JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 17én du. 1400 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. Csernikné Nagy Krisztina, Vincze László, Jászai László, Szilágyi
Sándor, Vásári-Orosz Andrea.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezető személyére Zsólyominé Gyenes Anikóra, valamint
a jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Derzsényi János képviselőre és a kiküldött
meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalására.
Jónás Sándor polgármester:
A napirendi pontok, korábban amit kiadtunk, három napirendi pont van. Ebben
szeretnék javaslatot tenni változtatásra, annál az oknál fogva, hogy összesen négy
napirendi pontunk lesz. Kettőt tárgyalnánk a nyílt kereteken belül, és az óvoda
pályázatát kivennénk, mivel elég nagy horderejű döntést kell, hogy hozzunk. Sokkal
jobb lenne és célszerűbb lenne, ha ennél valamennyi képviselő elmondhatná a
véleményét, és megismerhetné a beadott pályázatokat és döntést is ők hoznának,
természetesen ennek is választunk az élére egy vezetőt, aki lefogja ezt vezetni.
Mindenféleképpen zárt ülésbe kívánom tenni, mert ahhoz, hogy a Tisztelt Képviselők a
teljes anyagot megismerjék a beadott pályázatokat, vannak olyan dolgok, amelyek a
személyiségi jogokat sértheti mindazoknál, akik nincsenek itt. Annyit azért
mindenféleképpen szeretnék elmondani, hogy heten adtak be pályázatot, kettő
érvénytelen, a többi pályázatot kellene elbírálni. Aki így egyetért, hogy a felsoroltból
kivéve a napirendi pontot, illetve a két zárt üléses napirendi pontot tárgyaljuk az kérem,
hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető,
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét, valamint a napirendi pontok tárgyalását – 9 fő igen
szavazattal (Csernikné Nagy Krisztina, Jászai László, Vincze László, Vásári-Orosz
Andrea, Szilágyi Sándor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta.
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Napirendi pontok:

1.

1./

Önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése
Ea.: Dr. Vámosi Margit aljegyző

2./

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi
fordulójában történő részvétel
Ea.: Dr. Vámosi Margit aljegyző

Napirendi pont
Önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése
Ea.: Dr.Vámosi Margit aljegyző
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Felkérem Aljegyző Asszonyt, hogy szóban kívánja-e kiegészíteni?
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Csak nagyon röviden összefoglalnám Tisztelt Képviselő-testület! Megragadtuk az
alkalmat, hogy rendkívüli ülés van, és hogy feltudjunk készülni a rendes 30-ai testületi
ülésre ezért került most ide ez az anyag a Tisztelt Képviselő-testület elé. Leírtam az
anyagban is, hogy az Európai Uniós irányelvvel a belső piaci szolgáltatásokról szóló
irányelvvel kell összhangba hozni a hazai jogszabályainkat, így a helyi önkormányzati
rendeleteket is. Valamennyi rendeletünket felülvizsgáljuk, be is hozzuk a szeptember
30-ai ülésre, viszont van nagyon sok rendeletünk, ami a mellékletben is szerepel, ami
lényegében csak arról szól, hogy valamelyik alaprendeletet módosítottuk, ezeket
célszerű, hogyha a Tisztelt Képviselő-testület hatályon kívül helyezi, egyébként is
beépültek már ezek az alaprendeletbe. Tehát amikor majd legközelebb ilyen módosító
rendeletet alkot, akkor már abban fog szerepelni, hogy ez a módosító rendelet 8 napon
belül hatályát veszti. Tehát ez egy jogalkotási, technikai dolog, ahogy le is írtam.
Jónás Sándor polgármester:
Ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel a képviselők részéről van-e? Nincs. Szavazásra
bocsáthatom? Aki mindezzel egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az önkormányzati rendeletek
hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet-tervezetet – 9 fő igen szavazattal (Csernikné
Nagy Krisztina, Jászai László, Vincze László, Vásári-Orosz Andrea, Szilágyi Sándor
nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
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TISZAC SEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2009.(IX. 18.) RENDELETE

az egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmányról szóló 1949. évi
XX. Tv. 44/A. § (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – tekintettel az Alkotmánybíróság 4/2006.(II.
15.) AB. Határozatára – az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
E rendelet mellékletében felsorolt önkormányzati rendeleteket hatályon kívül helyezi.

2. §
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és a kihirdetést követő 3. napon hatályát veszti.
Tiszacsege, 2009. szeptember 17.

Jónás Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
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melléklet a 13/2009. (IX. 18.) rendelethez
10/2001.(IV. 25.)

rendelete:

A hatályos rendeletek módosításáról

21/2001.(XII. 01.)

rendelete:

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb
juttatásairól szóló 2/1999.(I. 28.) rendelet módosításáról

4/2002.(I. 31.)

rendelete:

Az önkormányzat által alapított és adományozott elismerő
címről, kitüntetésekről és díjakról szóló 3/2001.(II. 01.) rendelet
módosításáról

9/2002.(V. 04.)

rendelete:

A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedési díjának
megállapításáról

4/2003.(I. 30.)

rendelete:

Az önkormányzat által alapított és adományozott elismerő
címről, kitüntetésekről és díjakról szóló 3/2001.(II. 01.) rendelet
módosításáról

8/2003.(III. 06.)

rendelete:

Az önálló orvosi tevékenység körzeteiről szóló 15/2002.(VIII.
28.) rendelet módosításáról

26/2003.(XII. 18.)

rendelete:

Tiszacsege Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló
16/2001.(XI. 01.) KT. számú rendelet módosításáról

28/2003.(XII. 18.)

rendelete:

A gépjárműadó mértékéről szóló 19/2002.(XII. 13.) KT. számú
rendelet hatályon kívül helyezéséről

32/2003.(XII. 18.)

rendelete:

A közterületek használatáról szóló 6/2003.(I. 30.) KT. számú
rendelet módosításáról

2/2004.(II. 05.)

rendelete:

Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

32/2004.(X. 28.)

rendelete:

A közterületek használatáról szóló 6/2003.(I. 30.) rendelet
módosításáról

35/2004.(XII. 23.)

rendelete:

Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott
ivóvízért, illetőleg az önkormányzati tulajdonú közüzemi
csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 23/2004.(V.
3.) rendelet módosításáról

2/2005.(I. 27.)

rendelete:

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó
szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjról szóló
34/2004.(XII. 23.) rendelet módosításáról

5/2005.(IV. 14.)

rendelete:

A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról szóló
26/2004.(V. 27.) rendelet módosításáról
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7/2005.(V. 26.)

rendelete:

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb
juttatásairól szóló 2/1999.(I. 28.) rendelet módosításáról

13/2005.(IX. 01.)

rendelete:

A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról szóló
26/2004.(V. 27.) rendelet módosításáról

16/2005.(IX. 01.)

rendelete:

Az önkormányzat jelképeiről szóló 4/1995.(III. 01.) rendelet
módosításáról

17/2005.(IX. 01.)

rendelete:

Az állattartás helyi szabályairól szóló 21/2003.(VII. 03.)
rendelet módosításáról

23/2005.(X. 27.)

rendelete:

A közterületek használatáról szóló 6/2003.(I. 30.) rendelet
módosításáról

6/2006.(III. 30.)

rendelete:

A luxusadóhoz
megállapításáról

7/2006.(III. 30.)

rendelete:

A köztemetők használatának rendjéről szóló 20/2005.(IX. 29.)
rendelet módosításáról

13/2006.(VI. 01.)

rendelete:

Az állattartás helyi szabályairól szóló 21/2003.(VII. 03.)
rendelet módosításáról

14/2006.(VI. 01.)

rendelete:

A vásárokról és a piacokról szóló 22/2004.(V. 3.) rendelet
módosításáról

23/2006.(X. 21.)

rendelete:

Az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb
juttatásairól szóló 2/1999.(I. 28.) rendelet módosításáról

25/2006.(XI. 30.)

rendelete:

A közterületek használatáról szóló 6/2003.(I. 30.) rendelet
módosításáról

27/2006.(XII. 14.)

rendelete:

A gyermekjóléti ellátásokról szóló 9/2006.(III. 30.) rendelet
módosításáról

28/2006.(XII. 14.)

rendelete:

Az állattartás helyi szabályairól szóló 21/2003.(VII. 03.)
rendelet módosításáról

29/2006.(XII. 14.)

rendelete:

Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott
ivóvízért, illetőleg az önkormányzati tulajdonú közüzemi
csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 23/2004.(V.
3.) rendelet módosításáról

1/2007.(II. 01.)

rendelete:

Az önkormányzat által végzett közműépítésekhez kapcsolódó
közművesítési hozzájárulásról szóló 2/2006.(I. 26.) rendelet
módosításáról

kapcsolódó

települési

átlagértékek
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4/2007.(III. 08.)

rendelete:

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladék-kezelési
helyi közszolgáltatásról szóló 15/2006.(VI. 29.) rendelet
módosításáról

9/2007.(V. 31.)

rendelete:

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 5/2007.(III. 29.) rendelet módosításáról

11/2007.(IX. 29.)

rendelete:

A köztemetők használatának rendjéről szóló 20/2005.(IX. 29.)
rendelet módosításáról

12/2007.(VIII. 30.)

rendelete:

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 5/2007.(III. 29.) rendelet módosításáról

14/2007.(IX. 27.)

rendelete:

Az önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásának
szabályairól szóló 2/2007.(II. 01.) rendelet módosításáról

16/2007.(XI. 01.)

rendelete:

A helyi adókról szóló 20/2004.(V. 3.) rendelet módosításáról

18/2007.(XI. 01.)

rendelete:

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 5/2007.(III. 29.) rendelet módosításáról

19/2007.(XI. 01.)

rendelete:

Az önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásának
szabályairól szóló 2/2007.(II. 01.) rendelet módosításáról

20/2007.(XI. 01.)

rendelete:

A közterületek használatáról szóló 6/2003.(I. 30.) rendelet
módosításáról

22/2007.(XI. 28.)

rendelete:

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladék-kezelési
helyi közszolgáltatásról szóló 15/2006.(VI. 29.) rendelet
módosításáról

24/2007.(XII. 20.)

rendelete:

A helyi adókról szóló 20/2004.(V. 3.) rendelet módosításáról

27/2007.(XII. 20.)

rendelete:

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladék-kezelési
helyi közszolgáltatásról szóló 15/2006.(VI. 29.) rendelet
módosításáról

1/2008.(I. 31.)

rendelete:

Tiszacsege Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló
16/2001.(XI. 01.) rendelet módosításáról

2/2008.(I. 31.)

rendelete:

Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott
ivóvízért, illetőleg az önkormányzati tulajdonú közüzemi
csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 23/2004.(V.
3.) rendelet módosításáról

3/2008.(I. 31.)

rendelete:

A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról szóló
26/2004.(V. 27.) rendelet módosításáról

6

4/2008.(I. 31.)

rendelete:

A gyermekjóléti ellátásokról szóló 9/2006.(III. 30.) rendelet
módosításáról

5/2008.(I. 31.)

rendelete:

A köztemetők használatának rendjéről szóló 20/2005.(IX. 29.)
rendelet módosításáról

6/2008.(I. 31.)

rendelete:

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 5/2007.(III. 29.) rendelet módosításáról

7/2008.(II. 15.)

rendelete:

Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

8/2008.(II. 15.)

rendelete:

Az önkormányzati vagyontárgyak értékesítését, hasznosítását
célzó eljárások helyi szabályairól szóló 25/2004.(V. 27.)
rendelet módosításáról

10/2008.(IV. 17.)

rendelete:

Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 7/2008.(II.
15.) rendelet módosítása

12/2008.(IV. 17.)

rendelete:

A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi
szabályairól szóló 26/2006.(XII. 14.) rendelet módosítása

13/2008.(IV. 25.)

rendelete:

Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

11/2008.(IV. 17.)

rendelete:

Az önkormányzat 2007. évi zárszámadásáról

14/2008.(V. 29.)

rendelete:

Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 5/2007.(III. 29.) rendelet módosításáról

15/2008.(V. 29.)

rendelete:

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladék-kezelési
helyi közszolgáltatásról szóló 15/2006.(VI. 29.) rendelet
módosításáról

16/2008.(V. 29.)

rendelete:

Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 7/2008.(II.
15.) rendelet módosítása

17/2008.(V. 29.)

rendelete:

A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi
szabályairól szóló 26/2006.(XII. 14.) rendelet módosítása

18/2008.(VI. 26.)

rendelete:

A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi
szabályairól szóló 26/2006.(XII. 14.) rendelet módosítása

19/2008.(VI. 26.)

rendelete:

A közterületek használatáról szóló 6/2003.(I. 30.) rendelet
módosításáról

20/2008.(VIII. 18.)

rendelete:

Tiszacsege Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló
16/2001.(XI. 01.) rendelet módosításáról
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21/2008.(VIII. 28.)

rendelete:

Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 7/2008.(II.
15.) rendelet módosítása

22/2008.(X. 02.)

rendelete:

Az állattartás helyi szabályairól szóló 21/2003.(VII. 03.)
rendelet módosításáról

23/2008.(X. 30.)

rendelete:

A köztemetők használatának rendjéről szóló 20/2005.(IX. 29.)
rendelet módosításáról

24/2008.(X. 30.)

rendelete:

Az önkormányzati lakások és helyiségek bérbeadásának
szabályairól szóló 2/2007.(II. 01.) rendelet módosításáról

25/2008.(X. 30.)

rendelete:

A közterületek használatáról szóló 6/2003.(I. 30.) rendelet
módosítása

26/2008.(XI. 27.)

rendelete:

A helyi adókról szóló 20/2004.(V. 3.) rendelet módosítása

27/2008.(XI. 27.)

rendelete:

A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi
szabályairól szóló 26/2006.(XII. 14.) rendelet módosítása

28/2008.(XI. 27.)

rendelete:

Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott
ivóvízért, illetőleg az önkormányzati tulajdonú közüzemi
csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 23/2004.(V.
3.) rendelet módosítása

29/2008.(XI. 27.)

rendelete:

A települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési
közszolgáltatásról és a közterületek tisztán tartásáról szóló
26/2004.(V. 27.) rendelet módosítása

30/2008.(XI. 27.)

rendelete:

A gyermekjóléti ellátásokról szóló 9/2006.(III. 30.) rendelet
módosítása

31/2008.(XI. 27.)

rendelete:

Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 7/2008.(II.
15.) rendelet módosítása

32/2008.(XII. 18.)

rendelete:

A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladék-kezelési
helyi közszolgáltatásról szóló 15/2006.(VI. 29.) rendelet
módosításáról

3/2009.(II. 26.)

rendelete:

Az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 7/2008.(II.
15.) rendelet módosítása

6/2009.(IV. 01.)

rendelete:

A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi
szabályairól szóló 26/2006.(XII. 14.) rendelet módosítása

8/2009.(IV. 30.)

rendelete:

Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009.(II.
12.) rendelet módosítása
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9/2009.(VII. 01.)

rendelete:

Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 1/2009.(II.
12.) rendelet módosítása

10/2009.(VIII. 27.)

rendelete:

Tiszacsege Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló
16/2001.(XI. 01.) rendelet módosítása

11/2009.(VIII. 26.)

rendelete:

Az önkormányzat által alapított és adományozott elismerő
címről, kitüntetésekről és díjakról szóló 3/2001.(II. 01.) rendelet
módosítása
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2.

Napirendi pont
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi
fordulójában történő részvétel
Ea.: Dr. Vámosi Margit aljegyző
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Jónás Sándor polgármester:
Szintén felkérem Aljegyző Asszonyt, hogy ismertesse már röviden szóban.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Tisztelt Képviselő-testület! Ez már ismert a képviselő-testület előtt ez a napirendi ponti
téma, ez a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról szól,
most erről kell döntenünk, van egy határidő, szeptember 30., ameddig ezt meg kell,
hogy küldjük az Oktatási Minisztérium részére, hogy csatlakozni kívánunk. Van egy
alternatív javaslat is, hogy esetleg nem, de azért szerepel, ha olyan döntés születne a
képviselő-testület részéről. Tehát az egyik javaslatban az van, hogy csatlakozzunk,
5.000 Ft/fő/hó legyen és az Ügyrendi-, Oktatási-, Művelődési és Sport Bizottság bírálja
el a beérkezett pályázatokat, úgy mint az előző években.
Kobza Miklósné ÜOMSB. tag:
Tavaly az Oktatási Minisztérium honlapján volt az, hogy a költségtérítéses nappali
tagozatos hallgatók is jogosultak rá.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Ez a pályázati kiírásban fog szerepelni. A honlapon a lakosság részére mondom, már
fent vannak a feltételek, az űrlapok, tehát lehet tájékozódni és a Csegei Újságban is
közzé fogom tenni.
Jónás Sándor polgármester:
Tehát a legközelebbi Csegei Újságban benne lesz. Más, észrevétel, javaslat? Szavazásra
bocsátom, mivel Aljegyző Asszony is jelezte, két alternatíva van az A.) és a B.), tehát az
az 5.000 Ft/fő/hó, amit elmondott Aljegyző Asszony, aki ezzel egyetért, kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójában történő
részvételt – 9 fő igen szavazattal (Csernikné Nagy Krisztina, Jászai László, Vincze
László, Vásári-Orosz Andrea, Szilágyi Sándor nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta
és az alábbi határozatot hozta:
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163/2009.(IX. 17.) KT. számú HATÁROZAT:
Csatlakozó nyilatkozat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogszabályoknak
megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat
kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához.
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójának Általános Szerződési
Feltételeit elfogadja, és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása
és folyósítása során maradéktalanul az Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak
megfelelően jár el.
A beérkezett kérelmeket az Ügyrendi- Oktatási, Művelődési és Sportbizottság bírálja el.
A támogatás adható összege: maximum 5.000.-ft/fő/hó.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozási nyilatkozatot, az
on-line adatbázis használatáról szóló nyilatkozatot aláírja, és határidőre megküldje.
Határidő: 2009. szeptember 30.
Felelős: Jónás Sándor polgármester

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

K. m. f.
Jónás Sándor
polgármester

Dr. Vámosi Margit
aljegyző
Derzsényi János
jkv. hitelesítő
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