JEGYZŐKÖNYV

Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 28án du. 1500 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében –
megtartott soros üléséről.

Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint
Meghívottak: mellékelt jelenléti ív szerint
Szilágyi Sándor polgármester köszönti a megjelent képviselőket és a meghívott
vendégeket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel 7 fő
képviselő jelen van.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Zsólyominé Gyenes Anikóra, valamint a
jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Derzsényi János képviselőre és a napirendi pont
tárgyalására.
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető,
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét, a napirendi pontok tárgyalását – 7 fő igen
szavazattal elfogadta.

NAPIRENDI PONTOK
1./ Tiszacsege Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(III. 04.)
Önkormányzati rendeletének módosítása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
2./ Tiszacsege Város Önkormányzat 2011. évi likvidhiteleinek megújítása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
3./ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 10/2010.(XI. 25.) Önkormányzati rendeletének módosítása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
4./ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes anyakönyvi
események engedélyezésével kapcsolatos helyi szabályokról szóló …./2011.(… …)
Önkormányzati rendelet-tervezetének elfogadása
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző
5./ Az épített értékek helyi védelméről szóló rendelet elfogadása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
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6./ Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és
a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 26/2006.(XII. 14.) Rendeletének
módosítása
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző
7./ Balmazújvárosi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási megállapodás módosítása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
8./ Beszámoló a Városi Óvoda és Bölcsőde 2010/11 nevelési évben végzett munkájáról
Ea.: Bárdos Tiborné Óvoda intézményvezető
9./ Beszámoló a Városi Óvoda és Bölcsőde 2011/12 nevelési év munkatervéről
Ea.: Bárdos Tiborné Óvoda intézményvezető
10./ Gulyás Csaba Tiszacsege, Liszkai u. 13. szám alatti lakos földterület vásárlása
iránti kérelme
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
11./ Káplár Sándor bérleti díj hátralékkal kapcsolatos kérelme
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
12./ Visszavásárlási jog törlése
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
13./ Leader pályázatok összefoglaló
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
14./ Közüzemi audit szolgáltatás megrendelése
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
15./ Polgármesteri jelentés
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
16./ Különfélék
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1. Napirendi pont
Tiszacsege Város Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(III. 04.)
Önkormányzati rendeletének módosítása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
Kérdezem a képviselőket, hogy ezzel kapcsolatban van-e valakinek kiegészíteni valója?
Elnök Úr, a bizottság tudom, hogy tárgyalta, a bizottság véleményét egy pár szóban
ismertetni szíveskedjen.
Losonczi János PÜB. elnök:
Összevont bizottsági ülésen tárgyaltuk a napirendi pontot, a bizottság egy tartózkodással
elfogadásra javasolja.
Szilágyi Sándor polgármester:
Aki egyetért a napirendi pontban szereplő előterjesztéssel, kérem, hogy kézfelnyújtással
jelezni szíveskedjen.
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – Tiszacsege Város
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(III. 04.) Önkormányzati
rendeletének módosítását – 6 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodása mellett elfogadta és
az alábbi rendeletet alkotja:

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
10/2011.(IX. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE:
Tiszacsege Város Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011.(III. 04.)
önkormányzati rendelet módosítására
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló1949.évi XX. törvény 44/A.§ (2) bekezdésében biztosított
jogalkotói jogkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdése és az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
65. § (1) bekezdése alapján a következőket rendeli el:
1. §
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2011.évi
költségvetéséről szóló 1/2011.(III. 04.)rendeletének ( a továbbiakban Rendelet) 3.§ (1)(3) helyébe a következő rendelkezés lép:
3

„ A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetését:
a.) 1 191 130 E Ft
b.) 1 127 127 E Ft
c.)
64 003 E Ft

Költségvetési bevétellel
Költségvetési kiadással
Költségvetési többlettel
korrigálva a finanszírozási célú
műveletek bevételeivel és
kiadásaival, valamint az előző
évi pénzmaradvánnyal

d.) 166 654 E Ft
e.) 21.341 E Ft

működési
felhalmozási
forráshiánnyal

állapítja meg.
Ezen belül:
- felhalmozási célú bevételt:
- felhalmozási célú kiadást:
ebből: - beruházások összegét:
- felújítások összegét
- egyéb felhalmozási célú kiadások összegét:
- a működési célú bevételt:
- a működési célú kiadásokat:
- ebből: - a személyi jellegű kiadásokat:
- a munkaadót terhelő járulékokat:
- a dologi, egyéb folyó és kamatkiadásokat:
- a pénzeszközátadás összegét
- a társ. és szociálpolitikai juttatásokat:
- a tartalék összegét: általános tartalék
a költségvetési létszámkeretet:
( Ebből közfoglalkoztatottak létszáma:

200 799 ezer Ft-ban,
222 799 ezer Ft-ban,
6 200 ezer Ft-ban,
0 ezer Ft-ban,
216 599 ezer Ft-ban,
1 156 356 ezer Ft-ban,
1 156 356 ezer Ft-ban,
345.589 ezer Ft-ban,
84 835 ezer Ft-ban,
379 912 ezer Ft-ban,
56 550 ezer Ft-ban,
243 770 ezer Ft-ban,
700 ezer Ft-ban,
190 főben
60 fő)

állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a
költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen önkormányzati
szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait e rendelet
1. számú melléklete alapján határozza meg a Képviselő-testület.
(3) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat – tájékoztató
jelleggel – mérlegszerűen önkormányzati szinten e rendelet 2/a. és 2/b. számú
melléklet szerint állapítja meg a Képviselő-testület.
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2. §
(1) A Rendelet 4.§ (1) bekezdésében hivatkozott 5 számú melléklet helyébe e rendelet
3. számú melléklete lép.
(2) A Rendelet 4.§ (3) bekezdésében hivatkozott 10. számú melléklet helyébe e
rendelet 4. számú melléklete lép.
(3) A Rendelet 4.§ (8) bekezdésében hivatkozott 11. számú melléklet helyébe e
rendelet 5. számú melléklete lép.
(4) A Rendelet 4.§ (9) bekezdésében hivatkozott 12/1. számú melléklete helyébe e
rendelet 8. számú melléklete lép.
(5) A Rendelet 4.§ (9) bekezdésében hivatkozott 12/3. számú melléklete helyébe e
rendelet 6. számú melléklete lép.
(6) A Rendelet 4.§ (9) bekezdésében hivatkozott 12/4/7. számú melléklete helyébe e
rendelet 7. számú melléklete lép.
3.§
A Rendelet 4§ (12) bekezdése hatályát veszti és az alábbi 4/A. §-al egészül ki:
„4/A. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 700 ezer Ft
összegben állapítja meg és felhasználásának jogát a polgármesterre ruházza át.
(2) A polgármester az általános tartalék összegét kizárólag kötelező önkormányzati
feladat ellátása érdekében használhatja fel, azonban éven túli kötelezettséget nem
vállalhat.
(3) A polgármester a tartalékkeret felhasználásáról a soron következő képviselő-testületi
ülésen köteles beszámolni.
4. §
Záró és vegyes rendelkezések
Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és a kihirdetését követő 5. napon hatályát
veszti.
Tiszacsege, 2011. szeptember 29.
Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
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2. Napirendi pont

Tiszacsege Város Önkormányzat 2011. évi likvidhiteleinek megújítása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem Langó Józsefné gazdaságvezetőt, hogy szóbeli kiegészítését megtenni
szíveskedjen.
Langó Józsefné gazdaságvezető:
Tisztelt Képviselő-testület! Ezzel a napirendi ponttal annyi kiegészítésem lenne, hogy a
2-es számú határozati javaslat 4-es pontját meg kellett változtatni, a képviselő Urak
megkapták papír alapon, amit változtatni kellett. Az OTP.-vel történő egyeztetés miatt
kellett beépíteni, az előzőleg benne szereplő 4-es pontot ki kellett venni, az nem lesz
része a hitelszerződésnek.
Szilágyi Sándor polgármester:
Van-e még más? Alapvetően ezzel az OTP segítene nekünk, ezt egy évre
meghosszabbítaná. A bizottság tárgyalta, Losonczi János Elnök Úr, van-e hozzáfűzni
valója?
Losonczi János PÜB. elnök:
A bizottság tegnap tárgyalta, és elfogadásra javasolja a szóbeli kiegészítéssel egyetértve.
Szilágyi Sándor polgármester:
Van-e még valakinek hozzászólása? Nincs. Aki a folyószámla-hitelkeret
meghosszabbításával egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – folyószámlahitel-keret
meghosszabbítását – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
185/2011.(IX. 28.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az OTP
Bank Nyrt-nél meglévő folyószámlahitel- keretét a Bankkal történt előzetes egyeztetés
alapján 2012. szeptember 30-áig , 135.000.000 forinttal meg kívánja újítani.
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.
A hitel visszafizetés jogi biztosítéka Tiszacsege Város Önkormányzat
- költségvetési bevételeinek
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- helyi adó bevételeinek
- gépjárműadó bevételeinek
OTP Bank Nyrt javára történő engedményezése a hitel és járulékai erejéig a hitel
futamideje alatt.
Képviselő-testület hozzájárul, hogy a hitelkerethez szükséges
- keretbiztosítéki jelzálog, első zálogjogi ranghelyen 135 millió forint erejéig az
önkormányzat 1/1 tulajdonát képező
1223/2 Hrsz., 5835/8 Hrsz., 5835/6 Hrsz., 6022/2 Hrsz.-ú ingatlanokra
- keretbiztosítéki jelzálog első zálogjogi ranghelyen 245 millió Ft erejéig az
önkormányzat 1/1 tulajdonát képező
2940/3 Hrsz., 2939/5 Hrsz.-ú ingatlanaikra
bejegyzésre kerüljön.
Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy a hitel felvétele nem esik törvényi korlátozás
alá.(1990.évi LXV. Tv. 88.§-a)
Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert és Füzesiné Nagy Zita
jegyzőt a hitelszerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
Szilágyi Sándor polgármester:
Aki a 2-es határozati javaslattal, a munkabérhitel-keret meghosszabbításával egyetért,
kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – munkabérhitel-keret
meghosszabbítását– 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
186/2011.(IX. 28.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
önkormányzat likviditási helyzetének kezelésére a munkabérek kifizetéséhez havonta
munkabérhitelt vesz fel a számlavezető hitelintézettől. A munkabérhitel szerződés
lejárati határideje 2012. szeptember 30.
1./ A havi munkabérhitel összege maximum 32.625.000 Ft, ami a 2011. évi tervezett
bérelőirányzat 1/12-ed része.
2./ A munkabérhitel folyósításának kért időpontja: a munkabér kifizetések napja.
3./ A törlesztés kért időpontja: a tárgyhavi állami támogatás megérkezése, de
legkésőbb 30 nap.
4./ Képviselő-testület a hitelt beépíti a költségvetésbe és hozzájárul az állami normatív
hozzájárulás, az átengedett adóbevételek, helyi adóbevételek, illetékbevételek és a
további egyéb saját bevételek engedményezéséhez és tudomásul veszi, hogy ezen
bevételek összegét az OTP Bank Nyrt. a munkabérhitel szerződésből, valamint az
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OTP Bank Nyrt. és az önkormányzat között létrejött folyószámla-hitelszerződésből
eredő tartozás törlesztésére fordítja.
Képviselő-testület felhatalmazást ad Szilágyi Sándor polgármester és Füzesiné Nagy
Zita jegyző részére a munkabérhitel szerződés aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
Szilágyi Sándor polgármester:
Aki a 3-as határozati javaslattal, a rövid lejáratú működési hitel meghosszabbításával
egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – rövidlejáratú működési hitel
meghosszabbítását – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
187/2011.(IX. 28.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
önkormányzat a 42.000.000 Ft összegű rövidlejáratú működési hitel törlesztési
határidejét 2012. szeptember 30-ig kívánja meghosszabbítani.
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.
A hitel visszafizetés jogi biztosítéka Tiszacsege Város Önkormányzat
- költségvetési bevételeinek
- helyi adó bevételeinek
- gépjárműadó bevételeinek
- 182/2011.(IX.14.) KT számú határozatba foglalt ingatlanok értékesítéséből
származó bevételeinek
OTP Bank Nyrt javára történő engedményezése a hitel és járulékai erejéig a hitel
futamideje alatt.
Képviselő-testület hozzájárul, hogy a hitelhez szükséges
- keretbiztosítéki jelzálog, első zálogjogi ranghelyen 85 millió forint erejéig az
önkormányzat 1/1 tulajdonát képező
1663 Hrsz., 799/2 Hrsz.-ú ingatlanokra.
bejegyzésre kerüljön.
Képviselő-testület felhatalmazást ad Szilágyi Sándor polgármester és Füzesiné Nagy
Zita jegyző részére a munkabérhitel szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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Szilágyi Sándor polgármester:
Aki a 4-es határozati javaslattal, a támogatás megelőlegező-hitel meghosszabbításával
egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – támogatás megelőlegező-hitel
meghosszabbítását – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
188/2011.(IX. 28.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az
önkormányzat a 130.718.955 Ft összegű támogatás megelőlegező hitel törlesztési
határidejét 2012. március 31-éig kívánja meghosszabbítani.
A Képviselő-testület vállalja, hogy a felvett hitelt és annak kamatait a szerződésnek
megfelelően határidőben megfizeti.
A hitel visszafizetés jogi biztosítéka Tiszacsege Város Önkormányzata
- költségvetési bevételeinek OTP Bank Nyrt javára történő engedményezése a hitel
és járulékai erejéig a futamidő alatt
- ÉAOP-4.1.1/2F-2f-2009-0050 azonosító számú támogatás OTP Bank Nyrt-re
engedményezése
- BMÖNAL-471-091001-09 azonosító számú támogatás OTP Bank Nyrt-re
engedményezése
- keretbiztosítéki jelzálog, első zálogjogi ranghelyen 200 millió forint erejéig az
önkormányzat 1/1 tulajdonát képező
Tiszacsege belterület 20, 49, 652, 2640/1, 1162, külterület 0950/11, 0950/12,
0950/14, 0950/20, 0950/21 hrsz-ú ingatlanokra.
Határidő: azonnal
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester

Szilágyi Sándor polgármester:
Reméljük az OTP. méltányolni fogja és segít abban, hogy ezeket a hiteleket egy évre
újra meghosszabbítsa, mindent megtettünk érte.
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3. Napirendi pont
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 10/2010.(XI. 25.) Önkormányzati rendeletének módosítása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
Megkérdezem, hogy a bizottságnak van-e hozzáfűznivalója?
Losonczi János PÜB. elnök:
A bizottság tárgyalta és egyetért a határozati javaslattal, ami arról szól, hogy a
Hortobágyi Vízgazdálkodási Társulat ülésein az önkormányzatok érdekeit a mindenkori
polgármester képviselje, jelenleg eseti képviseli joggal volt rendezve, a Vízgazdálkodási
Társulat újonnan megválasztott elnöke kérte, hogy ez legyen egy tartós, egy folyamatos
egy biztonságos működésnek az alapja, hogy a mindenkori polgármester képviselje a
tulajdonosi jogokat, erről szól ez a határozat. Természetesen a bizottság egyhangúlag
egyetértett vele és elfogadásra javasolja.
Szilágyi Sándor polgármester:
A Vízgazdálkodási Társulat elnöke dr. Miluczky Attila lett, jelen pillanatban a
megbízott igazgatója Kemény István, mind a ketten egyeki lakosok. Aki a
rendeletmódosítással egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – Tiszacsege Város
Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2010.(XI. 25.) Önkormányzati rendeletének módosítását – 7 fő igen szavazattal
elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
11/2011.(IX. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2010.(XI. 25.) Önkormányzati Rendeletének módosításáról
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdésében, valamint 22. § (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés e.) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. §
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 10/2010.(XI. 25.) Önkormányzati Rendeletének (a továbbiakban:
Rendelet) 38. § az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A képviselő-testület a Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulatban az őt
megillető tulajdonosi jogok gyakorlását állandó jelleggel a polgármesterre ruházza át.
Összeférhetetlenség és akadályoztatás esetén a polgármester alkalmanként jelöl ki
személyt a Hortobágymenti Vízgazdálkodási Társulat küldöttgyűlésén való részvételre.”
2. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és a kihirdetést követő 5. napon hatályát
veszti.

Tiszacsege, 2011. szeptember 28.

Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
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4. Napirendi pont
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes anyakönyvi
események engedélyezésével kapcsolatos helyi szabályokról szóló …./2011.(… …)
Önkormányzati rendelet-tervezetének elfogadása
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
A bizottság tárgyalta, felkérem az Elnök Urat ismertesse, hogy mi az állásfoglalása.
Losonczi János PÜB. elnök:
A Pénzügyi és Szociális Bizottság összevont ülésen megtárgyalta és egyetért az
előterjesztéssel, eddig is lehetőség volt arra, hogy az anyakönyvi eseményeket hivatalon
kívül is meg lehetett tenni, most ennek a díjazását kívánjuk rendezni, nyílván, hogy ez
plusz költséggel jár, úgy a hivatal, mint az anyakönyvvezető részéről és ezt szeretnénk
érvényesíteni. Az rendben van, hogy a hivatalon kívül, de egy időkereten belül tehát
reggel 9.00 órától délután 18.30 óra közötti időpontba kell ezt az eseményt a külső
helyszínen is megvalósítani, ebbe az intervallumba bele kell, hogy essen, tehát nem
korlátlan időhatárokat hagy az önkormányzat erre a lehetőségre. A díjazása pedig ha az
önkormányzat helyiségén kívül van az esemény, akkor 50 ezer Ft összegű díjat kell
fizetni és az önkormányzat hivatali helyiségében a munkaidőn kívüli díjazás pedig 25
ezer Ft, tehát ennek a fele. Ezek azok a lényeges szempontok, amit szerettem volna
elmondani, hogy a lakosság is értesüljön róla. A bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja.
Szilágyi Sándor polgármester:
Egyetértek vele, ez a rendelet módosításunk majd ki lesz függesztve, tehát a lakosok is
megtekinthetik, Bartháné Piroska pedig erről részletes tájékoztatást fog adni, de
röviden, ahogy elmondtad, ez így van. Aki egyetért a rendeletmódosítással, kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az egyes anyakönyvi események
engedélyezésével kapcsolatos helyi szabályokról szóló Önkormányzati rendelettervezetét – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
12/2011.(IX. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE:
a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésével
kapcsolatos helyi szabályokról
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A § (2) bekezdésében biztosított
jogalkotói jogkörében eljárva, az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a
névviselésről szóló 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42/A. § (4) bekezdésében kapott
12

felhatalmazás alapján, a 15/A. § (6) és (7) bekezdésében meghatározott feladatkörében a
következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya Tiszacsege közigazgatási területén az anyakönyvvezetők által a
házasságkötéssel, illetve a bejegyezett élettársi kapcsolat létesítésével kapcsolatban
nyújtott többletszolgáltatásokra terjed ki.
Értelmező rendelkezések
2. §
E rendelet alkalmazásában:
1. hivatali helyiség: Tiszacsege Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának–
Tiszacsege, Kossuth utca 5. szám alatti – házasságkötő terme,
2. hivatali munkaidő: Tiszacsege Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata 34.) pontjának a) bekezdésében meghatározott munkaidő (hétfő –
csütörtök: 07.30 – 16.00, péntek: 07.30 – 13.30).
A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítésének rendje
3. §
(1) Kérelemre a házasságkötés és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése hivatali
helyiségen kívül is engedélyezhető, ha az erre a célra bejelentett helyen biztosítható
méltósága és nyilvánossága.
(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötésre és a bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítésére szombaton 9.00 és 18.30 óra közötti időpontban kerülhet sor.
A hivatali helyiségen kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése
esetén a többletszolgáltatás díja
4.§
(1) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötésben és a bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítésében való közreműködés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként 50.000
Ft összegű díjat kell fizetni az önkormányzat részére.
(2) A hivatali helyiségen kívüli házasságkötésben és a bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítésében való közreműködés díjmentes, ha arra rendkívüli esemény - közeli halállal
fenyegető egészségi állapot – miatt kerül sor.
A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésre és bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítésére vonatkozó szabályok
5. §
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Hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésre és a bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítésére:
a) munkanapokon: hétfőtől-csütörtökig 16.00 – 18.30 óra közötti, pénteken 14.00-18.30
óra közötti,
b) szombaton 10.00-18.30 óra közötti időpontban kerülhet sor.
A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítése esetén a többletszolgáltatás díja
6. §
A hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésben és a bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítésében való közreműködés esetén a többletszolgáltatás
ellentételezéseként 25.000 Ft összegű díjat kell fizetni az önkormányzat részére.
Többletszolgáltatási díj fizetésének módja
7. §
(1) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés és
a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése többletszolgáltatási díját Tiszacsege Város
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának költségvetési számlájára készpénzátutalási
megbízáson vagy a hivatal pénztárába személyesen kell befizetni legkésőbb az
anyakönyvi eseményt megelőző 5 munkanappal.
(2) Amennyiben a házasságkötésre és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére nem
kerül sor, a befizetett szolgáltatási díj írásbeli kérelemre visszafizetésre kerül.
Az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértéke
8. §
(1) Hivatali helyiségben, hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés során és a bejegyzett
élettársi kapcsolat létesítésében közreműködő anyakönyvvezető részére – választása
szerint – a köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő
helyett fizetendő díj mértéke bruttó 20.000 Ft.
(2) Hivatali helyiségen kívüli a házasságkötés során és a bejegyzett élettársi kapcsolat
létesítésében közreműködő anyakönyvvezető részére - választása szerint - a
köztisztviselők jogállásáról szóló törvényben meghatározott szabadidő helyett fizetendő
díj mértéke bruttó 30.000 Ft.
9. §
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépés napjától kell
alkalmazni.
Tiszacsege, 2011. szeptember 28.
Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
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5. Napirendi pont
Az épített értékek helyi védelméről szóló rendelet elfogadása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
Ezek az épített értékek a Református, Katolikus templom, de most alapvetően a Római
Katolikus Templom, a Tüzelős-ól is ilyen védettség alá kerülne. Megkérdezem az Elnök
Urat, hogy tolmácsolja a bizottság véleményét.
Losonczi János PÜB. elnök:
A Bizottság tárgyalta a katolikus egyház részéről keresték meg az önkormányzatot,
hogy a katolikus templomot műemlék védettség alá szeretnék helyezni, természetesen
az önkormányzat, illetve a képviselő-testület ennek helyet ad és elfogadásra javasolja.
Szilágyi Sándor polgármester:
A helyi védettség alá helyezés azért van, hogy a pályázat benyújtásánál ezt kérik és úgy
tudom, hogy 90 vagy 100%-os támogatásra leszünk jogosultak. A római katolikus
templom esetében Papp László Plébános Úr kérte, hogy hozzuk meg ezt a rendeletet,
ezzel is őket támogatjuk, hogy a templomot bizonyos vonatkozásban feltudják újítani.
Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – az épített értékek helyi
védelméről szóló rendelet-tervezetet – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotja:
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
13/2011.(IX. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE:
az épített értékek helyi védelméről
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság
Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/A § (2) bekezdésében biztosított
jogalkotói jogkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 57.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
következőket rendeli el:
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS
1. §
E rendelet Tiszacsege településképe és történelme szempontjából meghatározó (a
hatályos műemlékvédelmi jogszabályok alapján nem védett) épített értékek védelme a
település építészeti örökségének, arculatának fenntartása és helyreállítása.
15

2. §
E rendelet alkalmazásában épített érték:
a) minden olyan épület, építmény, létesítmény vagy egyéb ingatlan-jellegű alkotás vagy
annak része, amely a település múltjának kiemelkedő jelentőségű építészeti,
történelmi, tudományos, képző- és iparművészeti, kertépítészeti, régészeti, néprajzi
vagy műszaki emléke, annak rendeltetésszerűen szerves alkotórészeivel,
tartozékaival, berendezéseivel, valamint a hozzá tartozó melléképületekkel és
ingatlan területekkel (területrészekkel) együtt, amely ezen értékei miatt védelemre és
megtartásra érdemes.
b) az épületek, építmények, ingatlanok minden olyan csoportja, illetve olyan
közlekedési terület, amely a település jellegzetes, történelmileg kialakult szerkezete,
összképe, a tájjal való kapcsolata, tér- és utcaképei szempontjából védelemre és
megtartásra érdemes.
A VÉDETTÉ NYILVÁNÍTÁSRÓL ÉS ANNAK MEGSZÜNTETÉSÉRŐL
3. §
(1) Az épített értékek védetté nyilvánítását, a védettség megszüntetését a Képviselőtestület rendeletben állapítja meg.
(2) A helyi védettség alatt álló épített értékek listája e rendelet mellékletét képezi.
(3) A Képviselő-testület helyi védettség alá helyezi az alábbi épületet:
4066. Tiszacsege, Fő u. 16.

Római Katólikus Templom

29 hrsz.

4. §
(1) A helyi védettség
kezdeményezheti.

alá

helyezést,

illetve

annak

megszüntetését

bárki

(2) A kezdeményezésnek tartalmaznia kell az épített értékre, továbbá azzal közvetlenül
szomszédos ingatlanokra vonatkozó adatokat (helység, utca és házszám
megjelölése, a tulajdonos, kezelő, használó megnevezése), valamint a
kezdeményezés indokolását.
(3) A védetté nyilvánítás illetőleg a védettség megszüntetése előtt – kivéve a 3. §. (3)
bekezdésben védetté nyilvánított épített értéket – az 5. §. szerinti előkészítő eljárást
kell lefolytatni.
(4) A kezdeményezések Képviselő-testületi döntésre történő előkészítéséről a
polgármester gondoskodik.
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5. §
(1) A helyi védettség alá helyezés, illetve annak megszüntetése iránti eljárás
megindításáról az érdekelteket értesíteni kell.
(2) Érdekeltnek kell tekinteni a következő szerveket és személyeket:
a) a kezdeményezéssel érintett ingatlan tulajdonosa és az ingatlan használója,
illetve a tulajdonosi jogok gyakorlója (továbbiakban együtt: tulajdonos),
b) az illetékes főépítész,
c) az Országos Műemlékvédelmi Hivatal és
d) a kezdeményező.
(3) Az értesítést a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján 30 napra közszemlére kell
tenni.
(4) A kezdeményezéssel kapcsolatban az érdekeltek az értesítés kézhezvételét követő
30 napon belül észrevételt tehetnek. Ezen észrevételekről a Képviselő-testület a
helyi védettség kimondását (megszüntetését) kezdeményező képviselő-testületi
előterjesztésben tájékoztatni kell.
6. §
(1) A helyi védettség kimondásáról (megszüntetéséről) az érdekelteket írásban
értesíteni kell.
(2) A helyi védettség, illetve annak megszüntetése az azt elrendelő önkormányzati
rendelet hatálybalépésének napjától érvényes.
7. §
A helyi védettség alá helyezést, illetve annak megszüntetése tényét az ingatlannyilvántartásban be kell jegyeztetni.
8. §
A védettség megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha a helyi védettség alatt álló épített
értéket:
a) műemléki védettség alá helyeznek,
b) megsemmisül vagy a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elveszti.
9. §
(1) A védetté nyilvánított épített értéket – a jellemző adatait ismertető – „Helyi
védettség alatt álló épített érték” feliratú táblával kell megjelölni.
(2) A tábla elhelyezéséről az önkormányzat gondoskodik. A tábla elhelyezését az
építmény tulajdonosa köteles tűrni.
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(3) A tábla fenntartása és karbantartása az önkormányzat feladata.
A VÉDETT ÉRTÉK HASZNÁLATA
10. §
(1) A helyi védelem alatt álló épített értékek csak az értékükhöz, jellegükhöz méltó
módon használhatók, illetőleg hasznosíthatók, a használat azokat nem
veszélyeztetheti.
(2) A tulajdonos köteles a védett épített érték fenntartásáról, jó karbantartásáról
gondoskodni. A fenntartás, karbantartás költségei a tulajdonost terhelik.
ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT MUNKÁK ÉS TEVÉKENYSÉGEK
11. §
(1) Az egyébként építési engedélyhez nem kötött külső vagy belső felújítási,
helyreállítási, átalakítási, bővítési, korszerűsítési, bontási, kertépítési, tájrendezési,
továbbá az épített érték jellegét és megjelenését bármely módon érintő egyéb
munkálatok végzéséhez elsőfokú építésügyi hatóság engedélye szükséges.
(2) A helyi védelem alatt álló épületre, építményre bontási engedély csak a védelem
feloldása után adható.
(3) A 10. § (2) bekezdésében és a 11. § (1) bekezdésében meghatározott építésügyi
eljárásokhoz az illetékes főépítészt szakértőként be kell vonni.
ZÁRÓ RENDELKEZÉS
12. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Tiszacsege, 2011. szeptember 28.

Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
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1. sz. melléklet a …../2011. (… …) Önkormányzati Rendelethez

TISZACSEGE HELYI VÉDETTSÉG ALATT ÁLLÓ ÉPÍTETT ÉRTÉKEINEK
LISTÁJA

1/

Tiszacsege, Lehel u. 89.
Hrsz.: 1663
(Kismajori Kastély)

2/

Tiszacsege, Rákóczi u. 38.
Hrsz.: 827/1.
(Tüzelős-ól)

3/

Tiszacsege, Fő u. 16.
Hrsz.: 29
(Római Katolikus templom)
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6. Napirendi pont
Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a
szociális ellátások helyi szabályairól szóló 26/2006.(XII. 14.) Rendeletének módosítása
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
Megkérdezem Tóth Imre Elnök Urat, hogy ezzel kapcsolatban van-e mondani valója?
Tóth Imre SZEB. elnök:
Összevont bizottsági ülésen ezt megtárgyaltuk, inkább a lakosság tájékoztatásaként egy
összefoglalót tartanék. „Az egyes szociális, gyermekvédelmi Az egyes szociális,
gyermekvédelmi, családtámogatási, fogyatékosságügyi és foglalkoztatási tárgyú
törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXI. törvény módosította többek között a
szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
lakásfenntartási támogatásra vonatkozó rendelkezéseit 2011. szeptember 1. napjával.
Lakásfenntartási támogatást nyújt az önkormányzat a törvényben meghatározott
feltételek szerinti jogosultnak (normatív lakásfenntartási támogatás) és az
önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint jogosultnak (helyi
lakásfenntartási támogatás). A módosítás célja a támogatás célzottságának és
hatékonyságának növelése. Normatív lakásfenntartási támogatás esetén az egy
fogyasztási egységre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 150 %-a helyett 250
%-ra növekedett (2011. évben 42.750 Ft helyett 71.250.-Ft.), ugyanakkor eltörli a
lakásfenntartási költségek jövedelmen belüli arányára vonatkozó előírást.”
Tehát magyarul most már nem az egy főre jutó jövedelem lesz a jogosultság alapja,
hanem fogyasztási egységet fognak majd számolni, itt különböző számokat fognak
figyelembe venni. Az első felnőtt korúnál 1 egész, a másodiknál már 0,9, majd a további
nagykorúak további 0,8-cal fognak rendelkezni, első és második kiskorú az 0,8 lesz
mindig, a többi kiskorú 0,7. Most itt, ami még lényeges:
„A helyi lakásfenntartási támogatás rendeleti szabályozásában ezért javasoljuk a
jövedelemhatár magasabb mértékű megállapítását. A törvény szerint az önkormányzati
lakásfenntartási támogatásra való jogosultságnak a háztartásban az egy fogyasztási
egységre számított havi jövedelmi határát úgy kell szabályozni, hogy az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-ánál alacsonyabb jövedelmet
jogosultsági feltételként az önkormányzati rendelet nem írhat elő. A rendelet
tervezetében a jövedelmi értékhatárt a minimum 250%-hoz képest 260 %-ban javasoljuk
megállapítani (74.100.-Ft.).
A támogatás egy hónapra jutó összegét a törvény szerinti minimumban – 2.500.-Ft-ban
- javasoljuk meghatározni.”
Röviden ennyit szerettem volna elmondani, tegnap találkoztunk az új törvény által
elvégzett számításokkal, valóban kibővült a kedvezményezettek köre, de maga a segély
mértéke valamelyest visszaesett. Kérem a Testületet, hogy a rendelet elfogadását
támogassa.
Szilágyi Sándor polgármester:
Van-e még másnak hozzászólása, kérdése? Nincs, aki ezzel a rendelet módosítással
egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
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Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a szociális igazgatásról és a
szociális ellátások helyi szabályairól szóló 26/2006.(XII. 14.) Rendeletének
módosítását – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
14/2011.(IX. 29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a
szociális ellátások helyi szabályairól szóló 26/2006.(XII. 14.) Rendeletének módosításáról
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 38. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. §
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a
szociális ellátások helyi szabályairól szóló 26/2006. (XII. 14.) Rendeletének ( a továbbiakban:
Rendelet) 8. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„ 8. § (1) Szociális és Egészségügyi Bizottság lakásfenntartási támogatást annak a személynek
nyújt, aki a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény ( a
továbbiakban: Sztv.) 38. § (1) – (4) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel a Sztv. 38. §
(6) – (8) bekezdésben meghatározottak szerint.
(2) A Szociális és Egészségügyi Bizottság lakásfenntartási támogatást nyújt annak a
személynek, akinek a háztartásában a Sztv. 38.§ (2a) bekezdés szerinti egy fogyasztási
egységre számított havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 260 %-át.
(3) A támogatás egy hónapra jutó összege a (2) bekezdésben meghatározott esetben 2.500 Ft.
(4) A helyi lakásfenntartási támogatás iránti kérelem az év folyamán bármikor benyújtható.
(5) Lakásfenntartási támogatás pénzbeli és természetbeni ellátásként egyaránt megállapítható.
(6) A helyi lakásfenntartási támogatás természetbeni ellátásként a közüzemi díj támogatással
fedezett részének szolgáltató részére történő átutalásával nyújtható.”
2. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba és a kihirdetést követő 5. napon hatályát veszti.
Tiszacsege, 2011. szeptember 28.
Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
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7. Napirendi pont
Balmazújvárosi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási megállapodás módosítása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
Bizottság kíván-e hozzászólni?
Losonczi János PÜB. elnök:
A bizottság tárgyalta, ez a módosítás a Balmazújvárosi Kistérségi Társulás
alapszabályának a módosítása, ez tőlünk független anyagot tartalmaz, de mivel
tagtelepülés vagyunk, ezért kötelesek értesíteni bennünket, nekünk csak jóváhagyásra
küldik meg. A bizottság megtárgyalta, átnéztük ezeket a módosításokat és elfogadásra
javasoljuk.
Szilágyi Sándor polgármester:
Aki ezzel a kiegészítéssel egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – Balmazújvárosi Kistérségi
Többcélú Társulás Társulási megállapodás módosítását – 7 fő igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

189/2011.(IX. 28.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 80. § (1) bekezdése alapján a Balmazújvárosi Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Megállapodásnak a 19/2011. (V.18.) számú társulási
tanácsi határozat szerinti tartalomra történő módosítását jóváhagyja.
Határidő: azonnal
Felelős:
Szilágyi Sándor polgármester
Füzesiné Nagy Zita jegyző
8. Napirendi pont
Beszámoló a Városi Óvoda és Bölcsőde 2010/11 nevelési évben végzett munkájáról
Ea.: Bárdos Tiborné Óvoda intézményvezető
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
Részletes beszámolót kaptunk az Óvodavezetőtől. Kérdezem a bizottságot, Elnök
Urakat, hogy van-e hozzászólás?
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Tóth Imre SZEB. elnök:
Valóban, ahogy a Polgármester Úr említette, nagyon alapos, részletes beszámolóval
találkoztunk, amiből kitűnik, az, hogy a hagyományőrzésére, valamint a
környezetvédelemre komoly hangsúlyt fektetnek az óvodában. Az is kiderül belőle,
hogy sajnos egyre tájékozatlanabb, felkészületlenebb gyerekek kerülnek az óvodába,
később az óvoda javít rajta, de mégis hátrányos helyzetű gyerekek kerülnek be. Ha itt
egy pár dolgot, hogyha megnéznénk, és ez nagyon érdekes benne, szocializációban
jobbak vagyunk, az országos átlagnál 3,7%-kal. Viszont írás-mozgás koordináció a
mérések alapján 11%-kal kevesebb, tapasztalati összefüggés megértés 9%-kal kevesebb.
A beszéd-hang-hallás 8,2%, tapasztalati következtetés 2,5%. Reláció-szókincs 16,3%,
keveset beszélnek a szülők a gyerekkel. Elemi számolási készség 4,4%. Ez előrevetíti
azt, hogy hatalmas munkát végeznek az óvodában, meg kell is végezniük, hogy a
gyerekek legkésőbb 8 éves korukban bekerüljenek az iskolába, megfelelő alapokkal, az
az ideális, ha 6 éves korban kerülnek be. Komoly feladat előtt áll az óvoda és az iskola
is, hogy ezeket az országos átlaghoz minél jobban közelítsenek. Bizottságunk
megtárgyalta, elfogadásra javasoljuk.
Szilágyi Sándor polgármester:
Az Óvodavezetőt és Bölcsődevezetőt kérdezem, hogy kívánnak-e hozzászólni. Nem.
Aki a 2010/2011-es évben végzett munkáról szóló beszámolót elfogadja, kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Városi Óvoda és Bölcsőde
2010/11 nevelési évben végzett munkájáról készített beszámolót – 7 fő igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

190/2011.(IX. 28.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Képviselő-testülete - figyelembe véve a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. Törvény 104.§ (5) bekezdésben foglaltakat - a Városi Óvoda és Bölcsőde
2010/2011 nevelési évben végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bárdos Tiborné intézményvezető
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9. Napirendi pont
Beszámoló a Városi Óvoda és Bölcsőde 2011/12 nevelési év munkatervéről
Ea.: Bárdos Tiborné Óvoda intézményvezető
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
Kérem Elnök Urakat, hogy kiegészítésüket tegyék meg.
Tóth Imre SZEB. elnök:
Mint ahogy a neve is mondja, ez egy terv, reméljük, mindent meg tudnak valósítani,
amit beterveztek és sok sikert kívánunk hozzá.
Szilágyi Sándor polgármester:
Van-e ehhez még kiegészíteni valója a képviselő társaimnak?
Losonczi János PÜB. elnök:
Annyit szeretnék hozzátenni, hogy ebben az anyagban tájékoztatást kapunk arról, hogy
dajka hiánnyal küzdenek az óvodában és a tegnapi bizottsági ülésen támogatásunkról
biztosítottuk az Óvodavezető Asszonyt, hogy ezeket az álláshelyeket a legrövidebb időn
belül töltse be, mivel szükséges a gyermekek mindennapi neveléséhez.
Szilágyi Sándor polgármester:
Nagyon egyetértek vele, ezzel a problémával már régóta keres az óvoda vezetője,
sikerült a mai nap megoldani és napokon belül befogják tölteni ezt az állást. Valaki
kívánja-e kiegészíteni? Nem, akkor aki egyetért a munkatervvel, kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a Városi Óvoda és Bölcsőde
2011/12 nevelési év munkatervéről készített beszámolót – 7 fő igen szavazattal
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

191/2011.(IX. 28.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Képviselő-testülete - figyelembe véve a közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. Törvény 104.§ (5) bekezdésben foglaltakat - a Városi Óvoda és Bölcsőde
2011/2012 nevelési év munkatervéről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Bárdos Tiborné intézményvezető
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10. Napirendi pont

Gulyás Csaba Tiszacsege, Liszkai u. 13. szám alatti lakos földterület vásárlása iránti
kérelme
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
Gulyás Csaba kérvényt nyújtott be földterület vásárlása iránt, ami a kertjében, már
jelenleg is körbe van kerítve, annak sajnos csak fele van a tulajdonában, átlósan, ahogy
a kertje van, jelen pillanatban csak odáig van a tulajdonában, a másik része nincs
tulajdonában, ezért ő kérte a képviselő-testületet, hogy ezt a területet azon az áron, amin
jelen pillanatban is az önkormányzat ilyen ingatlanokat értékesít megszeretné vásárolni.
Kérdezem az Elnök Urakat, hogy ezzel kapcsolatban van-e kiegészítés.
Losonczi János PÜB. elnök:
Összevont bizottsági ülésen megtárgyaltuk és javasoljuk a megkapott határozati javaslat
szerint a vételárat 250 ezer Ft-ban meghatározni, a bizottság elfogadásra javasolja.
Szilágyi Sándor polgármester:
Valakinek van-e még ezzel kapcsolatban kérdése? Aki ezzel a javaslattal egyetért,
kérem, hogy kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – Gulyás Csaba Tiszacsege,
Liszkai u. 13. szám alatti lakos földterület vásárlása iránti kérelmét – 7 fő igen
szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

192/2011.(IX. 28.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete - figyelembe véve a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1.§ (6) bek. b) pontját és a 80.§ (1)
bekezdését - úgy határoz, hogy az önkormányzat a tulajdonát képező tiszacsegei 921/2
hrsz-ú 1728 m2 nagyságú "beépítetlen terület" megjelölésű földterületet Gulyás Csaba
Tiszacsege, Liszkai u. 13. szám alatti lakos részére értékesíti.
Ingatlan vételárát: 250.000-Ft összegben határozza meg a Képviselő-testület.
A Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a döntésről értesítse a
kérelmezőt, és a vételár elfogadása esetén felhatalmazza az adás-vételi szerződés
megkötésére.
Határidő: 2011. október 30.
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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11. Napirendi pont

Káplár Sándor bérleti díj hátralékkal kapcsolatos kérelme
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
Káplár Sándor kérvénnyel fordult hozzánk, ami arról szól, hogy bizonyos bérleti díjat
úgy érez, hogy mi nem a területnek megfelelően alkalmaztuk, mert sokkal nagyobb
területet adtunk bérbe, mint amit ő végül is az önkormányzatéból használt, ezért kéri,
hogy ezt a bérleti díjat engedjük el neki. Kérdezem az Elnök Urakat, hogy van-e
kiegészítésük ezzel kapcsolatban?
Losonczi János PÜB. elnök:
A bizottság tárgyalta, és egy határozati javaslatot fogalmaztunk meg. Természetesen itt
nagyon sok tényező befolyásolja, ez a terület nem egységes, kettéosztott terület, egy
része önkormányzati terület, a másik része most kerül át a Dél-Borsodi Erdészettől a
Hortobágyi Nemzeti Parkhoz. Tehát az a lényege, hogy nem egységes területről van szó
tulajdonosi szerkezet szerint, a bizottságnak az az álláspontja, hogy további egyeztetést
kell folytatni, viszont abban is lépéseket kell tennünk, hogy az elmaradt bérleti díj már
végrehajtási szakba van, hogy ott is azért a tárgyalásokra való tekintettel próbáljunk
eszközölni egy hátrább sorolást. Ezzel egyetemben kell lefolytatni vele a tárgyalást,
hogy az egész területet szeretnénk birtokba venni és ez hogyan lehetséges, mert az
önkormányzat, a Tisza-parti részt csak egységesen tudja hasznosítani és mivel csak a
saját területünknek a bérleti ideje járt le és a másik részét még úgy vette át a Nemzeti
Park, hogy még bérleti jogviszony áll fenn, ezért kénytelenek vagyunk Káplár Sándor
Úrral a további részleteket megbeszélni. Megkérném dr. Gadóczi István képviselő
társamat, hogy amit a bizottsági ülésen megfogalmaztunk határozati javaslatot legyen
szíves felolvasni és azt fogjuk elfogadni.
Dr. Gadóczi István SZEB. tag:
Itt van előttem a határozati javaslat, ami úgy szól, hogy „Tiszacsege Város
Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a tiszacsegei 7666/163 és 0881/3
hrsz-ú területre, Káplár Sándor bérlő részére megállapított 2010. évi 143.100 Ft bérleti
díjat a bérlő kérésére elengedi, amennyiben Bérlő az önkormányzat felé kedvező
nyilatkozatot tesz a felépítménnyel, illetőleg az üggyel kapcsolatos jogi szándékairól.”
Szilágyi Sándor polgármester:
Annyival szeretném kiegészíteni, hogy ez a terület pontosan a Hajóállomás után
közvetlenül, amit jelenleg is körbe zárt Káplár Sándor, ennek csak egy részére
vonatkozik, ami az önkormányzat tulajdonában van. A másikat pedig szintén helyesen
állapította meg a bizottság, hogy a Nemzeti Park tulajdonába fog kerülni az a rész, ahol
a kemping része van, és amivel Káplár Sándor, illetve a Faipari és Kereskedelmi Bt-nek
a bérleti jogviszonya ott még fent áll. Az elkövetkezendő időben, amit már az előző
képviselő-testületi ülésen is említettünk, hogy erre a területre a Hortobágyi Nemzeti
Park Igazgatójával Szilágyi Gáborral történt szóbeli egyeztetés után, írásos
szándéknyilatkozatot adott ki Igazgató Úr, hogy egy más területet, Tiszacsege
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önkormányzat tulajdonában lévő területet bizonyos feltételekkel ő ezt elcserélné. Ami
egy nagyon nagy előrelépés lenne az önkormányzatunk számára, természetes, hogy ez
kidolgozás alatt áll. Ezekről még a Képviselő Társaimat is és a Lakosokat is fogjuk
támogatni, természetesen a lehető legjobb megoldást fogjuk keresni, ezt
kiegészítésképpen szerettem volna elmondani. Van-e még valakinek hozzászólása?
Nincs, aki ezzel a kiegészítéssel, amit dr. Gadóczi István felolvasott, aki ezt a napirendi
pontot elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – Káplár Sándor bérleti díj
hátralékára vonatkozó javaslatot – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:

193/2011.(IX. 28.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a tiszacsegei
7666/163 és 0881/3 hrsz-ú területre, Káplár Sándor bérlő részére megállapított 2010. évi
143.100 Ft bérleti díjat a bérlő kérésére elengedi, amennyiben Bérlő az önkormányzat
felé kedvező nyilatkozatot tesz a felépítménnyel, illetőleg az üggyel kapcsolatos jogi
szándékairól.
Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a bérlővel további
tárgyalásokat folytasson.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester

12. Napirendi pont
Visszavásárlási jog törlése
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
A strand mögötti területrész, azaz a Szélső utca 20. szám alatti üdülőtelek 2008. március
30-ig terjedő visszavásárlási jogáról szólna. Vissza lehetett volna vásárolni, mert nem
építette be a tulajdonos azt az üdülőtelket, ezért joga lett volna a tiszacsegei
Önkormányzatnak piaci áron visszavásárolni, mi ezzel a jogunkkal nem éltünk, de addig
míg le nem vesszük a visszavásárlási jogot erről a területről, addig a tulajdonos nem
tudja átíratni. Kérdése, hozzászólása van-e valakinek? Aki ehhez hozzájárul, hogy a
visszavásárlási jog törlésre kerüljön, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – visszavásárlási jog törlését – 7
fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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194/2011.(IX. 28.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testület hozzájárul a tiszacsegei 2940/25
hrsz-ú, Tiszacsege Város Önkormányzat javára a földhivatali ingatlan-nyilvántartásban
2008. március 31-ig bejegyzett visszavásárlási jog törléséhez.
Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a visszavásárlási jog
törlése iránti intézkedést tegye meg.
Határidő: 2011.október 30.
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester

13. Napirendi pont
Leader pályázatok összefoglaló
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
Leader pályázatot adtunk be a Hortobágyi Leader csoporthoz. Szeretnénk Tiszacsege
Város területére térfigyelő kamerákat felszerelni és erre pályázatot adtunk be 15 millió
Ft-os értékhatárig. Ez az egyik. A másik pedig, hogy szeretnénk egy rendezvény parkot,
az egyik sportpályánkat, az Illés János féle pályát, ha megengeditek, hogy így
használjam, annak a környékét rendbe hozni, ezt a pályázatot még nem adtuk be, de
szeretnénk beadni. Aki ezzel a pályázattal egyetért, ez 100%-os támogatottságú, bízom
benne, hogy nyerni is fog mind a két pályázat. Kérem a Képviselő Társaimat, Elnök
Urakat, hogy kívánnak-e hozzászólni?
Losonczi János PÜB. elnök:
A bizottság tárgyalta és támogatja mind a két pályázat beadását. A térfigyelő rendszer
kialakítása nagyon nagy támogatást élvez, természetesen szükség van rá, már Egyek
Nagyközség is megtette ezt náluk valamivel előrébb jár ez a fejlesztés, mi még most
pályázunk, de természetesen a bizottság támogatta. A közösségi terek fejlesztése címén
futó sportlétesítmény és egyéb közösségi tereknek a korszerűsítése és rendbetétele című
pályázat esetében is, mind a két pályázat beadását támogatja a bizottság.
Szilágyi Sándor polgármester:
Van-e még hozzászólás? Nincs, aki ezzel a kitétellel elfogadja a határozati javaslatot,
kérem, hogy kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – Leader pályázatok benyújtását
– 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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195/2011.(IX. 28.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az alábbi Leader HACS által
meghirdetett pályázatokon kíván részt venni:
- A Hortobágyi LEADER HACS terültén térfigyelő rendszer kialakítása,
- Közösségi terek fejlesztése
Képviselő-testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a pályázaton való
részvételhez szükséges adatlapot határidőben nyújtsa be, majd készítse el a részletes
pályázatot, melyet benyújtás előtt terjesszen a képviselő-testület elé.
Határidő. 2011. szeptember 29., esedékességkor
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
14. Napirendi pont

Közüzemi audit szolgáltatás megrendelése
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
Kérdezem a bizottság elnökeit, hogy a napirendhez kívánnak-e hozzászólni vagy
kiegészíteni?
Losonczi János PÜB. elnök:
Korábban már tárgyalta a képviselő-testület, de akkor a polgármesteri hivatal
leterheltsége miatt azt a határozatot fogadtuk el, hogy ezt a későbbiekben szeptember
hónapban tárgyaljuk újra. Van egy szakosodott cég, aki azokat a kifizetett közüzemi
számlákat, amelyeket átadunk neki felülvizsgálja és az ott esetleges túlfizetéseket vissza
fogja szerezni az önkormányzat részére, ezt nagyon jónak találjuk és támogatja a
bizottság a határozatot.
Szilágyi Sándor polgármester:
Konkrétan például, van egy vállalat, aki úgy gondoljuk, hogy magasabb áron adja el a
szolgáltatásait, ez arra vonatkozna, több is van ilyen. Ez a cég vállalta azt, hogyha
betudja bizonyítani, hogy a piaci árnál magasabb áron értékesíti a szolgáltatásait, akkor
elképzelhető, hogy visszatérítsenek bizonyos százalékot, erre már van Magyarországon
élő példa. Ez az önkormányzatunknak ilyen formában nem kerül költségébe, ha
nyerünk, akkor osztozunk a nyereségen. Képviselő Társaimnak van még ezzel
kapcsolatban kiegészítése? Nincs. Aki a határozati javaslattal, valamint az elhangzott
kiegészítéssel egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.
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Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – Közüzemi audit szolgáltatás
megrendelését – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
196/2011.(IX. 28.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a GET-ENERGY
KFT. közüzemi audit szolgáltatásra vonatkozó ajánlatát és úgy döntött, hogy megbízási
szerződést köt a Kft-vel a határozat melléklete szerinti tartalommal.
Felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről a GET-ENERGY KFT.-t
értesítse, és felhatalmazza a megbízási szerződés aláírására.
Határidő: a szerződés megkötésére: 2011. szeptember 30.
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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15. Napirendi pont
Polgármesteri jelentés
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
Egy pár dolgot kiszeretnék emelni. Az iskola tanévnyitóján részt vettem, tényleg
színvonalas tanévnyitót láttam, rendezett körülmények között, minden iskolás megfelelő
körülmények között tudja a tanulmányait folytatni. Külön köszönöm Igazgató Úrnak is,
hogy odafigyelt, hogy a lehetőségekhez mérten, mert az anyagi lehetőségek nagyon
szűkösek, de ahhoz képest rendbe hozatta az iskolát, és felkészítette úgy a dolgokat,
hogy az az elvárásnak tényleg megfelel. Ezt külön köszönöm Igazgató Úrnak.
Balmazújvárosi Kistérségi ülésen vettem részt a Jegyző Asszonnyal, ahol az elénk tárt
feladatokat megismerve kifejtjük a véleményünket. Ahhoz, hogy a tiszacsegei
Önkormányzat minél jobban jöjjön ki a társuláson belül hozott határozatokon, mindig
úgy képviseljük a várost, hogy a lehető legjobban járjon a város. Szeptember 01-jén a
központi orvosi ügyelet vezetője dr. Gadóczi István tartott egy munkaértekezletet, ahol
részt vettem, semmilyen olyan probléma nem vetődött fel, amit a Doktor Úr nem tudott
volna kezelni, elmondta az elvárásait, amit ő szeretne, semmilyen különösebb probléma
nem adódott. Felvetődött, hogy a gépjármű, amivel az orvosi ügyeletet végzik, annak a
műszaki állapota már egy-két helyen megkérdőjelezhető. Én a gépjárművet bevitettem a
Suzuki szervizbe, ahol elég komoly kedvezményt kaptunk a javításra, illetve az
anyagköltségre is, a két polgármester kollégámat tájékoztattam írásban és várom a
visszajelzésüket, hogy azokat a hibákat, ami jelen pillanatban működik, képes a
gépkocsi, de téli időszakra ezeket a hibákat ki kell javíttatni, biztos, hogy mind a két
Polgármester Úr is segítségünkre lesz ebben a dologban. Szeptember 02-án a Jegyző
Asszonnyal az OTP Banknál egyeztető tárgyaláson vettünk részt, ahol név szerint is
szeretnénk említeni a megyei közgyűlés Alelnökét, Tóth Attila is részt vett ezen és
nagyon komoly segítséget nyújtott ahhoz, hogy az OTP-hez benyújtott pályázataink
pozitívan kerüljenek majd elbírálásra, ez több dolgot is majd felvet, az óvodával
kapcsolatos kintlévőségünket, amit jelen pillanatban is várunk. Az ügyben is tárgyaltunk
a Jegyző Asszonnyal voltunk Debrecenben a VÁTI-nál, bízunk benne, hogy a jövő
héten valamilyen választ fogunk kapni rá, hogy a továbbiakban azzal is megleljük a
legjobb megoldást és tájékoztatni fogom a Képviselő Társaimat is, illetve a Lakosokat
is. Remélem, hogy a pénteken tartandó lakossági fórumon is erről már egy pár szót
tudunk mondani. 2011. szeptember 13-án a Leader taggyűlésen vettünk részt, ezekkel a
pályázatokkal kapcsolatban is hallottunk információt. 2011. szeptember 15-től 2011.
szeptember 18-ig Erdélyben voltam falunapon, ahol az ottani Magyargorbó
Polgármestere meghívására vettünk részt egy nagyon színvonalas falunapon tudtam
részt venni ez egy öt településcsoportból álló településcsoport, azon belül a környező
településeken, ahol Folyás, Tiszagyulaháza, Görbeháza is testvér kapcsolatokat alakított
ki. Engem felkért magyargorbó polgármestere kezdeményezett egy ilyen kapcsolatot,
ehhez még anyagokat fogok gyűjteni és a Képviselő Társaim elé fogom tárni, ez
előreláthatólag egy gyümölcsöző kapcsolat lenne. Négy ország képviselete volt jelen
pillanatban ott, természetesen Tiszacsege Város Magyarországot, Franciaországból,
Dániából voltak testvérkapcsolatai a Polgármester Úrnak, ez nagyon színvonalas
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kapcsolat. Az ennek a lényege, hogy az elkövetkezendő időben az Unió 90-100%-os
támogatásokat ad arra, hogy ezek a kapcsolatok elmélyüljenek, iskolások cseréljenek
kapcsolatot, az ottani iskolások ide jöjjenek üdülni, a mieink oda menjenek, és kulturális
kapcsolatokat szeretnénk ezzel kibővíteni. Tiszacsegén is a Hagyományőrző
Csoportunkat szeretném említeni, akik remélem ezeknek a kapcsolatoknak az
ápolásában majd részt fog venni. Akkor, amikor majd erre sikeresen pályázni fogunk és
a költségeket az uniós pályázatok fogják viselni, minimális költséget kell hozzátenni az
önkormányzatnak, 100%-os pályázathoz pedig egyáltalán nem kell. 2011. szeptember
19-én Egyeken a Nő Klub ünnepi ülésén vettem részt. Nagyon örülök, hogy meghívtak,
az egyeki Polgármester Úrral voltam, ő is részt vett ezen az ünnepi ülésen. Annyi
tájékoztatást szeretnék csak adni, hogy a Tiszacsegei Nyugdíjas Klub is meghívott
október 20-ára, én itt kissé bosszankodva, még azt is be kell vallanom, hogy nem
jogosan megdorgáltam a kolléganőmet, hogy miért nem szólnak hamarabb, hogy
szeptember 20-án, ő egy pár perc múlva visszahozza, ha elolvastam volna, október 20-a
van ráírva, én megnyugodtam, hogy várom, hogy október 20-án Tiszacsegén is részt
vehessek, de sajnos ez ténylegesen szeptember 20-án meg is lett tartva. Egyeztettem a
vezetőjükkel, természetesen itt elírás volt, semmilyen szándékosság ebben nem volt.
Írásban jeleztem is, hogy természetes, hogy az ilyen rendezvényeken, ha valami más
fontos vagy más helyre nem kell elmennem, bár bízom benne, hogy ez is az egyik
legfontosabbak közé tartozik, mint polgármesternek, részt szeretnék ezen venni, a
legközelebbire bízom benne, hogy az egyeztetésünk sikeresebben fog zajlani. Az Elnök
Asszony megértette a problémámat, én ezt elküldtem levélben és visszaküldtem a
meghívót, hogy ismertesse a tiszacsegei Nyugdíjas Klub tagságával, hogy ebből adódott
a félreértés.
Szeptember 22-én tanévnyitó értekezleten vettem részt az óvodában, ott több olyan
problémát is felvetettek, amit Losonczi Elnök Úr is felvetett a dajkákkal kapcsolatban,
a mai nap az óvodavezetőjével sikerült egyezségre jutnunk és megoldást találni. 2011.
szeptember 23-án Szatmárcseke önkormányzata 40 fővel részt vett a tiszacsegei
üdülőben, két napig voltak itt, Sarkadi Pál polgármester Úr látta vendégül a saját
képviselő-testületi hivatalát és akik a falunapokon vagy akik őket egész évben segíti
őket hozta el. Én szerény lehetőségeimmel élve vendégül láttam őket természetesen a
költségek 95%-át a szatmárcsekei polgármesteri hivatal fizette.
A közmunkaprogram, ami nagyon fontos pályázatunk nyert 75 fő 8 órás
munkalehetőséget fog az önkormányzatunk biztosítani, erről majd a lakossági fórumon
is szeretnék egy pár szót váltani. Jelen pillanatban nagyon örülök neki, hogy sikeresen
nyert a pályázatunk, tegnap a Minisztériumból Debrecenben voltak a Munkaügyi
Központban, ahol természetes, hogy meghívásukra részt vettem. Ahol nagyon jó volt
hallani, hogy az egyik legprecízebben elkészített pályázatot a csegei hivatal készítette
el, Józsa Erika volt az egyik, a másik pedig a segítőtársa a Virág kislány. Én nagyon
örülök neki, hogy ilyeneket hall az ember. Olyan pályázat, hogy milyen jól volt kitöltve,
a tiszacsegei volt, természetes, hogy a többieké is sikeres volt, de a miénk nagyon
precízen volt kitöltve, amit külön ki is emelt a minisztériumból érkezett Úriember.
Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok, én jelen pillanatban bővebbet nem akarok,
mert sokkal többet tettünk, de már nem akarom azokat annyira részletezni. Van-e
valakinek kérdése? Nincs, aki egyetért a polgármesteri jelentéssel, kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – a polgármesteri jelentést – 7 fő
igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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197/2011.(IX. 28.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri jelentést az
elhangzott kiegészítésekkel elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester

16. Napirendi pont

Különfélék
a.) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi
fordulójában történő részvételről
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem Aljegyző Asszonyt, hogy egy pár szóban ismertesse már a pályázatot.
Dr. Vámosi Margit aljegyző:
Tisztelt Képviselő-testület! Megjelent a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójának a tájékoztató anyaga. Most arról kellene a
képviselő-testületnek dönteni, hogy ehhez a fordulóhoz csatlakozni kíván-e, mert ez
nyújtja a lehetőséget, hogy a felsőoktatási intézményekben részt vevő hallgatók a
feltételeknek megfelelően betudják nyújtani a pályázatot. A nyilatkozatunkat október
24-ig kell benyújtani. A lakosságnak elmondom, hogy amennyiben pozitív döntés
születik, a pályázatot október 17-én írjuk ki és az elbírálás november 14-én történik. A
feltételek ugyan azok, mint a korábbi években, nem változtak a nyomtatványok sem,
annak megfelelően kell kitölteni.
Szilágyi Sándor polgármester:
Van-e ehhez valakinek kiegészítenivalója?
Tóth Imre SZEB. elnök:
Annyival egészíteném ki, hogy egy olyan lehetőségünk van, ahol a felsőfokú
intézményekben tanuló gyermekeinket támogatni tudjuk, 50%-át a támogatásnak az
önkormányzat finanszírozza, másik 50%-ot az állam biztosítja hozzá, havi 10 ezer Ft-os
összegről van szó, én javaslom, hogy nevezzünk be ebbe a programba.
Szilágyi Sándor polgármester:
Annyit azért kiegészítésképpen, az érintettek kérdezték, kicsi csúszás volt a
kifizetésekkel kapcsolatban. Gondolom, hogy minden tiszacsegei lakos megérti, hogy
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amikor komolyabb vagy esetleg inkasszót is nyújtottak be és a fizetési nehézségek miatt
csúszás keletkezett, ezért késtek a kifizetések, de ha egyszer elérjük, hogy ne legyenek
kifizetetlen számláink, akkor természetes, hogy ez a probléma nem fog előfordulni, de
jelenleg ezzel a veszéllyel még jelen pillanatban is számolni kell. Teljesen igaza van
Igazgató Úrnak, hogy ezt támogatni kell, ennyivel a tiszacsegei tanulókat támogassuk.
Van-e még valakinek ezzel kapcsolatban kiegészítése. Arra kérem a tiszacsegei
fiatalokat, hogy a kifüggesztést a faliújságon, interneten olvassák el és lehetőségükhöz
mérten jelentkezzenek. Aki ezzel egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezni
szíveskedjen.
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – A Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójában történő
részvételt – 7 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
198/2011.(IX. 28.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően
kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos
szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő
fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához.
Az önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. 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.
Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulója keretében a beérkezett
pályázatokat és a pályázatokról hozott döntését a Wekerle Sándor Alapkezelő által
üzemeltetett https://bursa.okmt.hu/palyazat/ internet címen elérhető elektronikus
adatbázisban rögzíti.
A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Csatlakozási Nyilatkozatot
aláírja és határidőre megküldje.
Határidő: 2011. október 14.
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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b.) Integrációs normatíva igénylésére pályázat benyújtása
Ea.: Bárdos Tiborné Óvodavezető
/Szóbeli előterjesztés alapján./
Szilágyi Sándor polgármester:
Integrációs normatíva igénylésére van lehetőségünk, én megkérném Bárdos Tibornét,
hogy erről egy pár szót mondjon már.
Bárdos Tiborné Óvodavezető:
Tisztelt Képviselő-testület! Önkormányzatunknak a 2011/2012-es nevelési-oktatási évre
az általa fenntartott közoktatási intézményekben járó halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekeknek a felzárkóztató, illetve a képesség kibontakoztató normatíva igénylésére
van lehetősége. Arra szeretném kérni a Képviselő-testületet, hogy ennek a pályázatnak a
beadását támogassa. A pályázat határideje szeptember 30.-a. A pályázatot elkészítettük
az iskolával közösen.
Tóth Imre SZEB. elnök:
Anyagi vonzattal nem jár az önkormányzatnak.
Szilágyi Sándor polgármester:
Van-e ehhez még valakinek kiegészítése. Nincs, aki ezzel a felvetéssel egyetért, kérem,
hogy kézfelnyújtással jelezze.
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete – integrációs normatíva
igénylésére pályázat benyújtását – 3 fő igen szavazattal elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
199/2011.(IX. 28.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az oktatási
esélyegyenlőségi támogatásokról a közigazgatási és igazságügyi miniszter által kiadott
27/2011.(IX.14.) KIM rendelete értelmében Tiszacsege Város Önkormányzata az általa
fenntartott nevelési-oktatási intézményekben nevelt halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása érdekében a 2011/2012-es tanévre
tekintettel képesség-kibontakoztató, integrációs felkészítés, valamint óvodai fejlesztő
program szervezésének 2011. évi támogatására és a 2011. évi kiegészítő támogatására
pályázatot nyújt be. Ezen rendelet értelmében a pályázati kereten belül a 2011/2012-es
nevelési évre, tanévre tekintettel 2011-ben az integrációs rendszerben részt vevő
nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pedagógusok kiegészítő illetményére,
valamint a 2011. évi pótilletményére fordítható támogatást is megigényli.
Képviselő-testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert a pályázat határidőben történő
benyújtásáról gondoskodjon.
Határidő: 2011. szeptember 30.
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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Szilágyi Sándor polgármester:
Arra kérem a tiszacsegei Lakosokat, hogy minél többen vegyenek részt a holnapután
tartandó lakossági fórumon.

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

K. m. f.
Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
Derzsényi János
jegyzőkönyvhitelesítő
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