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M E G H Í V Ó  
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete soron következő ülését 2012. október 
31-én (szerdán) 1300 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozóteremben - tartja, 
melyre ezúton tisztelettel meghívom. 
 

NAPIRENDI PONTOK: 
 

1./ Javaslat a Tiszacsegei Általános Művelődési Központ átszervezésére 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
2./ Javaslat az önkormányzat és intézményei 2013. évi belső ellenőrzési tervének 

jóváhagyására 
 Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző 
 
3./ Aljegyzői pályázati kiírás módosítása 
 Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző 
 
4./ Óvoda épület konyha és kiegészítő helyiségeire vonatkozó bérleti szerződés 

tervezet elfogadása 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
5./ Polgármesteri jelentés 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 

6./ Különfélék 
 

 
Zárt ülés: 
 

1./ Költségalapon meghatározott bérlakás kijelölése 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
 

Tiszacsege, 2012. október 27. 
 

Tisztelettel: 
 

 Szilágyi Sándor 
   polgármester 

mailto:pmhivatal@tiszacsege.hu
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2012. október 31-én tartandó ülésére 

 
 

Tárgy: A Tiszacsegei Általános Művelődési Központ átszervezése 

Az előterjesztés készítette: Füzesiné Nagy Zita jegyző 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)  74. § (1) 
bekezdése szerint a köznevelési feladatok ellátása állami feladattá válik, ami alapján a 
Tiszacsegei Általános Művelődési Központ közfeladatai közül kikerül az alapfokú oktatás. A 
kulturális feladatok ( könyvtár, közművelődés, muzeális feladatok) megmaradnak, de ezek 
ellátásához az általános művelődési központ, mint intézménytípus nem felel meg, ugyanis az 
általános művelődési központ a többcélú közoktatási intézmények egyik fajtája.  
Az önkormányzatnak ezért át kell alakítani a Tiszacsegei Általános Művelődési Központ 
elnevezésű intézményét. Ez az átalakítás azt jelenti, hogy az ÁMK megszüntetésével 
egyidejűleg, annak jogutódjaként létrehoz  egy másik intézmény az önkormányzat.  
 
Az új intézményi forma kiválasztásánál az alábbi szempontokat kell figyelembe venni: 
1. Az ÁMK az alapfokú oktatás mellette  ellátja az önkormányzat a nyilvános könyvtári 
ellátással kapcsolatos, továbbá, a közművelődési és a  muzeális  feladatait is. Az alapfokú 
oktatás állami fenntartásba adása esetén így az ÁMK-ban   kulturális feladatok maradnak. Az 
ÁMK  intézmény-típusa azonban egy többcélú nevelési oktatási intézmény, az általános 
művelődési központ.(Az intézmény neve megegyezik az intézmény típusával.)  Ez a 
intézménytípus azonban már nem választható  abban az esetben, amikor az intézmény 
elsődlegesen kulturális feladatok lát el. 
 
2. A kulturális intézmények szervezetének kialakítására vonatkozó szabályokat  
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásáról és a közművelődésről szóló 
1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban:Kultv.) tartalmazza.  E törvényt több ponton is 
módosította az október 25-én kihirdetett 2012. évi CLII. tv.  A módosítások érintik azokat a 
rendelkezéseket is, melyeket az intézményi átszervezésnél figyelembe kell venni. 
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 - 67. §: 
 - 2012. december 31-ig hatályos szöveg: 
"(1) Városokban elsődlegesen önálló intézményben kell a nyilvános könyvtári ellátást 
biztosítani. 
(2) Más intézménnyel való közös működtetésre csak szakmai, illetve jelentős gazdálkodási 
előnyök esetén kerülhet sor a miniszter véleményének figyelembevételével." 
 - 2012. január 1-től hatályos szöveg: 
 " A tizentötezer fõ feletti lakosságszámú városokban elsõsorban önálló intézményben kell a 
nyilvános könyvtári ellátást biztosítani. A nyilvános könyvtári ellátást biztosító intézmények 
összevonása más intézménnyel csak szakmai vagy jelentõs gazdálkodási elõnyök esetében 
indokolt. A nyilvános könyvtárak átszervezésével kapcsolatos intézkedésekhez a miniszter 
véleményét elõzetesen ki kell kérni.” 

 
- 81. § (1) -(2) bek: "(1) Az önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó közművelődési 

intézmény létesítése, átszervezése, megszüntetése illetőleg tevékenységének 60 napon túli 
szüneteltetése esetén a testületi döntés meghozatala előtt 30 nappal a miniszter véleményét 
be kell szerezni és annak tartalmát a testülettel ismertetni kell.  

(2) A miniszter a megkereséstől számított 30 napon belül nyilváníthat véleményt." 
(nem változik a törvénymódosítás által a szöveg) 

 
- 91/A. § (1) bek., mely 2013. január 1-től hatályos új rendelkezése a törvénynek: 
 
"A tizenötezer fõ alatti lakosságszámú településeken – a feladatellátás veszélyeztetése nélkül 
– a települési önkormányzat a muzeális intézményekkel, a nyilvános könyvtári ellátás 
biztosításával és a közmûvelõdés támogatásával összefüggõ feladatait közös szervezetben 
láthatja el." 

 
Az új intézmény 2013. január 1-től működne, így a Kultv. akkortól hatályos rendelkezéseit 

is figyelembe kell venni az átszervezés során. 
 
A Kultv.  felsorolt szabályai értelmében a muzeális intézményekkel, a nyilvános könyvtári 

ellátás biztosításával és a közművelõdés támogatásával összefüggõ feladatok  ellátható 
településünkön  egy közös szervezetben. Ez alapján az a javaslat, hogy a Képviselő-testület 
hozzon létre 2013. január 1. napi hatállyal egy többcélú kulturális intézményt, mely a 
feladatkörébe tartozó szakágazatok tekintetében jogutódja lenne a Tiszacsegei Általános 
Művelődési Központnak. 

 
Az eljárás során követendő másik legfontosabb szabály, hogy az intézményi átszervezés 

kapcsán, a tervezett intézkedésről meg kell kérni az illetékes miniszter véleményét.  
 
Tekintettel arra, hogy az átszervezéssel kapcsolatos végső döntést legkésőbb december 

első hetében meg kell hoznia képviselő-testületnek, a miniszteri vélemény iránti kérelmet 
néhány napon belül meg kell kérni. 

 
A Tiszacsegei Általános Művelődési Központ  átszervezése nem merül ki a megszüntetésével 
és a többcélú kulturális intézmény létrehozásával, ugyanis  van még két tevékenysége az 
intézménynek, amelyek jövőbeni sorsa rendezéséhez méh nincs kellő információnk, illetve a 
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jogi szabályozás változása várható. Ezek közé tartozik a köznevelési intézmény feladatainak 
ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetése és a gyermekétkeztetés. A vagyon 
működtetése kérdésében még nem született döntés, így nem tudhatjuk, hogy e téren lesz e 
feladata január 1. után az önkormányzatnak. A gyermekétkeztetés a jelenlegi szabályok 
szerint az önkormányzatnál marad. Remélhetőleg novemberben minden kérdésre választ 
kap az önkormányzat. 

 
A kulturális feladatok intézményi kereteinek kialakítását a fentebb részletezett miniszteri 

véleményeztetés miatt haladéktalanul el kell kezdenünk. 
 
A határozati javaslatban ismertetve vannak a tervezett új intézmény legfőbb jellemzői.  A 

határozati javaslat elfogadásával az új intézmény alapító okirata még nem kerül elfogadásra, 
mert az emberi erőforrások miniszterének véleménye  ismeretében hozhatja meg a végső 
döntést a képviselő-testület. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a mellékelt 

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 
  
 
Tiszacsege, 2012. október 27. 
 

Szilágyi Sándor 
polgármester 

 
Határozati javaslat 

 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásáról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a 
továbbiakban:Kultv.) 67. §-a és a 81. §-a alapján megkéri Balog Zoltán, az emberi 
erőforrások miniszterének véleményét az általa tervezett intézményi átalakításokról. 
 
1. Tiszacsege Város Önkormányzata jelenleg a muzeális intézményekkel, a nyilvános 
könyvtári ellátás biztosításával és a közmûvelõdés támogatásával összefüggõ feladatait az 
általa fenntartott költségvetési szerv, a Tiszacsegei Általános Művelődési Központ  
intézményegységeként működő Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon által 
biztosítja.   
 
2. A Tiszacsegei Általános Művelődési Központ további intézményegysége a Fekete István 
Általános Iskola, melynek tevékenységét az alapfokú oktatás képezi. A nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74. § (1) bekezdése szerint a köznevelési 
feladatok ellátásáról - az óvodai nevelés kivételével - 2013. január 1. napjától az állam 
gondoskodik. Ezzel a Tiszacsegei Általános Művelődési Központ ezen közfeladata  az állami 
intézményfenntartó által fenntartott intézmény által lesz ellátva 2013. január 1-től. 
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3. A Tiszacsegei Általános Művelődési Központ oktatási- nevelési feladatokat nem lát el 2013. 
január 1-től, így  többcélú oktatási-nevelési intézményként nem biztosít megfelelő 
intézményi formát a kulturális feladatok ellátásához. 
 
4. Tiszacsege Város Önkormányzata a muzeális intézményekkel, a nyilvános könyvtári ellátás 
biztosításával és a közmûvelõdés támogatásával összefüggõ feladatait 2013. január 1-től egy 
új intézmény által  kívánja ellátni. A tervezett intézmény alapító okirat szerinti legfontosabb 
adatai az alábbiak: 
 

Az intézmény  
 1.) neve: Dr. Papp József Városi Könyvtár, Művelődési Otthon és Múzeum 
 
 2.)  székhelye: 4066. Tiszacsege, Kossuth u. 3. 
 
 3.) telephelyei: 
  - 4066. Tiszacsege, Fő u. 55. (Művelődési Otthon), 
  - 4066. Tiszacsege, Óvoda u. (Zsellérház) 
 
 4.) közfeladata: 
  A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a  

 közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kult. tv.) 42. §, 48. § 
alapján közérdekű muzeális kiállítóhely működtetése, az 55. § (1) bekezdése, valamint 64-66. 
§-ok alapján a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása és a 78.  §- a alapján a közművelődési 
tevékenység  támogatása.  

  
 5.) alaptevékenysége és ezek államháztartás szakfeladat rendje  szerinti 

megjelölése,   
 
 6.) államháztartási szakágazati besorolása: 

 
 7. ) illetékességi területe: Tiszacsege Város közigazgatási területe 
 
 8.) irányító szervének neve (székhelye) : Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-

testülete (4066. Tiszacsege, Kossuth. u. 5.) 
 
 9.) fenntartójának neve (székhelye) : Tiszacsege Város Önkormányzata  Képviselő-

testülete (4066. Tiszacsege, Kossuth. u. 5.) 
 
 10.)  gazdálkodási besorolása: önállóan működő költségvetési szerv. A  fenntartó a 

költségvetési szerv pénzügyi, gazdálkodási feladatainak  ellátására Tiszacsege Város 
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalát, mint önállóan működő és gazdálkodó 
költségvetési szervet jelöli ki. 

 
 11.) vezetőjének megbízási rendje: 
 
 A költségvetési szerv vezetője a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény (a továbbiakban: Kjt.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
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törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen 
foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezése 
 tárgyában született 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban:  Kjt. vhr.) 
alapján, nyilvános pályázat útján kerül kiválasztásra. 

 A költségvetési szerv vezetőjét Tiszacsege Város Önkormányzata  Képviselő-testülete  
nyilvános pályázat kiírásával legfeljebb 5 év határozott időtartamra bízza meg, illetve vonja 
vissza megbízását, továbbá gyakorolja felette a munkáltatói jogokat. A vezető  elnevezése: 
intézményvezető. 

 
 12.) a foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok: 
 A költségvetési szerv szakalkalmazottjainak és egyéb közalkalmazottjainak 

foglalkoztatási jogviszonyára a Kjt. és a Kjt. vhr.  rendelkezései az irányadóak. 
 Egyes, a Kjt., illetve a Kjt. vhr. hatálya alá nem tartozó alkalmazottak 

 foglalkoztatási jogviszonyára a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi  XXII. törvény 
rendelkezései az irányadóak. 

 Az egyéb jogviszonyokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.  törvény 
megbízási szerződésre vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 
 

 13.) Jogelődje (székhelye): Tiszacsegei Általános Művelődési Központ (4066. 
Tiszacsege, Fő u. 95.) 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2012. október 31-én tartandó ülésére 

 

Tárgy: Tiszacsege Város Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzési terve 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (6) bekezdése, továbbá a 
költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 32. § (4) bekezdése alapján a helyi önkormányzatra 
vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a képviselő-testület az előző év november 15-éig 
hagyja jóvá. 

A belső ellenőrzési vezető elkészítette és jóváhagyásra megküldte a tervet. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni 
szíveskedjenek. 

Tiszacsege, 2012. október 27. 

Füzesiné Nagy Zita 

Jegyző 

Határozati javaslat: 

.../2012. ( .. ...) KT. számú határozat 

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV törvény 92. § (6) bekezdése, továbbá a költségvetési szervek belső 
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 32. § (4) 
bekezdése  alapján Tiszacsege Város Önkormányzata és intézményei 2013. évi belső 
ellenőrzési tervet az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
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TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 
2013. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE 

 

Sor-
szám 

Ellenőrzött szerv, 
szervezeti egység 

Az ellenőrzés célja, tárgya, 
ellenőrzött időszak 

Azonosított kockázati 
tényezők (*) 

Az ellenőrzés 
típusa, módszerei 

(**) 

Az ellenőrzés 
tervezett 

ütemezése 
(***) 

Az 
ellenőrzésre 
fordítandó 
kapacitás 

(ellenőri nap) 
(****) 

1 

 
Városi Óvoda és 
Bölcsőde 
 
 
Normatívák 

Célja: annak megállapítása, 
hogy a 2012. évi normatív állami 
hozzájárulások, és normatív 
kötött felhasználású 
támogatások 
igénylése/elszámolása megfelel-
e a törvényi előírásoknak, a 
vonatkozó tanügyi és egyéb 
dokumentumok, kapcsolódó 
feltételek megfelelősége 
biztosított-e. 
 
Tárgya: 2012. évi normatíva 
igénylés/elszámolás  
 
Időszak: 2012. év 

 
- Normatíva 
visszafizetésből eredő 
kockázatok 

 
Típusa: 

Pénzügyi ellenőrzés 
 

Módszerei: 
 

Dokumentumok 
szúrópróbaszerű, 
esetenként tételes 

ellenőrzése 

 
2013. január 

 
Jelentés: 

2013. február 
28. 

 
10 belső 

ellenőri nap 
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Sor-
szám 

Ellenőrzött szerv, 
szervezeti egység 

Az ellenőrzés célja, tárgya, 
ellenőrzött időszak 

Azonosított kockázati 
tényezők (*) 

Az ellenőrzés 
típusa, módszerei 

(**) 

Az ellenőrzés 
tervezett 

ütemezése 
(***) 

Az 
ellenőrzésre 
fordítandó 
kapacitás 

(ellenőri nap) 
(****) 

2 

 
Önkormányzat 
(Polgármesteri 
Hivatal) 
 
 
Pályázati eljárások 
 
 
 

Célja: annak megállapítása, 
hogy a Tiszacsegei Városi 
Óvoda és Bölcsőde 
Infrastrukturális Beruházáshoz 
kötődő (ÉAOP-4.1.1./2 F-2f-
2009-0050) európai uniós 
pályázat kezelése, elszámolása 
megfelelt-e a vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak, a 
pályázati forrás 
felhasználásának ellenőrzése. 
 
Tárgya: A Tiszacsegei Városi 
Óvoda és Bölcsőde 
Infrastrukturális Beruházáshoz 
kötődő (ÉAOP-4.1.1./2 F-2f-
2009-0050) európai uniós 
pályázati forrás felhasználása,  
szabályozottság, lebonyolítás, 
dokumentálás 
 
Időszak: 2010-2011. év 

 
- Nem a célnak megfelelő 
felhasználásban, a 
dokumentumok nem 
megfelelőségében rejlő 
kockázatok  
 
 

 
Típusa: 

Pénzügyi ellenőrzés 
 

Módszerei: 
 

Dokumentumok 
tételes ellenőrzése 

 
Interjúkészítés 

 
2013. március 

 
Jelentés: 

2013. április 30. 

 
15 belső 

ellenőri nap 
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Sor-
szám 

Ellenőrzött szerv, 
szervezeti egység 

Az ellenőrzés célja, tárgya, 
ellenőrzött időszak 

Azonosított kockázati 
tényezők (*) 

Az ellenőrzés 
típusa, módszerei 

(**) 

Az ellenőrzés 
tervezett 

ütemezése 
(***) 

Az 
ellenőrzésre 
fordítandó 
kapacitás 

(ellenőri nap) 
(****) 

3 

 
Önkormányzat 
 
 
Készpénzkezelés 
bizonylatai 

Célja: annak vizsgálata, hogy a 
pénzkezeléssel kapcsolatos 
helyi szabályozást a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően 
alakították-e ki, a pénzkezelési 
szabályzatban foglaltak 
betartásra kerülnek-e a 
gyakorlatban, a bizonylatok alaki 
és tartalmi szempontból 
megfelelőek-e, a 
vagyonvédelem biztosított-e. 
 
Tárgya: pénzkezelés  
 
Időszak: 2012. év 

 
- Pénzgazdálkodási 
folyamatok esetleges nem 
megfelelőségében rejlő 
kockázatok 

 
Típusa: 

Pénzügyi ellenőrzés 
 

Módszerei: 
 

Dokumentumok, 
nyilvántartások 
mintavételes 
ellenőrzése 

 
Közvetlen 

megfigyelésen 
alapuló módszerek 

 
2013. június 

 
Jelentés: 

2013. július 31. 

 
5 belső ellenőri 

nap 

4 

 
Polgármesteri 
Hivatal 
 
 
Pénzügyi, 
gazdálkodási 
folyamatok 

Célja: annak megállapítása, 
hogy a kötelezettség-vállalás, 
pénzügyi ellenjegyzés, 
teljesítés-igazolás, érvényesítés, 
valamint utalványozás helyi 
szabályai kialakításra kerültek-e, 
a gyakorlati eljárás és a 
dokumentálás során a 
jogszabályi és a helyi 
szabályozás előírásai betartásra 
kerülnek-e 
 
Tárgya: pénzgazdálkodási 
jogkörök gyakorlása 
 
Időszak: 2012. év 

 
- A pénzgazdálkodási 
jogkörökre vonatkozó 
szabályok be nem 
tartásában és a 
nyilvántartás nem 
megfelelőségében rejlő 
kockázatok 

 
Típusa: 

Szabályszerűségi 
ellenőrzés 

 
Módszerei: 

 
Dokumentumok, 
nyilvántartások 

szúrópróbaszerű 
ellenőrzése 

 
2013. július 

 
Jelentés: 

2013. augusztus 
31. 

 
5 belső ellenőri 

nap 



 4 

Sor-
szám 

Ellenőrzött szerv, 
szervezeti egység 

Az ellenőrzés célja, tárgya, 
ellenőrzött időszak 

Azonosított kockázati 
tényezők (*) 

Az ellenőrzés 
típusa, módszerei 

(**) 

Az ellenőrzés 
tervezett 

ütemezése 
(***) 

Az 
ellenőrzésre 
fordítandó 
kapacitás 

(ellenőri nap) 
(****) 

5 

 
Tiszacsegei 
Kommunális 
Szolgáltató 
Szervezet 
 
 
Vagyonhasznosítási 
(bérbeadási) 
folyamatok 

Célja: annak vizsgálata, hogy a 
bérleti díjak megállapítása, 
elszámolása, nyilvántartása, 
beszedése megfelel-e a 
jogszabályi előírásoknak, a 
bérleti szerződések 
rendelkezésre állnak-e, tartalmi 
megfelelőségük biztosított-e. 
 
Tárgya: bérleti díjak, bérleti 
szerződések vizsgálata 
 
Időszak: 2011-2012. évek 

 
- Gazdálkodás nem 
megfelelőségében rejlő 
kockázatok 

 
Típusa: 

Pénzügyi ellenőrzés 
 
 

Módszerei: 
 

Nyilvántartások, 
dokumentumok 

szúrópróbaszerű 
ellenőrzése 

 

 
2013. 

szeptember 
 

Jelentés: 
2013. október 

31. 

 
10 belső 

ellenőri nap 

 
* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai. 
** A 370/2011. (XII. 31.) kormányrendelet alapján. 
*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje. 
**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás. 
 
Dátum: 2012. október 25. 
 
 
Készítette: 
 
_____________________________ 
          Lisztes-Tóth Linda 
       Belső ellenőrzési vezető 
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ELŐTERJESZTÉS 
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

2012. október 31-én tartandó ülésére 
 
 
 
 

Tárgy:  Aljegyzői pályázati kiírás módosítása 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 171/2012. (IX.26.) KT. sz. 
határozatában az aljegyzői munkakör betöltésére pályázatot írt ki. 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 82§. (1) bekezdése – 
hatályba lép 2013. január 01-én – szerint „A polgármester – pályázat alapján határozatlan 
időre – nevezi ki a jegyzőt, a jegyző javaslatára az aljegyzőt.” 
 
A képviselő-testület által elfogadott pályázati kiírást módosítani szükséges, mivel 2013. 
január 01-től  az aljegyzőt a jegyző javaslatára a polgármester nevezi ki. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a mellékelt 
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 
 
Tiszacsege, 2012. október 25. 
 
 
        Füzesiné Nagy Zita 
            jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pmhivatal@tiszacsege.hu
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Határozati javaslat 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 171/2012. (IX.26.) KT. sz. határozatában 
elfogadott aljegyzői munkakör betöltésére vonatkozó pályázati kiírást módosítja az alábbiak szerint 
hagyja jóvá: 

PÁLYÁZAT  

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet aljegyzői munkakör 
betöltésére 

A közszolgálati jogviszony időtartama: 
- határozatlan idejű közszolgálati jogviszony. 

                         
Foglalkoztatás jellege:  

- teljes munkaidő. 
 
A munkavégzés helye: 

- Hajdú-Bihar megye, Tiszacsege, Kossuth u. 5.  
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 
A jegyző munkájának segítése, illetve akadályoztatása esetén annak helyettesítése, valamint a jegyző 
által meghatározott feladatok ellátása.  
 
Jogállás, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.  
                         
Pályázati feltételek: 

- magyar állampolgárság, 
- cselekvőképesség, 
- büntetlen előélet, 
- igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles 

közigazgatási menedzser szakképesítés, 
- jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy az OKV elnöksége által a teljeskörűen 

közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés, 
- legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat, 
- vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
- önkormányzatnál szerzett vezetői gyakorlat. 

 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- a  45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. melléklete szerinti részletes önéletrajz, 
- az iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 
- a közigazgatási gyakorlat meglétének igazolása, 
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy hiteles másolata, 
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők 

megismerhetik, 
- a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat nyilvános ülésen történő tárgyalásához 

hozzájárul-e, 
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- a pályázó nyilatkozata arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 
teljesítését. 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2013. március 1. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje:  2013. január 31. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Füzesiné Nagy Zita jegyző nyújt, a 30/ 454-
7593-as  telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
- Postai úton, a pályázatnak Tiszacsege Város jegyzője címére történő megküldésével (4066. 

Tiszacsege, Kossuth u. 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző.  

- Személyesen Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala titkárságán (4066. 
Tiszacsege, Kossuth u. 5. ). 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatokat a jegyző javaslatára a polgármester bírálja el. A pályázat kiírója a pályázat 
eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül 
sor. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. február 28.  
 
A pályázati kiírás közzétételének helye:  

- KSZK Szolgáltató Központ honlapja: www.kozigallas.gov.hu 
- Tiszacsege város hivatalos honlapján: www.tiszacsege.hu 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a megjelent pályázati kiírás módosításáról intézkedjen. 

Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Füzesiné Nagy Zita jegyző 
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POLGÁRMESTERI JELENTÉS 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
2012. október 31-én tartandó ülésére 

 
 
A két ülés között eltelt fontosabb eseményekről, tanácskozásokról, lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról. 
 
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy 

- 2012. szeptember 27-én Nagyváradon „A határon átnyúló együttműködés. Az 
együttműködés új lehetőségei” című konferencián vettem részt. A konferencián 
francia, román és magyar előadók mutatták be tapasztalataikat, valamint az új uniós 
eszközt az EGTC-t.  

- 2012. október 01-jén a Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesület alakuló ülésén 
vettem részt, ahol elnöknek személyem került megválasztásra, az Egyesület 
székhelyének: 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. szám kerül bejegyzésre.   

- 2012. október 04-én Füzesiné Nagy Zita jegyző Asszonnyal, Budapesten „a járási 
rendszer kialakítása, az önkormányzati és kistérségi feladatrendszer változásai” című 
konferencián vettem részt.  

- 2012. október 04-én Egyeken az Önkormányzati Tűzoltóság Elnöksége és Felügyelő 
Bizottsága együttes ülésén vettem részt.  

- 2012. október 15-én Budapesten a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 
bioenergia hasznosítással kapcsolatban rendezett szakmai rendezvénysorozatán 
vettem részt.  

- 2012. október 16-18-án Mezőtúron a „Stratégiai irányok a 2014-2020 közötti 
időszakra” címmel vidéki- és területfejlesztők, helyi stratégiai tervezők és 
önkormányzati szakemberek három napos találkozóján vettem részt.  

- 2012. október 20-án Tiszacsegén Magyargorbó településsel aláírásra került a 
testvérvárosi kapcsolat létesítésére kötött megállapodás.  

- 2012. október 23-án Tiszacsegén az 1956-os Forradalom és Szabadságharc, valamint a 
Köztársaság kikiáltásának 23. évfordulója alkalmából megrendezett városi 
ünnepségen vettem részt.  

- 2012. október 26-án Tokajban a XIII. Tokaji Területfejlesztési Szakmai Műhely 
Szemináriumán vettem részt.  

 

mailto:pmhivatal@tiszacsege.hu
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Lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
166/2012.(IX. 07.) KT. számú HATÁROZAT: 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatási igényt 
nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzatok 2012. évi 
támogatására.  
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a támogatási igény határidőben benyújtásra 
került. 
 
169/2012.(IX. 20.) KT. számú HATÁROZAT: 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában úgy 
döntött, hogy a Turisztikai Desztináció Menedzsment Egyesületnek Tiszacsege Város 
Önkormányzata tagja kíván lenni. 
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy az Egyesület megalakult. 
 
170/2012.(IX. 26.) KT. számú HATÁROZAT: 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 74. § (4) bekezdésében 
foglaltak alapján kérelmezi a saját tulajdonában álló – az állami intézményfenntartó központ 
által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak ellátást szolgáló – ingó és ingatlan 
vagyon működtetésére vonatkozó kötelezettsége alóli mentesítést. 
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a kérelem benyújtása, valamint a szükséges 
szándéknyilatkozat aláírása megtörtént.  
 
179/2012.(IX. 26.) KT. számú HATÁROZAT: 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete fenti számú határozatában arról 
döntött, hogy támogatja a Városi Óvoda és Bölcsőde szándékát, mely szerint az intézmény 
pályázatot kíván benyújtani a TÁMOP-3.3.8-12/2 kódszámmal jelzett, Közoktatási 
intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatására. 
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a pályázat benyújtásához szükséges 
fenntartói nyilatkozat aláírása és a pályázat benyújtása megtörtént.  
 
185/2012.(X. 11.) KT. számú HATÁROZAT: 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete döntött, hogy csatlakozni kíván a 
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat 
kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához. 
Jelentem a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a Csatlakozási Nyilatkozatot az Emberi 
Erőforrás Támogatáskezelő részére megküldtük és a pályázat határidőben kiírásra került.   
 
Kérem jelentésem elfogadását. 
 
Tiszacsege, 2012. október 27. 

Szilágyi Sándor 
 polgármester 
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