
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült:  Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 20-án de. 

0800 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében – megtartott 
rendkívüli üléséről. 

 
 
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint 
 
Meghívottak: mellékelt jelenléti ív szerint 
 
 

Jónás Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott 
vendégeket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 9 
fő képviselő jelen van. Bana Gábor és Kapus Lajos távolmaradását jelezte. Vincze 
László valószínűleg később érkezik. Szilágyi Sándor, Jászai László távolmaradását 
nem jelezte.  
 

 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére Zsólyominé Gyenes Anikóra, 
valamint a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Illés János képviselőre és a kiküldött 
meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására. 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 A napirendi pontokra szeretnék javaslatot tenni, azzal a kiegészítéssel, hogy a 

különfélékben vendégeink jöttek, itt vannak, a különfélékben befognak mutatkozni. 
Én azt hiszem, hogy ezt soron kívül ezt nekem be kellett testületi ülésre hoznom, ezt 
azért tettem és nem vártam meg vele a soron következő testületi ülést, mert ez a mi 
érdekünk és a lakosság érdeke.  

 
 
 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető, 

jegyzőkönyv-hitelesítők személyét, valamint a napirendi pontok tárgyalását – 9 fő 
igen szavazattal  elfogadta.  

 
 

NAPIRENDI PONTOK: 
 
 

1./  15/2009.(III. 17.) OM rendelet alapján pályázat benyújtása sportlétesítmény 
felújítására 

 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 
2./ Csillagos Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. ingatlanra adott vételi ajánlata 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 
3./ Különfélék 
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Vincze László megérkezett.       Jelen van: 10 fő  

 
1./ Napirendi pont 
 
 Létszámcsökkentési pályázathoz határozati javaslat elfogadása 

Ea.: Jónás Sándor polgármester 
/Szóbeli előterjesztés alapján./ 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Felkérem Szilágyi Jánosné pénzügyi irodavezetőt, hogy szóbeli előterjesztését megtenni 

szíveskedjen.  
 
Szilágyi Jánosné Pü.-i irodavezető: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Korábban döntöttek az önkormányzatot érintő 

létszámleépítésben, ami a háziorvosi szolgálat, és a takarítási tevékenység 
kiszervezésével kapcsolatosan megtörtént. A létszámcsökkentéssel összefüggő pályázat 
beadásához azonban szükséges egy olyan határozat csatolása, amely a döntésen túl az 
önkormányzat létszámadataira is kiterjed, az induló és a záró létszámkeretre. Ismertetni 
szeretném a Képviselő-testülettel a határozati javaslatot, melyet elfogadni 
szíveskedjenek.  
 „Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Magyar 
Köztársaság 2009.évi költségvetéséről szóló 2008.évi CII. törvényben, valamint az 
5/2009.(II.20.) ÖM. rendeletben - a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési 
döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének I. ütemére. 
A pályázat I. ütemére az alábbiakban felsorolt intézmények: 

1. Polgármesteri Hivatal  3 főre 
2. Tiszacsegei Általános Művelődési Központ 9 főre 
összesen: 12 főre 

hoztak olyan döntést, amelynek alapján a pályázat benyújtható. 
A Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél és 
Polgármesteri Hivatalnál a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő 
álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti váltás, feladatátadás 
következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatóknál a 
létszámcsökkentéssel érintett álleshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje 
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatásra nincs lehetőség. 
A Képviselő-testület e határozat mellékletében meghatározottak szerint állapítja meg a 
létszámcsökkentés előtti és az azt követően kialakult tényleges és intézményenként 
azonosítható álláshelyeket. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Aki egyetért a határozati javaslattal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen. 
 

 
 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Létszámcsökkentési 

pályázathoz a határozati javaslatot – 10 fő igen szavazattal (Bana Gábor, Kapus Lajos, 
Szilágyi Sándor, Jászai László nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:  
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61/2009.(IV. 20.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete benyújtja pályázatát a Magyar 
Köztársaság 2009.évi költségvetéséről szóló 2008.évi CII. törvényben, valamint az 
5/2009.(II.20.) ÖM. rendeletben - a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési 
döntéseivel kapcsolatos egyszeri költségvetési támogatás igénylésének I. ütemére. 
 
A pályázat I. ütemére az alábbiakban felsorolt intézmények: 

 
3. Polgármesteri Hivatal  3 főre 
4. Tiszacsegei Általános Művelődési Központ 9 főre 

   
összesen: 12 főre 
 

hoztak olyan döntést, amelynek alapján a pályázat benyújtható. 
 

A Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél és 
Polgármesteri Hivatalnál a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő 
álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szervezeti váltás, feladatátadás 
következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatóknál a 
létszámcsökkentéssel érintett álleshelyen foglalkoztatottak jogviszonyban töltött ideje 
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatásra nincs lehetőség. 
 
A Képviselő-testület e határozat mellékletében meghatározottak szerint állapítja 
meg a létszámcsökkentés előtti és az azt követően kialakult tényleges és intézményenként 
azonosítható álláshelyeket. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására. 
 
Határidő: 2009. április 10. 
Végrehajtásáért felelős: Jónás Sándor polgármester 

 
 

2./ Napirendi pont 
 
 

15/2009.(III. 17.) OM rendelet alapján pályázat benyújtása sportlétesítmény 
felújítására 
Ea.: Jónás Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Össze kellett hívni a rendkívüli testületi ülést. Hiszen tudjátok Ti is és el is olvastátok 

feltételezem a Testületi ülés anyagát, a futballpályával kapcsolatban pályázati lehetőség 
nyílt, nem hagyhatunk ki semmilyen lehetőséget, mindent meg kell ragadni, ennek 
kapcsán történt ez is és a részleteibe majd Hajdu Bálint beavatja a Tisztelt Képviselőket, 
illetve a lakosokat is.  
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Hajdu Bálint főtanácsadó: 
 Tisztelt Képviselő-testület, az előterjesztés elég bőven taglalja a lehetőségeket. Inkább 

az árajánlatról beszélnék, hogy az Öko-park Kertészet és Kommunális Szolgáltató Kft-
től kértünk árajánlatot a pálya áthelyezésére, erre azért van szükség, mert egy beruházás 
fog megvalósulni, ezt mindenki tudja az óvoda és bölcsőde és a pálya áthelyezésére 
kerül sor és erre nyílt lehetőség az ÖM rendelet alapján. Gyakorlatilag ezt fogjuk 
megvalósítani a pálya kialakításra kapunk egy árajánlatot, ami 11 millió Ft-ról szól. 
Akinek ezzel kapcsolatban kérdése van, válaszolok rá, de az előterjesztés az mindent 
taglal.  

 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Igazán röviden. A pályázatban az előny élvezés kapcsán taglalja, hogy előnyben 

részesíti azokat az önkormányzatokat és felsorolja, hogy milyen szempontok alapján. 
Nyílván a második, mert a 10 ezer lakosú helyi lakosú önkormányzat esetében ebből mi 
kimaradunk. Illetve itt van, hogy külön előnyt élvez az, hogy a sportlétesítmény 
felújítása kapcsán több település kiszolgálására válik alkalmassá. Ezt tudnánk-e 
prognosztizálni, hogy olyan létesítményt alakítanánk ki, ami több funkciót, illetve több 
települést szolgálna ki, nem tudom, hogy ebben van-e valamilyen elképzelés, vagy 
marad csak a pálya?  

 
Hajdu Bálint főtanácsadó: 
 Ennek a pályázat kapcsán most jelenleg csak a pálya áthelyezésére kerül sor, de a terület 

nagysága további lehetőségeket is rejt magában, tehát teniszpályának és egy kispályának 
a megépítésére nyílik lehetőség.  

 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Támogatásra javaslom. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Amennyiben nincs, akkor javaslatra bocsátom, mindenki előtt ott van, ez azt jelenti, 

hogyha a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a sportlétesítmény felújítására pályázatot 
nyújt be, aminek az önrésze 1.110 ezer Ft, összesen ez 11.100 ezer Ft, tehát a többi 
pályázati pénz lenne, a végrehajtásért engem tesznek felelőssé, aki ezzel egyetért, 
kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – sportlétesítmény felújítására 
vonatkozó pályázat benyújtását – 10 fő igen szavazattal (Bana Gábor, Kapus Lajos, 
Szilágyi Sándor, Jászai László nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta:  

 
 

62/2009.(IV. 20.) KT. számú HATÁROZAT: 
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy 
15/2009.(III. 17.) ÖM rendelet alapján sportlétesítmény felújítására pályázatot nyújt be. 
 
 

 4



A fejlesztési forrás összetétele: 
 

Megnevezés Költség összeg ezer Ft-ban 

Saját forrás 1 110 

Támogatásból igényelt összeg 10 000 

Összesen 11 100 

 
  

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat saját forrás 
összegét biztosítja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert pályázat 
benyújtására. 
 
Határidő: 2009. április 24. 
Végrehajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester  

 
 

3./ Napirendi pont 
 
 

Csillagos Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. ingatlanra adott vételi ajánlata 
Ea.: Jónás Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Felkérem Farkas József műszaki osztályvezetőt. Itt egy beadvány került beterjesztésre, 

ingatlan vásárlás, amely az önkormányzat tulajdonát képezi. Szeretné megvásárolni a 
Csillagos Kereskedelmi Szolgáltató Bt, Nádudvar, Vendégköz 15. szám alatti cég. 
Mindenki elolvasta feltételezem az előterjesztést. Felkérem Farkas Józsefet, hogy 
szóbeli kiegészítését megtenni szíveskedjen.  

 
Farkas József vezető főtanácsos: 
 A cégről annyit, hogy nem mostani a cég, mert már találkoztam velük egy pár 

lakásépítés során, használatbavételi engedélyt adtunk ki. Általában a csegei embereknek 
épít ez az úriember lakásokat ez a Kiss Pál Lajos és a cége és nem rossz minőségben. Ez 
a konkrét árajánlat ez az állomás épületében lévő hölgy, akinek négy gyereke van, annak 
építene most egy lakást ezen az ingatlanon, amit meg kíván venni. A vételi ajánlatot az 
előterjesztés tartalmazza, hogy alacsonyabb, mint a vagyonleltári érték, viszont annál 
meg drágább, mint amennyibe ez az ingatlan nekünk került és erre az ingatlanra még 30 
ezer Ft + áfát kb. ennyi lenne a művelési ág változás, amit rá kellene költenünk, mert azt 
még nem csinálták meg. Én mindent leírtam, tulajdonképpen azt is, hogy milyen 
állapotban van az ingatlan, más emberek bontották le és még a törmelék egy része ott 
van, tehát ezt bárki megtudja nézni a helyszínen. Annyit még, hogy ez az úriember 
maradna Csegén, mert több lakást akarna építeni még a csegei embereknek és még több 
telket akar vásárolni.  
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Jónás Sándor polgármester: 
 Még hozzá kell tennem, de feltételezem, hogy a Képviselők elolvasták, hogy 

megemlítette, hogy 30 ezer Ft plusz költség jön, ami miatt át kell vezetni, de ott van 
zárójelben, hogy a Kiss Pál Lajossal leegyeztette és ezt vállalja, tehát ez nem az 
önkormányzat költségét terhelné, ez így kerek. Ezek után kérdezem a Tisztelt 
Képviselőket, hogy van-e ezzel kapcsolatban észrevétel, kérdés? 

 
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag: 
 Tisztelt Testület, Tisztelt Polgármester Úr! Ez az az ingatlan, ami a Titászé volt 

valamikor és az E-onnak nem kellett?  
 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Nem, ebben a Sallai István lánya lakott, ahogy befordulunk a Zrínyi utcába jobbról.  
 
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag: 
 Tudom, de kb. az is 29. szám, de mindegy. Akkor az is megvan még nekünk, vagy az 

már elkelt? A Titászé volt és műhely volt, tönkre ment, lepusztult.  
 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Nem az. Tisztelt Testület! Lényeg, arról van szó, megnéztem ezt az ingatlant, nekem az 

vetődött fel, hogyha kötünk valakivel megállapodási szerződést a bontásra, az tényleg 
bontás legyen, én úgy gondolom, hogy akkor azt el kell bontani, az azt jelenti, hogy a 
földig, tehát simára kellene. Mert lényegében arról van szó, hogy leszedték a tetőt, 
gondolom elvitték a cserepet, illetve a faanyagot, illetve egy pár használható vályogot 
kiszedtek és ezzel be van fejezve. Tehát, ha valakivel megállapodást kötünk, abban 
legyünk következetesek, takarítsa el onnan. Az ő feladata lesz vagy a miénk. 
Mindenképp azt mondom, hogy javasoljuk ilyen áron is, igaz, hogy a vagyon szerinti 
érték sokkal magasabb, de nem egy igazi nagy telekről, nem egy szerencsés telekről van 
szó. Meg támogatnánk ezt az asszonyt abban, hogy mint tudjuk a szocpol is 
befagyasztásra fog kerülni, tehát mindenképp ezt, hogy a négy gyerekkel kitudna onnan 
jönni. Tehát, hogy minél hamarabb, ha újabb árat fogunk szabni, akkor ezzel húzódik az 
idő és valószínű, hogy ezt nem tudja igénybe venni. A vagyon szerinti érték egy dolog, 
én azt mondom, hogy ez is így egy elfogadható ár, és javaslom, hogy támogassuk ebben. 
Esetleg azt a szerződésbe, ha vállalná, hogy valami kedvezményt ennek az 
asszonykának ennek fejében. Tényleg megfelelő minőségű házakat épít, én is láttam ott 
amit a tóparton épített, nem csapja össze, tényleg minőségi munkát végez, javaslom, 
hogy kössük meg vele ezt a szerződést.  

 
Szeli Zoltán ÜOMSB. elnök: 
 Én is azt szerettem volna mondani, hogy támogassuk a sok gyerekre való tekintettel. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Annál is inkább, hogy megerősítsem azt, ha valaki átsiklott, Jóska említette, azt, hogy 

nem kevesebb ez, mint amennyiért az önkormányzat annak idején hozzájutott, ez csak a 
leltári értéke, ami itt magasabb nálunk. Azért mondom el és pontosítom, nehogy valaki 
kitalálja, hogy megint ár alatt értékesítünk valamit. Amellett, hogy ezt a vállalkozó 
végig a kezében tartja úgy az adminisztratív részt, mint az építés részt is, tehát a 
szociális dolgokat, kedvezményeket, lehetőségeket ő intézi el és ő ezután építi, mint 
épített már itt korábban és ezután is fog.  
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Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Most lényegében eladjuk a vállalkozónak azt a területet, a lakás soha  nem lesz a 

Simonéké, hanem ők ott albérlőként fognak szerepelni?  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Ez szerintem a két fél megállapodása, de ő veszi fel, ha ezek az emberek kapják a 

szociális kedvezményt, akkor feltételezem, hogy az övé lesz.   
 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 

Azért mondtam, ha megállapodnak, akkor egy kis kedvezményt. 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 A határozati javaslat a.) változata lépne életbe, amiben az van, röviden összefoglalom, 

hogy a 2199 hrsz-ú, 1085 m2-es terület 280 ezer Ft áron az önkormányzat eladja a 
Csillagos Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-nek, aki ezzel egyetért, kérem, hogy 
kézfelnyújtással jelezze.  

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Csillagos Kereskedelmi és 
Szolgáltató Bt. ingatlanra adott vételi ajánlatát  – 10 fő igen szavazattal (Bana Gábor, 
Kapus Lajos, Szilágyi Sándor, Jászai László nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és 
az alábbi határozatot hozta:  

 
63/2009.(IV. 20.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 
Tiszacsege, Zrínyi u. 27. szám alatti 2199 hrsz-ú 1085 m2 területű belterületi ingatlant a 
Csillagos Kereskedelmi és Szolgáltató Bt-nek az ajánlatában szereplő 280.000 Ft-áron 
eladja, és felhatalmazza a polgármestert, hogy az erről szóló adás-vételi szerződést 
aláírja.  
 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: Jónás Sándor polgármester  

 
 
4./ Napirendi pont 
 

Különfélék 
 

a.)  Tiszacsege Városi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása 
 Ea.: Jónás Sándor polgármester 
 /Szóbeli előterjesztés alapján./ 

 
Jónás Sándor polgármester: 

Mint tudja a Tisztelt Képviselő-testület az óvoda és bölcsőde építésre benyújtott 
pályázatunk benyújtásra került. Már a múltkori testületi ülésen elhangzott, hogy a 
pályázat többfordulós. Annak érdekében, hogy a pályázatunk pozitív elbírálásban 
részesüljön az óvoda és bölcsőde alapító okiratában az intézmény működési területe 
kiegészítésre került Egyek település közigazgatási területével. Aki egyetért az óvoda 
alapító okiratának módosításával, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
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 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Városi Óvoda és 

Bölcsőde alapító okiratának módosítását – 10 fő igen szavazattal (Bana Gábor, Kapus 
Lajos, Szilágyi Sándor, Jászai László nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta:  

 
64/2009.(IV. 20.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 

XXXVIII. törvény 89. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Tiszacsege 
Városi Óvoda és Bölcsőde 2009. május 01. napjától hatályos Alapító Okirat szövegét az 
alábbiak szerint állapítja meg:  

 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

 
A költségvetési szerv neve: 
 
Székhelye: 
 
Alapító szerve: 
 
Alapításának éve: 
 
Felügyeleti szerve: 
 
Fenntartó szerve: 
 
 
Intézményegységei és telephelyei: 
 
 
 
 
Az intézmény működési területe:  
 
Jogállása: 
 
Az intézmény típusa:  
 
Gazdálkodási jogköre: 
 
 
 
Pénzügyi-gazdálkodási feladatait 
ellátja:  
 
Alaptevékenysége 
(TEÁOR):  
 
 
 
 
 

Városi Óvoda és Bölcsőde 
 
4066 Tiszacsege, Fő u. 35.  
 
Tiszacsege Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
1996. 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
(4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5.) 
 
Az intézmény az alábbi két, szervezeti és szakmai tekintetben 
önálló intézményegységből áll:  
1. Bóbita Óvoda (a székhelyen működik) 
2. Napsugár Bölcsőde (4066 Tiszacsege, Csokonai u. 7.) 

 
Tiszacsege, Egyek települések közigazgatási területe 
 
önálló jogi személyként működő költségvetési szerv 
 
többcélú, közös igazgatású intézmény: óvoda és bölcsőde 

gazdálkodása megszervezésének módjára tekintettel részben 
önállóan gazdálkodó, az előirányzatok feletti rendelkezési 
jogosultság felett teljes jogkörrel rendelkező szerv 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
Polgármesteri Hivatala 

 
1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 24. §-a 

szerinti óvodai ellátás biztosítása: 
- óvodai nevelés, iskolai életmódra való felkészítés, 
- kiegészítő etnikai nevelés az MKM által engedélyezett 

program szerint,  
- hátrányos helyzetű gyermekek integrációs nevelése a 

11/1994.(VI. 08.) MKM rendeletben meghatározott 
pedagógiai rendszer adaptációja szerint. 
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Az intézménybe felvehető 
maximális gyermeklétszám:  
 
Vállalkozási tevékenysége: 
 
A költségvetési szerv vezetőjének 
kinevezési rendje.  
 
A feladatellátást szolgáló vagyon:  
 
 
 
 
 
 
A vagyon feletti rendelkezés joga:  
 

(80.10.) 
 
 

2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. Tv. 156. § (2) bekezdésének b.) 
pontja szerinti gyermekek napközbeni ellátása, bölcsőde 
működtetésével 
(85.32.) 
 

3. Óvodai és bölcsődei intézményi étkeztetés 
Munkahelyi vendéglátás 
(55.51.) 

 
Óvodában: 7 csoportban 168 fő 
Bölcsődében: 2 csoportban 20 fő 
 
Nincs 
 
Az intézmény vezetőjét nyilvános pályázat alapján a 
Képviselő-testület határozott időre (5 évre) nevezi ki.  
 
Az intézmény feladatainak ellátásához Tiszacsege Város 
Önkormányzata tulajdonát képező alábbi ingatlanok állnak 
rendelkezésre:  

Tiszacsege, Fő u. 35. 
Tiszacsege, Csokonai u. 7.  

 
Az önkormányzat mindenkori vagyonrendeletében foglaltak 
szerint.  

 
Határidő: azonnal 
Végrehajtásért felelős: dr. Vámosi Margit aljegyző 
 
 

b.) Tevékeny Szeretett Közösség bemutatkozása 
Ea.: Mile Ferenc vezető 
/Szóbeli előterjesztés alapján./ 

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Még egyszer szeretném felhívni a Tisztelt Képviselők, Tiszacsege Lakosok figyelmét, 

hogy mi az oka annak, hogy nem soros testületi ülésen jön egy ilyen beterjesztés. Ennek 
az az oka, hogy ez házi segítségnyújtást, szociális szolgáltatást látnak el a Hölgy és az 
Urak. Ezt én személyes találkozásunk alkalmával, szeretném előre bocsátani, mert itt 
sokba felmerülhet, hogy volt itt már egy Csige ügy, abból elég nagy vihart kavart a 
településen a bejelentés. Ez más jellegű, ez független az önkormányzattól, ők egy önálló 
szervezetként működnek, arról szól, hogy formanyomtatványt fognak a lakosok felé 
kiküldeni és mindenkit meg fognak ezzel keresni. A formanyomtatványt minden 
lakosnak ki kell majd tölteni és ennek megfelelően, ha szociálisan rászorultak, akkor 
többféle támogatási lehetőséget igénybe tudnak venni. A Tisztelt Vendégeinket 
engedjétek meg, hogy bemutassam, Mile Ferenc a szervezet vezetője, Tóth Attila 
koordinátor, Leiterné Éles Marianna, aki szintén a szociális szolgálatban tevékenykedik.  
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 Én nagyon röviden megpróbáltam: személyi környezet tisztántartása, gyógyszer íratás, 
kiváltás, orvoshoz való elkísérés, hivatalos ügyintézés, tanácsadás, szükség esetén 
takarítás. Ami nagyon lényeges, miután beszélgettünk, ők tájékoztattak arról, hogy 5 fős 
csoportokat tudnának kialakítani, tehát 5-6 rászorulót, és a 6 rászorulóként egy 
tiszacsegei embert foglalkoztatnának, aki a 6 embernek az ellátásáért felelős lenne, 
természetesen az ő irányításukkal, hozzájuk tartozna. Az önkormányzatot és 
településünket és az itt élő embereket semmilyen költség nem terheli. Ezek után a 
vezetőt hagy kérjem már meg, hogy röviden mutassa már be a cégüket, ha kérdés van, 
akkor természetesen utána a képviselőknek a kérdéseire kellene válaszolni.  

 
Mile Ferenc szervezet vezető: 
 Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm, hogy Polgármester Úr lehetőséget 

biztosított számunkra, hogy bemutatkozzunk a Képviselő-testületnek, illetve a városnak. 
A Tevékeny Szeretett Közösségét 2007-ben jegyezte be a Hajdú-Bihar megyei Bíróság. 
Főtevékenységünk szociális alapellátások nyújtása. Ezt jelen pillanatban négy megyében 
tesszük, Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Jász-Nagykun-Szolnok 
megye, illetőleg Zala megye, Zalaegerszegen van a legtávolabbi pontunk. Amivel 
foglalkoztunk eddig szenvedélybetegek közösségi ellátása, pszichiátriai betegek 
közösségi ellátása, szenvedélybetegek alacsony küszöbű közösségi ellátása és támogató 
szolgálatokat működtetünk ezen az ellátási területen. 2009. január 01-jétől ez a 
tevékenység bővült, szenvedélybetegek nappali intézményét hoztunk létre az országban 
többet, szám szerint hetet, ahol erre lehetőség és igény mutatkozott az előzetes 
felméréseink alapján. Illetőleg házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtás. A házi segítségnyújtással kapcsolatban, illetőleg a jelzőrendszeres házi 
segítségnyújtással kapcsolatban majd Leiterné Éles Marianna fog egy rövid bemutatót 
tartani. Amilyen területen dolgozunk, mindig a helyi önkormányzattal, mindig a helyi 
civil szervezetekkel alakítunk ki szoros együttműködést annak érdekében, hogy a 
városban, illetve a településen élő embereknek az életkörülményei javuljanak. A házi 
segítségnyújtás vonatkozásában most számos pályázatot megnyertünk, ami azt jelenti, 
hogy 42.750 Ft alatti jövedelmű emberek, akik önellátásra képtelenek, a Magyar Máltai 
Szeretetszolgálatnál egy közel 400 ezer Ft-os lakás átalakítási támogatást sikerült 
megnyernünk a részükre, ami a mindennapjaikat könnyebbé teszi. Mint ahogy 
Polgármester Úr is említette, helyi emberekkel szeretnénk együtt dolgozni, az az 
elképzelésünk, hogy itt Tiszacsegén 5 főnek szeretnénk munkahelyet teremteni és 
legalább olyan 30-50 ember ellátni ezekkel a szolgáltatásokkal. Amennyiben a 
későbbiekben még szükség van bármiféle szolgáltatásra, mi nyitottak vagyunk, tehát a 
jövőben tudunk közösen gondolkodni. Hogyha van rá igény egy szenvedélybeteg 
ellátást is eltudok képzelni, amelynél az a fő szempontunk, hogy azok az emberek, akik 
a társadalom perifériájára szorultak, hosszú évek munkájába kerül ez, de visszaintegrálni 
a társadalomba. Most ezzel kapcsolatban egy nagyon jó kezdeményezésünk is van, 
amely most áprilisban fog testet ölteni. A halápi erdőgazdaságnál a debreceni klienseink 
szenvedélybeteg ellátottjaink közül 45 fő fog munkalehetőséget kapni. Átadnám a szót 
Leiterné Éles Mariannak a szolgálat vezetőjének.  

 
Leiterné Éles Marianna: 
 Köszönöm szépen én is a meghívást. Köszöntöm Polgármester Urat, illetve a Képviselő-

testület tagjai! A személyes megbeszélés során kaptunk erre lehetőséget, mint ahogy 
Polgármester Úr is mondta, több térségben működünk, ellátási területünk 
Balmazújváros, Tiszacsege, Egyek, Hortobágy, Hajdúszoboszló, Polgár, Görbeháza, 
Folyás és ezeknek a közigazgatási területei. A célunk az, hogy azoknak az embereknek 
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nyújtsunk ellátást, akik szenvedélybetegségük, pszichiátriai betegségük, daganatos 
betegségük, illetve idős koruk miatt részben, vagy egyáltalán nem képesek az ellátásra. 
Számukra a gondozónő, illetve az általunk nyújtott szociális ügyintézés által megfelelő 
életkörülményt biztosítsunk, ami az államnak is az érdeke, úgymond, hogy a saját 
lakókörnyezetében tartsa ezeket az embereket. Nyílván nagyon nehéz egyrészt az idős 
korúak otthonában az elhelyezés, nem mindig megfelelő az anyagi körülmény, hogy oda 
valaki bekerülhessen és azt szeretnénk elősegíteni, hogy az otthonában megfelelően 
korának, illetve betegségének méltóan tudjon önálló életet részben képviselni. A célunk 
az és ez működik Egyeken is, Balmazújvároson és Hortobágyon is, hogy csak helyi 
gondozóknak biztosítsunk munkalehetőséget, tehát csak tiszacsegei gondozók 
kerülnének felvételre. A felvételre kerülésnek a módja az lesz, hogy egy ember 300 
kérdőívet fog kitölteni, amiért 20 ezer Ft költségtérítést fogunk biztosítani, illetve az 
ellátottak jelzései alapján 6 ember után tudunk egy gondozónőt felvenni, határozatlan 
idejű munkaszerződéssel, tehát nem fontos, hogy a Munkaügyi Központ által támogatott 
legyen, és aztán elküldjük egy félév vagy egy év után. Illetve azoknak a számára, 
akiknek nincs meg a gondozói képesítésük, de emberileg olyan a hozzáállásuk, hogy 
úgy gondolják, hogy ők ezt tudják csinálni, akkor számukra tanfolyami, illetve 
továbbképzési lehetőséget tudunk biztosítani térítésmentesen, tehát egyrészt 
munkahelyet is teremtünk, másrészt a képzésüket megoldjuk ezeknek az embereknek, 
amennyiben tényleg olyan, hogy alkalmasak ezeknek a munkának a betöltésére. A 
kérdőíven fognak arról nyilatkozni az emberek, hogy milyen az egészségügyi állapotuk, 
szenvednek-e valamilyen fogyatékosságban, ha igen, akkor milyen fogyatékosságuk van 
és mennyire képesek az önellátásra. Valamint arról nyilatkoznak, hogy szociális 
rászorultnak minősülnek-e vagy sem. Akik szociálisan rászorultnak minősülnek, akkor 
azt jelenti, hogy az egy főre eső jövedelem a 42.750 Ft-ot nem haladja meg, részükre az 
ellátás teljesen ingyenes, valamint a Vöröskereszt, illetve az egyház támogatásával 
tudunk nekik biztosítani ruhaadományokat, csomagokat, megfelelő ünnepek esetén, 
illetve teljesen amint említettem, teljesen térítésmentes az ellátásuk. Van lehetőség arra, 
hogy akiknek magasabb a jövedelme igénybe vegyék, nekik költségtérítési 
kötelezettségük van, ami azt jelenti, nem sok, de óránként 99 Ft-os óradíjuk van, de ezt 
csak a házon belüli teendőkért kell fizetniük, tehát a mosdatásért, fürdetésért, etetésért, a 
házon belüli higiénia megtartásáért, a bevásárlás, gyógyszer beszerzés, illetve a szociális 
ügyintézés részükre is térítésmentes. A házi segítségnyújtás fog bővülni 
jelzőrendszerrel, ami azt jelenti, hogy igény szerint vagy a karjukra, vagy a nyakukba, ki 
hova kéri, fel lesz szerelve egy nyomógomb, amely során különösen az egyedül élőknek 
nagy segítség ez, rosszullét, elesés, vagy bármilyen olyan probléma esetén, 
automatikusan, ha nyomják a nyomógombot, akkor a gondozónőnek ki kell érkeznie, 
vagy pedig a néma segélyhívó gomb esetén automatikusan orvost, vagy mentőt kell 
riasztani, mert olyan az állapota, hogy ezt indokolja. Erre fog lenni az éjszakai ügyelet, 
illetve a hétvégi ügyelet, tehát ezeknek az embereknek a felügyelete hétfőtől vasárnapig 
teljesen ellátott lesz, minden időszakban, tehát a nappali időszakban is, az estibe, illetve 
a hétvégéken is. Szerintem nagyvonalakban ennyi.   

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Kérdezem a Képviselőket, hogy kérdés észrevétel van-e?  
 
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag: 
 Igen, lenne kérdésem. A Szociális Bizottság tárgyalta-e ezt az ügyet? Egy ilyen 

szolgáltatáshoz források is szükségesek, milyen forrásokból?  
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Mile Ferenc szervezet vezető: 
 Állami normatívából biztosítjuk a forrást.  
 
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag: 
 És az elég lesz?  
 
Mile Ferenc szervezet vezető: 
 Igen az elég.  
 
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag: 
 Milyen szakképzettséggel próbálják megoldani például a szenvedélybetege gondozását, 

mert ahhoz a jó szándék nem elég.  
 
Tóth Attila koordinátor: 
 Az 1/2000-es SZCSM rendelet 3-as számú mellékletében vannak felsorolva azok a 

képzettségi követelmények, amelyeknek meg kell felelni. Ez a házi segítségnyújtás 
vonatkozásában, amelyet az 1993. évi III-as törvény szabályoz, azt mondják ki, hogy 
50%-os szakképzettségre van szükség, de a részletekről Marianna. 

 
Leiterné Éles Marianna: 

Tehát lehet szociális gondozó és ápoló, szociális asszisztens, ápolói asszisztens, 
szakápoló, általános ápoló, szociálpedagógus terápiás munkatársként, szociális munkás 
terápiás munkatársként és gyakorlatilag ezek az emberek oldják meg a gondozásukat. 
Tehát mindenképpen szakképzett emberek, eddig szinte csak azok dolgoznak nálunk. 
Viszont mi injekciót nem adhatunk be, infúziót nem köthetünk be, ott a háziorvosnak a 
kirendelt ápolónő láthatja el. Azokat a tevékenységeket, amit a gondozónő ellát, azt a 
szociális gondozó és ápoló képzésen, illetve az ápolóként tett tanulmányai során eltudja 
látni, a fürdetés a mosdatás, az etetés, a gyógyszerszedés felügyelete, személyes higiéné 
környezet rendben tartása. Szenvedélybetegek esetében a foglalkozásokat nyílván 
szakemberek végzik, szociálpedagógusok, szociális munkások, tehát olyan emberek, 
akiknek főiskola, illetve egyetemi végzettségük van arra, hogy csoportfoglalkozást 
tartsanak, hogyan kell integrálni ezeket az embereket.  

 
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag: 
 Ilyenek vannak? 
 
Leiterné Éles Marianna: 
 Igen, Balmazújvároson is működik a szenvedélybetegek nappali ellátása, nagyon nagy 

sikerrel, tehát már több ember sikerült a munka világába visszaintegrálni, nyilván nem 
mindenkinél egy siker, mert van olyan szenvedélybeteg, aki nyílván erre már nem 
képes, de azok az emberek, akiknek van erre lehetőségük mindenképpen megkapják a 
megfelelő segítségnyújtást hozzá.  

 
Mile Ferenc szervezet vezető: 
 Még egy gondolat, hogy a házi segítségnyújtás vonatkozásában nekünk nem 

elsődlegesen a szenvedélybetegek a célcsoportunk, inkább a 65 év feletti részben vagy 
teljesen önellátásra képtelen idős személyek. De nyilvánvaló, hogyha bekerül a 
rendszerbe egy szenvedélybeteg, akin látszik, hogy olyan problémája van, illetve a 
gondozási szükségletvizsgálat is megáll, akkor nem zárkózunk el ezen személyek 
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gondozásától sem. De a tapasztalataink azt mutatják, hogy ez jóval kisebb létszámban 
jelenik meg a házi segítségnyújtásban, mint más ellátási formáinkban.  

 
Dr. Iványi Tibor ÜOMSB. tag: 
 Bár ezzel kellett volna kezdeni, hogy házi gondozásról szól ez a téma, a 

szenvedélybetegekre lehet külön támogatást megszerezni pályázati formában, akkor 
nyilván ezzel egészül ki a forrás, ami rendelkezésre áll.  

 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Igazán örülök. Természetesen én úgy gondolom, hogy ez a fajta forma itt nálunk nem 

egészen megoldott, tehát üdvözítendő ez a hozzáállás, illetve ez amit végre fognak itt 
hajtani. Bennem az vetődött fel, hogy történt-e előzetesen felmérés, hogy milyen igény 
jelentkezik itt a város részéről, illetve gondolom a székhely, az hol helyezkedik el?  

 
Leiterné Éles Marianna: 
 Balmazújváros. 
 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Nyilván akkor egy koordinálás kell, mert gondolom csak az ápolók lennének, akik 

biztosítanák ezt a házi ellátást. Illetve mindenképp talán a magasabb forma a jelző 
rendszeres házi segítségnyújtásnak a formája, mert szintén azt mondom, hogy szükség 
és igény volna erre, tehát mindenképp arra kell haladni. Illetve szintén a finanszírozást 
akartam megkérdezni, de erre már választ kaptam.  

 
Tóth Imre SZEIB. elnök: 
 Doktor Úr kérdezte, hogy a bizottság tárgyalta-e? Nem tárgyaltuk, mert most jött ide ez 

az ajánlattétel, tehát nem volt igény tárgyalni. Másik az, hogy kapcsolódnék Répási 
Lajos képviselő Úrhoz, hogy maximálisan egyetértek vele és van igény erre a 
jelzőrendszeresre, régóta próbálkozunk ezzel, voltak kezdeményezések, sajnos egy sem 
valósult meg, reméljük, hogy ez bejön.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Arra nekem kellett volna válaszolni a Doktor Úrnak, hogy lehetőség sem adódott. Én 

úgy gondolom, mint a település polgármestere felelősséggel tartom az itt élő 
emberekért. És mivel tudom azt, hogy nagyon sok az egyedül élő és olyan helyzetbe 
került ember, aki ezt igényelné. Én bocsánatot kérek utólag is, de önhatalmúlag 
megpróbáltam, hogy a rendkívüli testületi ülésen előrébb jussunk és minél előbb, 
esetleg, ha a testület is úgy gondolja, hogy segítsünk az itt élő embereken, azokon, akik 
erre rá vannak szorulva, akkor azt minél előbb tegyük meg. Itt nem volt lehetőség és idő, 
hogy most a bizottságokkal tárgyaljam. Direkt azért hívtam meg őket is, itt van a 
képviselő-testület is, akik ezeket áttudják világítani, döntést képesek hozni ebben az 
ügyben, én most ezért az egyért felvállalom igen a felelősséget, hogy nem tárgyalta a 
bizottság.  

 
Vincze László PTKIB. tag: 
 Van az a minimális egy főre eső, és akinek 58 ezer Ft a nyugdíja?  
 
Mile Ferenc szervezet vezető: 
 Annak óránként 99 Ft/óráért fogjuk biztosítani a szolgáltatást. Történt-e valamiféle 

igényfelmérés a település vonatkozásában. A KSH adatokra hivatkozva arra 
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támaszkodva írtuk meg a szakmai programunkat, amelyet a Regionális Módszertani 
Központ jóváhagyott, ennek fényében kaphattuk meg a működési engedélyt a 
balmazújvárosi önkormányzattól és gyakorlatilag minden helyen, ahol mi megjelenünk, 
az az első lépés, hogy a Polgármester Úrral, Jegyző Asszonnyal felvesszük a 
kapcsolatot, illetőleg a helyi szociális ellátó rendszerrel, hogy meglássuk azt, hogy 
tényleg van rá igény, mint ahogy azt a KSH adatai mutatják vagy a terület az ellátott.  

 
Leiterné Éles Marianna: 
 Illetve a kérdőív fog arra szolgálni, konkrétan, amikor már név szerint, mindennel 

teljesen, és megtudjuk, hogy kik azok az emberek, akik rászorulnak, illetve azért jó a 
város részére is, mert egy szociális térkép jelleggel majd használni fogja a Tisztelt 
Bizottság. Tehát mindenképpen jó, úgy gondolom, hogy ezzel elfogunk érni azokhoz az 
emberekhez, akik tényleg rászorultak és esetleg más forrásból sem a médiából, vagy 
bárhonnan nem tudnak erről értesülni. A másik, amit még szeretnék mondani, hogy első 
körben három hónapra kötünk szerződést az ellátottakkal, amennyiben meg vannak 
elégedve a gondozónővel, vagy tényleg olyan jó az együttműködés, akkor van lehetőség 
arra, hogy határozatlan idejű szerződést írjunk, de akkor a szociális bizottság egy tagja 
Balmazújvárosról, illetve az orvosszakértő bizottság egy tagja kimegy és megállapítja, 
hogy hány óra gondozási szükséglete van. Tehát tényleg fedve van úgymond jogilag is 
és egészségügyileg is, hogy tényleg annak az embernek milyen ellátásra van szüksége, 
ha van, akkor azt hány órában kaphatja meg. Ez nem jelenti azt, hogy mi most feltudunk 
500 embert venni, mert most ő úgy gondolja, hogy neki jó lenne, hogyha otthon segítene 
valaki, hanem tényleg indokoltnak kell lenni, mind az egészségügyi, mind a pszichés 
állapotát illetően, hogy ezt a segítséget igénybe vegye.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Én azt hiszem, hogy ez nagyon korrekt.  
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Tisztelt Képviselő-testület! Ha most jól vettem ki az itt elmondottakból, akkor ez a 

szervezet az önkormányzattól anyagilag is és jogilag is függetlenül működő szervezet.  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Igen. 
 
Nagy Miklós alpolgármester: 
 Akkor most nem értem, hogy miben kell nekünk döntenünk, hogy támogatjuk az önök 

működését a településünkön?  
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Így van, hogy a településünkön, csak ennyi.  
 
Répási Lajos PTKIB. elnök: 
 Előre gondolva a házi jelzőrendszeres segítségnyújtás kapcsán, gondolom akkor 

balmazújvárosi diszpécser központtal és oda futnának be a jelzések és úgy szólnak ki az 
ápolóknak?  

 
Leiterné Éles Marianna: 
 Így van és 5 gondozónőként lenne egy vezető gondozó, az is tiszacsegei lenne, aki 

annak az 5 főnek a munkáját koordinálja, plusz én minden héten legalább egyszer vagy 
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inkább kétszer kijövök. Tehát lehetőség van arra mindig hogy stáboljunk, tehát 
megbeszéljük, hogy kinek milyen problémája van, akár kliensileg, akár munkaügyileg. 
Lehetőség van arra, hogy szupervíziót tartsunk, sőt én nagyon fontosnak tartom, mert ez 
egy olyan szakma, ahol a kiégés veszélye szintén megvan, mint ahogy minden szociális 
területen. Lehetőség van a továbbképzésekre, mi azt szeretnénk, hogy egy fejlődőképes 
dolog jöjjön létre mind a munkavállalók szempontjából, mind a kliensek részéről, hogy 
mind a két oldal megfelelően működjön.  

 
Jónás Sándor polgármester: 
 Más egyéb? Hát amennyiben nincs, ahogy az Alpolgármester Úr is összefoglalta az 

egészet és elmondta, tehát mi, ha szabad utat biztosítunk arra, hogy a szervezet 
Tiszacsegén teljesen önállóan gazdasági és jogi formában is figyelembe véve önállóan 
tudjon működni és segítse az itt élő rászoruló embereket, akkor erre szavazzunk, aki 
ehhez hozzájárul, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tevékeny Szeretett Közösség 
munkájának támogatását – 10 fő igen szavazattal (Bana Gábor, Kapus Lajos, Szilágyi 
Sándor, Jászai László nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot 
hozta:  

 
65/2009.(IV. 20.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Tevékeny Szeretett Közösség 

bemutatkozását, valamint Tiszacsege Város területén történő működését támogatja.  
 
 Határidő: folyamatos 
 Felelős: Jónás Sándor polgármester 
 
 
Jónás Sándor polgármester: 
 Megköszönöm a vendégeknek, és nagyon-nagyon sok sikert kívánunk és örülünk neki, 

hogy a kistelepülésünkön ilyen szép, nemes feladatra vállalkoztak és remélem, hogy sok 
örömöt fognak szerezni az itt élő embereknek.  

  
 

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

 
K. m. f. 

 
  Jónás Sándor      Dr. Vámosi Margit 
      polgármester                 aljegyző 

 
 

Illés János 
jkv. hitelesítő 

 
 


