alapján korrigálásra kerül zárszámadáskor. 
     
Település hozzájárulás    
Balmazújváros 369 253    
Hortobágy 492 276    
Tiszacsege 352 559    
Egyek 506 560    
 
7. Útellenőrzés 2013.  
   
Kötelező feladat.  
A tagtelepülések fenntartásába tartózó közutakkal kapcsolatos engedélyek kiadása, 
ellenőrzés. 
Speciális képesítéssel rendelkező szakember igény. 
   
Személyi jellegű kiadás 1 790 928  
Dologi jellegű kiadás 604 100  
Összesen 2 395 028  
   
Település hozzájárulás  
Balmazújváros 1 443 087  
Hortobágy 125 243  
Tiszacsege 387 070  
Egyek 439 628  

 
 
 8. Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása  
 
Tiszacsege  
 

Szakfeladat költség Bevétel  Önkorm. 
hozzájárul
ás  

Ellátotti létszám 

 Személ
yi 
szoc.hj.
adó                
EFt 

Dologi 
kiadások 
     E Ft 

  Térítési   
díj  
 
      EFt 

  Normatíva 
támogatás 

 Megáll
apodás
ok 
száma 
jelenle
g 
fő  

Normatív 
 
támogatá
s2013 évi 
terv. 
   fő 
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Szakfeladat költség Bevétel  Önkorm. 
hozzájárul
ás  

Ellátotti létszám 

        Alap 
    EFt 

Kiegészítő 
       EFt 

   

Szoc. 
étkeztetés 

1092 14436 8700 4982 498  96 90 

Házi.seg.ny 7961 475 600 3750 1125  33 30 

Idősek 
nappali ell.  

4244 6238 1600 2300 1150  20 20 

Család-
segítés 

4363 843 --- 1927 732   4877 fő 

Gyermek-
jóléti 
szolgálat.  

4281 821 --- 1926 732   4877 fő 

Hely.szülő  184       

B.újv- 
közp.ir. , 
szakmai vez. 
ráosztás 

2689        

Összesen  24630 22997 10900 14885 4237 17605   
 
 
A társult formában működő  intézmény 2013.  évi működéséhez 17.605 E Ft önkormányzati 
hozzájárulás szükséges.  
Amennyiben a település nem kíván társult intézményt működtetni úgy elesik a kiegészítő normatíva 
összegétől, mely a jelenlegi tervezet szerint:   4.237 E Ft . Nem terheli a központi irányításon 
dolgozók, a pszichológus, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat szakmai vezetőjének béréből a 
településre eső rész: 2.689 E Ft, viszont egyedül kell gondoskodnia  új intézmény létrehozásáról, 
szakmai és tárgyi feltételek biztosításáról,  megfelelő  szakmai végzettséggel rendelkező 
intézményvezető alkalmazásáról, és meg kell oldania az adminisztrációs, könyvelési és munkaügyi 
feladatokat. 
 
9. Munkaszervezet  
Munkaszervezet 2013.      
       
A munkaszervezet feladatainak ellátása: amennyiben 1 fő könyvelő 
látja el a feladatokat 2013-tól     
       
  Balmazújváros Hortobágy Tiszacsege Egyek   
Személyi jellegű kiadás  1 714 801 148 824 459 950 522 404   
Dologi jellegű kiadás 301 267 26 146 80 807 91 780   
Összesen 2 016 068 174 970 540 757 614 184   
Önkormányzati 
hozzájárulás 2 016 068 174 970 540 757 614 184 3 345 979  



 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere  
 

 
8/8  

 

       
könyvelő 2 845 979      
       
dologi kiadás: 500 000      
       
       

 
Jelenleg működő munkaszervezet fenntartása esetén  
 
Munkaszervezet 2013.     
     
     
A Társulási Tanács döntéseinek előkészítése, annak végrehajtása. A Társulás által fenntartott 
intézmények, nyújtott feladatok működési engedélyeinek megszerzése, Adatszolgáltatások teljesítése, 
normatív állami támogatások igénylése és elszámolása, MÁK felé teljesítendő adatjelentési és 
beszámolási kötelezettségek teljesítése. 
A Kistérségi szintű, ill. a Társulásra, valamint a Társulás által fenntartott intézményekre vonatkozó 
pályázatok írása, lebonyolítása, elszámolása. 
A Társulás és a Társulás által fenntartott önállóan működő intézmények számviteli feladatainak 
teljeskörű bonyolítása, ill a Társulás által fenntartott önállóan működő és gazdálkodó intézmény 
szakmai segítése, nyújtott adatainak feldolgozása. 
Felosztás lakosságszám arányosan kerül felosztásra (117/2007. tanácsi határozattal korrigálva) 
     
  Balmazújváros Hortobágy Tiszacsege Egyek 
Személyi jellegű kiadás  10 824 270 1 719 112 2 674 319 3 037 444 
Dologi jellegű kiadás 2 391 641 207 566 641 495 728 598 
Összesen 13 215 911 1 926 678 3 315 814 3 766 042 
Önkormányzati hozzájárulás 13 215 911 1 926 678 3 315 814 3 766 042 
     
beosztás személyi jellegű kiadás   
jogász osztályvezető 5 709 941    
könyvelő 3 197 733    
könyvelő 3 657 174    
könyvelő 2 845 979    
üres álláshely 2 844 318    
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2012. december 14-én tartandó ülésére 

 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
a közös önkormányzati hivatalokról 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény tartalmazza a közös 
önkormányzati hivatal megalakítására és működtetésére vonatkozó szabályokat. Kiemeltem 
a törvényből a 2013. január 1-től hatályos, vonatkozó részeket, melyek az alábbiak: 
41. § (2) Az önkormányzati feladatok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják. A 
képviselőtestület szervei: a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a 
képviselő-testület bizottságai, a részönkormányzat testülete, a polgármesteri hivatal, a 
megyei önkormányzati hivatal, a közös önkormányzati hivatal, a jegyző, továbbá a társulás. 
 
81. § (1) A jegyző vezeti a polgármesteri hivatalt vagy a közös önkormányzati hivatalt. 
 
81. § (3) A jegyző 
b) gyakorolja a munkáltatói jogokat a polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal 
köztisztviselői és munkavállalói tekintetében, továbbá gyakorolja az egyéb munkáltatói 
jogokat az aljegyző tekintetében; 
 (4) A polgármester egyetértése szükséges - az általa meghatározott körben - a polgármesteri 
hivatal, a közös önkormányzati hivatal köztisztviselője, alkalmazottja kinevezéséhez, 
bérezéséhez, vezetői kinevezéséhez, felmentéséhez és jutalmazásához. 
 
82. § (1)1 A polgármester - pályázat alapján határozatlan időre - nevezi ki a jegyzőt. A tízezer 
főnél kevesebb lakosú települések önkormányzatánál és a tízezer főnél kevesebb együttes 
lakosságszámú települések közös önkormányzati hivatalánál a polgármester - a jegyzőre 
vonatkozó szabályok szerint, a jegyző javaslatára - kinevezheti, más önkormányzatnál, közös 
önkormányzati hivatalnál kinevezi az aljegyzőt. A jegyzői és az aljegyzői kinevezés vezetői 
munkakörnek minősül, a jegyzőre, aljegyzőre alkalmazni kell a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló törvény vonatkozó rendelkezéseit. 

                                                           
1 2013. január 1-től 10.000 fős lakosságszám alatt nem kötelező aljegyzőt kinevezni. 
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(2) Amennyiben hat hónapon belül a polgármester nem nevez ki, illetve közös önkormányzati 
hivatal esetében az érintett polgármesterek nem neveznek ki jegyzőt, a kormányhivatal 
vezetője ideiglenes hatállyal a jegyzői feladatok ellátására a pályázati kiírásnak megfelelő 
jelöltet, ennek hiányában a képesítési és alkalmazási feltételeknek megfelelő hivatali 
köztisztviselőt vagy más jegyzőt nevez ki. A jegyzői feladatok ellátására szóló kinevezés az új 
jegyző kinevezéséig tart. 
(3) A jegyzői és az aljegyzői tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk 
esetére - legfeljebb hat hónap időtartamra - a szervezeti és működési szabályzat rendelkezik 
a jegyzői feladatok ellátásának módjáról. 
 
83. § A jegyzőre vonatkozó rendelkezéseket a közös önkormányzati hivatal jegyzőjére is 
alkalmazni kell az alábbi eltérésekkel: 
a) valamennyi érintett településen ellátja a jegyző feladatait; 
b) kinevezéséhez, felmentéséhez az érintett települések polgármestereinek 
lakosságszámarányos, többségi döntése szükséges. Eltérő megállapodás hiányában az egyéb 
munkáltatói jogokat a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti település 
polgármestere gyakorolja. Többségi a döntés akkor, ha - a közös önkormányzati hivatalt 
létrehozó települések összlakosságát 100%-nak tekintve - a polgármesterek által leadott 
azonos nemű szavazatok alapján az adott településekre vonatkoztatott százalékarány 
összesítve meghaladja az 50%-ot; 
c) a 85. § (4) bekezdésében foglalt esetben - az érintett települések eltérő megállapodásának 
hiányában - a jegyzőt a város polgármestere nevezi ki és gyakorolja felette a munkáltatói 
jogokat. 
 
84. § (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a 
polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való 
előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt 
vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok 
egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének 
összehangolásában. 
(2) A polgármesteri hivatal, a közös önkormányzati hivatal hivatalos elnevezését a képviselő-
testület a szervezeti és működési szabályzatában feltünteti. 
(3) A megyei közgyűlés megyei önkormányzati hivatalt hoz létre. 
(4) A hivatal működési költségét az állam - az adott évi központi költségvetésről szóló 
törvényben meghatározott mértékben, és a hivatal által ellátott feladataikkal arányban - 
finanszírozza, amelyet a székhelytelepülés, valamint a megye részére, e célra elkülönített 
számlájára folyósít. 
(5) A polgármesteri hivatal és a közös önkormányzati hivatal hivatalos megnevezése: 
a) települési polgármesteri hivatal esetén: 
(település neve)-i Polgármesteri Hivatal; 
b) közös önkormányzati hivatal esetén: 
(székhelytelepülés neve)-i Közös Önkormányzati Hivatal; 
c) megyei önkormányzati hivatal esetén: 
(megye neve) Megyei Önkormányzati Hivatal. 
 
 



 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármestere  
 

 
3/5  

 

85. § (1) Közös önkormányzati hivatalt hoznak létre azok a járáson belüli községi 
önkormányzatok, amelyek közigazgatási területét legfeljebb egy település közigazgatási 
területe választja el egymástól, és a községek lakosságszáma nem haladja meg a kétezer főt. 
A kétezer fő lakosságszámot meghaladó település is tartozhat közös önkormányzati 
hivatalhoz. 
(2) A közös önkormányzati hivatalhoz tartozó települések összlakosságszáma legalább 
kétezer fő, vagy a közös hivatalhoz tartozó települések száma legalább hét. 
(3) Közös önkormányzati hivatal létrehozásáról vagy megszüntetéséről az érintett települési 
önkormányzatok képviselő-testületei az általános önkormányzati választások napját követő 
hatvan napon belül állapodnak meg. Amennyiben a határidőn belül nem kerül sor a közös 
önkormányzati hivatal létrehozására, vagy ahhoz valamely település nem tud csatlakozni, 
akkor a kormányhivatal vezetője a határidő lejártát követő hónap első napjával kijelöli a 
közös önkormányzati hivatalhoz tartozó településeket. A kijelölés esetén is teljesülnie kell az 
e §-ban meghatározott feltételeknek. A kijelölésről szóló döntés ellen az érintett 
önkormányzat képviselő-testülete - jogszabálysértésre hivatkozással - a törvényszékhez 
fordulhat. 
(4) Abban az esetben, ha a közös önkormányzati hivatalt működtető települések egyike 
város, akkor a város a székhelytelepülés. Egyéb esetekben a székhelytelepülést a közös 
önkormányzati hivatalhoz tartozó önkormányzatok képviselő-testületei határozzák meg. 
(5) Amennyiben a közös önkormányzati hivatalt város működteti, úgy a hivatal létszámát 
az érintett települések képviselő-testületeinek megállapodásával határozzák meg. 
Megállapodás hiányában a városi önkormányzat képviselő-testülete állapítja meg, 
figyelemmel a (4) és a (8) bekezdésben foglaltakra. 
(6) A községi önkormányzatok által létrehozott közös önkormányzati hivatal létszámát az 
érintett képviselő-testületek a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló 
megállapodásban határozzák meg, figyelemmel a (4) és a (8) bekezdésben foglaltakra. 
(7) A városi, valamint a kétezer főt meghaladó lakosságszámú települési önkormányzat 
képviselő-testülete nem tagadhatja meg a közös önkormányzati hivatal létrehozására 
irányuló megállapodás megkötését, ha azt a vele határos település kezdeményezi. 
(7a) A (7) bekezdésben meghatározott megállapodás megkötése a kormányhivatal 
vezetőjének jóváhagyásával megtagadható. A jóváhagyásról vagy annak megtagadásáról 
szóló döntés ellen az érintett önkormányzat képviselő-testülete - jogszabálysértésre 
hivatkozással - a Törvényszékhez fordulhat. 
(8) A közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló megállapodásban meghatározottak 
szerint minden érintett településen biztosítani kell az igazgatási munka folyamatos vagy 
időszakos ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket. 
(9) A közös önkormányzati hivatalt fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei 
megállapodhatnak abban, hogy a nem hivatali székhely településeken az ügyfélfogadás a 
közös önkormányzati hivatal által létrehozott, állandó vagy ideiglenes jelleggel működő 
kirendeltség vagy ügyfélszolgálati megbízott személyén keresztül, informatikai hálózat 
alkalmazásával történjen. 
(10) Ha a közös önkormányzati hivatalt létrehozni kívánó településeken élő nemzetiségeknek 
a népszámlálás során regisztrált aránya településenként és nemzetiségenként eléri a húsz 
százalékot, valamint a települések összlakosságszáma meghaladja az 1500 főt, vagy a közös 
hivatalhoz tartozni kívánó önkormányzatok száma legalább öt, akkor ezen települési 
önkormányzatok képviselő-testületei mindegyikének azonos tartalmú és minősített 
többséggel elfogadott döntésével, - amennyiben az érintett települések történelmi, 
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gazdasági, kulturális hagyományai azt indokolttá teszik - a helyi önkormányzatokért felelős 
miniszter jóváhagyása alapján, az általa meghatározottak szerint a közös önkormányzati 
hivatal létrehozása során eltérhetnek a (2) bekezdésben foglalt előírásoktól. 
86. § (1) A közös önkormányzati hivatal jegyzője vagy aljegyzője vagy megbízottja köteles a 
képviselő-testület ülésén részt venni és ott a szükséges tájékoztatást megadni. 
(2) A közös önkormányzati hivatal jegyzője, aljegyzője vagy megbízottja az érintett képviselő-
testületek megállapodása alapján köteles biztosítani az egyes településeken történő 
ügyfélfogadást. 
 
146. §2 (2) A polgármesteri hivatalt és a közös önkormányzati hivatalt a 84-86. § 
hatálybalépését követő hatvan napon belül kell megalakítani. Amennyiben a közös 
önkormányzati hivatalt e határidőn belül nem alakítják meg, vagy ahhoz a települési 
önkormányzat nem csatlakozik, a 85. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell 
alkalmazni. 
 
146/B. § (1) Ha a polgármesteri hivatalt fenntartó - a 85. § (1) bekezdése alapján közös 
önkormányzati hivatal létrehozására kötelezett - községi önkormányzat a 146. § (2) 
bekezdésében meghatározott határidőig nem vesz részt közös önkormányzati hivatal 
alakításában, a közös önkormányzati hivatal megalakításáig, de legfeljebb a közös 
önkormányzati hivatalhoz történő kijelölésről szóló döntésig (a továbbiakban: átmeneti 
időszak) tovább működteti polgármesteri hivatalát. A polgármesteri hivatalt vezető jegyző, 
aljegyző jogviszonya - a 146/E. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint - a közös 
önkormányzati hivatal megalakulásával szűnik meg. 
 (3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti feladatellátás költségeihez megállapodás alapján, ennek 
hiányában lakosságarányosan járulnak hozzá az érintett települési önkormányzatok. 
 
 (6) A 85. § (1) és (2) bekezdése alkalmazásakor a közös önkormányzati hivatal létrehozása 
során figyelembe veendő lakosságszámot a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások 
Központi Hivatala által nyilvántartott 2011. január 1-jei, vagy 2012. január 1-jei 
lakosságszám alapján is meg lehet állapítani, ha az érintett önkormányzat megítélése szerint 
az kedvezőbb a település számára. 
 
146/C. § (1) A polgármesteri hivatalt működtető önkormányzat polgármestere dönthet arról, 
hogy a polgármesteri hivatal jegyzőjét, aljegyzőjét - annak egyetértésével - pályázat kiírása 
nélkül tovább foglalkoztatja, illetve a megszűnő körjegyzőség - amelynek korábban tagja volt 
- körjegyzőjét a polgármesteri hivatal jegyzőjeként, aljegyzőjeként foglalkoztatja. Ebben az 
esetben a jegyző, aljegyző közszolgálati jogviszonya folyamatosnak minősül. 
 (3) A polgármesteri hivatalt működtető önkormányzat, közös önkormányzati hivatalt alkotó 
önkormányzatok jegyzője - az e törvényben meghatározottak figyelembevételével - dönthet 
arról, hogy a megszűnő polgármesteri hivatalban, körjegyzőségben közszolgálati 
jogviszonyban állókat a polgármesteri hivatalban, a közös önkormányzati hivatalban tovább 
foglakoztatja. Ebben az esetben a közszolgálati jogviszony folyamatosnak minősül. 
 
 
 

                                                           
2 2013. március 2-ig kell megalakítani a közös önkormányzati hivatalokat. 
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146/D. § (1) 2012. december 31-én megszűnik - a 146/B. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel 
- az a polgármesteri hivatal, amelynek fenntartására a települési önkormányzat a 85. § (1) 
bekezdése alapján nem jogosult. A polgármesteri hivatalt vezető jegyző, aljegyző jogviszonya 
a 146/E. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a polgármesteri hivatal megszűnésével szűnik 
meg. A megszűnő polgármesteri hivatal jogutódja - ide nem értve a munkajogi jogutódlást - 
az a közös önkormányzati hivatal, amelynek létrehozásában a települési önkormányzat részt 
vesz, vagy amelyhez csatlakozik. 
(2) A körjegyzőség, továbbá a körjegyzőséget vezető körjegyző jogviszonya - a 146/B. § (2) 
bekezdés a) pontjában foglalt kivétellel - 2012. december 31-én a 146/E. § (1) bekezdésében 
foglaltak alapján megszűnik. A körjegyzőség jogutódja - ide nem értve a munkajogi 
jogutódlást - az érintett települési önkormányzat által létrehozott polgármesteri hivatal, vagy 
az a közös önkormányzati hivatal, amelynek létrehozásában a korábbi körjegyzőségi tag 
települési önkormányzat részt vesz, vagy amelyhez csatlakozik. 
 
Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló T/7655. 
számú törvényjavaslatot, azonban a törvény még nincs kihirdetve.  A  törvénytervezetben 
szerepel egy új normatív, megnevezése: önkormányzati hivatal működésének támogatása.  
A normatíva fajlagos összege 4.580.000 forint/fő.  A "fő" alatt az un. elismert hivatali 
létszámot kell érteni.  
 
Az elismert hivatali létszám abban az esetben, ha Tiszacsege önállóan működteti a 
polgármesteri hivatalt 21,39 fő, így a támogatás összege: 97.966.200 Ft. 
 
Tiszacsege-Hortobágy közös hivatal esetén az elismert létszám 23,27 fő, a két 
önkormányzatot összesen 106.576.600 Ft támogatás illetné meg, melyből 
a.) Tiszacsege 79.931.000 Ft-ot, 
b.) Hortobágy pedig 26.644.000 Ft-ot kapna. 
 
Közös hivatal esetén 18.045.200 Ft-tal kevesebb támogatást kapna (önkormányzati hivatal 
működésének támogatása címén) Tiszacsege önkormányzata. 
 
Tiszacsege, 2012. december 13. 
 
 

     Füzesiné Nagy Zita 
jegyző 
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2012. december 14-i ülésére. 

 
 
Tárgy:  Tiszacsege, Tompa u. 1-3. szám alatti ingatlanok telekegyesítése 
 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata „Egészségügyi alapellátás, egészségház és járóbeteg 
szakellátás fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódóan Egészség központ (praxis közösség) 
megépítésére szeretne pályázni.  
 
Az építés,  Tiszacsege Tompa utca, az önkormányzat tulajdonában lévő volt  játszótér (93/4 
hrsz-ú, 500 m2nagyságú) -,  Idősek Otthona (93/3 hrsz-ú 880 m2 nagyságú) és a mögötte lévő 
lakóház, udvar művelési ágú (95 hrsz-ú 1555 m2 nagyságú) ingatlanok összevonásával 
kialakításra kerülő  kb. 2935 m2 telken valósulna meg 85%-os támogatottsággal. 
 
A telekegyesítés várható költsége 170-180.000 Ft. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a telekösszevonáshoz hozzájárulni szíveskedjen. 
                                                                                                                                    
Tiszacsege, 2012. december 13. 
 

Szilágyi Sándor 
polgármester 

 
_________/2012. (XII. 14.)  KT. sz. határozati javaslat 
 
Képviselő-testület - figyelembe véve az 1990. évi LXV. Tv. 1.§ (6) bekezdés b/ pontját  – 
hozzájárul a  Tiszacsege Város Önkormányzat tulajdonát képező Tiszacsege belterületi 93/4, 
93/3, 95 hrsz-ú ingatlanok összevonásához az egészség-központ megépítése céljából. 
 
Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert a telekalakítási eljárás megindítására.  
                        
Határidő: folyamatos 
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
 
Tiszacsege, 2012. december 13. 
 
 

Előkészítette: 
Vigh Sándorné 
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