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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
 
Készült:  Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 26-án 

du. 1300 órai kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében – 
megtartott 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 6 fő 
képviselő jelen van. Dr. Gadóczi István távolmaradását jelezte. 
 
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Zsólyominé Gyenes Anikóra, valamint a 
jegyzőkönyv-hitelesítő személyére Losonczi János képviselőre és a napirendi pont 
tárgyalására. 
 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a jegyzőkönyvvezető, 
jegyzőkönyv-hitelesítők személyét – 6 fő igen szavazattal elfogadta. 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a napirendi pont tárgyalását – 6 
fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta. 

 
 

Napirendi pontok: 
 
 

1./ Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tiszacsege Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 10/2010. (XI. 25.) Önkormányzati Rendeletének módosítása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 

 
2./ Tiszacsege Város Önkormányzata 2012. évi belső ellenőrzési terve 

Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző 
 
3./ Rövid lejáratú likvidhitel kérelem benyújtása 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
4./ Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet alapító okiratának módosítása 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
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5./ A 2012. évi városi rendezvénynaptár tervezetének megvitatása 
 Ea.: Ládi Jánosné ÁMK. intézményegységvezető 
 
6./ Az önkormányzati területekről kivágott fák eladási árának meghatározása 
 Ea.. Losonczi János PÜB. elnök 
 
7./ Polgármesteri jelentés 
 Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
 
8./ Különfélék 

 
 

1. Napirendi pont 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Tiszacsege Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
10/2010. (XI. 25.) Önkormányzati Rendeletének módosítása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
 Felkérem Füzesiné Nagy Zita jegyző Asszonyt, hogy szóbeli kiegészítését megtenni 

szíveskedjen.  
 
Füzesiné Nagy Zita jegyző: 
 Tisztelt Képviselő-testület! A Szervezeti és Működési Szabályzat eddig úgy 

rendelkezett, hogy a képviselő-testületi jegyzőkönyvekben a képviselők hozzászólását, 
illetve nyilatkozatot tevő jelenlévők hozzászólását szó szerint kell rögzíteni. Szeretnénk 
ezen változtatni. A képfelvétel és a hangfelvétel, mivel nem selejtezhető dokumentumok 
biztosítják azt, hogy maradandóan rögzítve vannak, bárki, bármikor ellenőrizheti az itt 
elhangzottakat szó szerint. A jegyzőkönyvünk a kívülállók számára a szó szerinti 
rögzítés miatt nem közérthető, mivel az élő beszéd bizonyos esetekben teljesen 
érthetetlen. Törvény azt mondja a jegyzőkönyv hozzászólásaira vonatkozóan, hogy a 
tanácskozás lényegét kell rögzíteni, szeretnénk a törvény szövegéhez visszatérni és 
olyan jegyzőkönyveket készíteni, ami a hozzászólások lényegét tartalmazza. Ez 
nagyobb felelősséget ró a jegyzőkönyvvezetőre, a jegyzőre, a polgármesterre és a 
jegyzőkönyv-hitelesítőre, de szabatosabb, igényesebb jegyzőkönyveink születhetnek.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 A lényeg ki lesz emelve. Aki a teljes részletes testületi ülést szeretné végignézni, az 

önkormányzatnál videofelvételen rögzítve van, bármikor megteheti. Kérdezem a 
képviselőket, hogy van-e valakinek hozzászólása? Mivel nincs, aki egyetért a rendelet 
módosítással, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.  

 
 
 
 
 



3 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
10/2010. (XI. 25.) Önkormányzati Rendeletének módosítását – 6 fő igen szavazattal 
(Dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi rendeletet 
alkotja:  

 
TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

16/2011.(X. 27.) 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: 
 

1. § 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 10/2010.(XI. 25.) Önkormányzati Rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 27. § (1) 
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
 
„(1) A képviselő-testület üléseiről készült jegyzőkönyv az alábbiakat tartalmazza: 

a)a jegyzőkönyv megnevezését, 

b)az ülés helyének, idejének  megjelölését, 

c)az ülésen megjelent képviselőket és meghívottakat név szerint,  
d)távolmaradásukat előre bejelentett, illetőleg e nélkül távol maradt képviselők nevét, 

e)az ülésvezető nevét (funkcióját), 

f)az ülés megnyitását, 

g)a határozatképesség kinyilvánítását (valamint ennek számszerű adatait), 

h)a jegyzőkönyv-hitelesítők kijelölését,  

i)az ülés napirendi pontjainak elfogadását, (a meghívón feltüntetettektől való eltérés 
indokát), 

j)napirendi pontonként: a napirend címét, az előadó nevét, a szóbeli kiegészítés tényét, az 
előadókhoz kérdéseket intézett képviselők nevét, a válaszadás tényét, a vitában 
felszólaltak nevét, és hozzászólásuk lényegét (kivéve, ha a képviselő hozzászólásának, 
megjegyzésének szó szerinti rögzítését kéri), 

k)az előadó zárszavát, 

l)a vita összefoglalóját, 
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m)a szavazás eredményét (számszerűsítve), szükség esetén utalva a minősítettség 
követelményére, tovább azoknak a jelenlévő képviselőknek a nevét, akik a szavazásban 
nem vettek részt.  
n)a meghozott döntés (határozat, rendelet) szószerinti szövegét (a végrehajtás felelősét és 
határidejét), 

o)a kérdésfeltevő és a válaszadó nevét, 

p)az ülésen történt fontosabb eseményeket, 

r)a polgármester rendfenntartással összefüggő intézkedéseit, 

s)az aláírásokat és a pecséteket,. 

t)A jegyzőkönyvet a polgármester és a jegyző írja alá  és a hitelesítők is ellátják 
kézjegyükkel. 

 
 

2. § 
 
 
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba és a kihirdetést követő 5. napon hatályát veszti. 
 
 
Tiszacsege, 2011. október 26. 
 
   
 
 
                       Szilágyi Sándor     Füzesiné Nagy Zita  
      polgármester                         jegyző 
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2. Napirendi pont 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata 2012. évi belső ellenőrzési terve 
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
 Felkérem Füzesiné Nagy Zita jegyző Asszonyt, hogy szóbeli kiegészítését megtenni 

szíveskedjen. 
 
Füzesiné Nagy Zita jegyző: 
 A képviselő-testületnek törvényben előírt kötelezettsége, hogy belső ellenőrzést 

működtessen az önkormányzatnál, a Polgármesteri Hivatalnál, illetve az egyéb 
költségvetési szerveinél. A testület által elfogadott ellenőrzési terv alapján zajlik a belső 
ellenőrzés. A következő év belső ellenőrzési tervét november 15-ig kell elfogadni. 
Bekértük az intézményvezetők javaslatait és a lehetőségekhez mérten beépítésre, illetve 
összeállításra került az önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési terve. Hat éve ugyan 
azzal a szervezettel végezzük a belső ellenőrzést, jelzéseiket, javaslataikat próbáljuk a 
jövőben is hasznosítani.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Akinek javaslata, hozzászólása van, megtenni szíveskedjen. Aki egyetért az 

előterjesztésben foglaltakkal, kérem kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.  
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Város 
Önkormányzata 2012. évi belső ellenőrzési tervét – 6 fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi 
István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 
 

211/2011.(X. 26.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV törvény 92. § (6) bekezdése alapján az önkormányzatra vonatkozó 2009. évi 
belső ellenőrzési tervet az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 
Tiszacsege Város Önkormányzatának 

 
2012. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE 
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Ellenőrzendő 
folyamatok és 

szervezeti 
egységek 

Az ellenőrzésre 
vonatkozó 
stratégia 

(ellenőrzés célja, 
módszere, tárgya, 

terjedelme, 
ellenőrzött időszak) 

Azonosított 
kockázati 

tényezők (*) 

Az ellenőrzés 
típusa (**) 

Az 
ellenőrzés 
ütemezése 

(***) 

Erőforrás 
szükségletek 

(****) 

 
Általános 
Művelődési 
Központ 
 
Városi Óvoda 
és Bölcsőde 
 
Polgármesteri 
Hivatal 
 
 
Közoktatási 
normatívák 

Célja: annak 
megállapítása, hogy 
a 2011. évi 
normatív állami 
hozzájárulások, és 
normatív kötött 
felhasználású 
támogatások 
igénylése/elszámolá
sa megfelel-e a 
törvényi 
előírásoknak, a 
vonatkozó tanügyi 
és egyéb 
dokumentumok, 
kapcsolódó 
feltételek 
megfelelőségének 
vizsgálata 
 
Tárgya: 2011. évi 
normatíva 
igénylés/elszámolás  
 
Időszak: 2011. év 

 
- Normatíva 
visszafizetésből 
eredő kockázatok 

 
Típusa: 
Pénzügyi 
ellenőrzés 

 
Módszerei: 

 
Dokumentumok 
szúrópróbaszerű 

esetenként 
tételes 

ellenőrzése 

 
2012. február 

 
Jelentés: 

2012. 
március 31. 

 
14 belső 

ellenőri nap 
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Ellenőrzendő 
folyamatok és 

szervezeti 
egységek 

Az ellenőrzésre 
vonatkozó 
stratégia 

(ellenőrzés célja, 
módszere, tárgya, 

terjedelme, 
ellenőrzött időszak) 

Azonosított 
kockázati 

tényezők (*) 

Az ellenőrzés 
típusa (**) 

Az 
ellenőrzés 
ütemezése 

(***) 

Erőforrás 
szükségletek 

(****) 

 
Általános 
Művelődési 
Központ 
 
 
Munkaügyi 
dokumentumok 

Célja: annak 
vizsgálata, hogy a 
dolgozók 
rendelkeznek-e 
munkaköri 
leírásokkal, azok 
tartalma 
összhangban van-e 
a jogszabályokban, 
helyi 
szabályzatokban 
foglaltakkal, 
alkalmasak-e az 
abban foglaltak 
alapján a dolgozók 
számonkérésére. 
 
Tárgya: munkaköri 
leírások kb. 10-15 
fő esetében 
 
Időszak: 2012. év, 
jelen helyzet 

 
- Vonatkozó 
szabályoknak való 
meg nem felelés 
 
- Munkaköri 
átfedésekben, 
párhuzamos 
munkavégzésekben 
rejlő kockázatok 

 
Típusa: 

Szabályszerűségi 
ellenőrzés 

 
Módszerei: 

 
Interjúkészítés 

 
Dokumentumok 

vizsgálata és 
értékelése 

 
2012. április 

 
Jelentés: 

2012. május 
31. 

 
4 belső 

ellenőri nap 
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Ellenőrzendő 
folyamatok és 

szervezeti 
egységek 

Az ellenőrzésre 
vonatkozó 
stratégia 

(ellenőrzés célja, 
módszere, tárgya, 

terjedelme, 
ellenőrzött időszak) 

Azonosított 
kockázati 

tényezők (*) 

Az ellenőrzés 
típusa (**) 

Az 
ellenőrzés 
ütemezése 

(***) 

Erőforrás 
szükségletek 

(****) 

 
Városi Óvoda 
és Bölcsőde 
 
 
Munkaügyi 
dokumentumok 

Célja: annak 
vizsgálata, hogy a 
dolgozók 
rendelkeznek-e 
munkaköri 
leírásokkal, azok 
tartalma 
összhangban van-e 
a jogszabályokban, 
helyi 
szabályzatokban 
foglaltakkal, 
alkalmasak-e az 
abban foglaltak 
alapján a dolgozók 
számonkérésére. 
 
Tárgya: munkaköri 
leírások kb. 10-15 
fő esetében 
 
Időszak: 2012. év, 
jelen helyzet 

 
- Vonatkozó 
szabályoknak való 
meg nem felelés 
 
- Munkaköri 
átfedésekben, 
párhuzamos 
munkavégzésekben 
rejlő kockázatok 

 
Típusa: 

Szabályszerűségi 
ellenőrzés 

 
Módszerei: 

 
Interjúkészítés 

 
Dokumentumok 

vizsgálata és 
értékelése 

 
2012. április 

 
Jelentés: 

2012. május 
31. 

 
4 belső 

ellenőri nap 

 
Könyvtár 
 
 
Működés, 
gazdálkodás 
folyamatai 

Célja: annak 
megállapítása, hogy 
az intézmény 
szabályozottsága, 
működése, 
gazdálkodása 
megfelel-e a 
vonatkozó törvényi 
előírásoknak és az 
Alapító által 
kitűzött céloknak 
   
Tárgya: működés, 
gazdálkodás, 
szabályozottság  
 
Időszak: 2011. év 

 
- A gazdálkodás 
esetleges nem 
szabályszerűségében 
rejlő kockázatok 
 
 
 

 
Típusa: 
Rendszer 
ellenőrzés 

 
Módszerei: 

 
Dokumentumok 
szúrópróbaszerű

ellenőrzése 
 

Interjúkészítés 
 

 
2012. június 

 
Jelentés: 

2012. július 
30. 

 
5 belső 

ellenőri nap 
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Ellenőrzendő 
folyamatok és 

szervezeti 
egységek 

Az ellenőrzésre 
vonatkozó 
stratégia 

(ellenőrzés célja, 
módszere, tárgya, 

terjedelme, 
ellenőrzött időszak) 

Azonosított 
kockázati 

tényezők (*) 

Az ellenőrzés 
típusa (**) 

Az 
ellenőrzés 
ütemezése 

(***) 

Erőforrás 
szükségletek 

(****) 

 
Polgármesteri 
Hivatal 
 
 
ÁFA bevallások 

Célja: annak 
megállapítása, hogy 
a Polgármesteri 
Hivatalban az ÁFA 
bevallások és a 
hozzá kapcsolódó 
nyilvántartások 
szabályosak-e, 
megfelelnek-e a 
jogszabályi 
előírásoknak. 
 
Tárgya: ÁFA 
nyilvántartások, 
bevallások 
ellenőrzése 
 
Időszak: 2012. III. 
negyedévből 
választott hónap 

 
- Helytelen 
bevallásokban rejlő 
kockázatok 

 
Típusa: 
Pénzügyi 
ellenőrzés 

 
Módszerei: 

 
Dokumentumok 

vizsgálata és 
értékelése 

 
2012. július 

 
Jelentés: 

2012. 
augusztus 31. 

 
5 belső 

ellenőri nap 

 
Általános 
Művelődési 
Központ 
 
 
Munkaügyi 
folyamatok 

Célja: annak 
vizsgálata, hogy a 
közalkalmazottak 
besorolása 
megfelel-e a 
jogszabályi 
előírásoknak, a 
munkakör 
betöltéséhez 
szükséges 
szakképesítéssel 
rendelkeznek-e 
 
Tárgya: 
közalkalmazottak 
besorolása kb. 30-
34 főnél 
 
Időszak: 2012. év, 
jelen helyzet 

 
- Jogszabályi 
előírások be nem 
tartásában rejlő 
kockázatok 
 
- Megfelelő 
végzettség hiánya 
 

 
Típusa: 

Szabályszerűségi 
ellenőrzés 

 
Módszerei: 

 
Dokumentumok 
szúrópróbaszerű

esetenként 
tételes 

ellenőrzése 

 
2012. 

szeptember 
 

Jelentés: 
2012. 

október 31. 

 
12 belső 

ellenőri nap 
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Ellenőrzendő 
folyamatok és 

szervezeti 
egységek 

Az ellenőrzésre 
vonatkozó 
stratégia 

(ellenőrzés célja, 
módszere, tárgya, 

terjedelme, 
ellenőrzött időszak) 

Azonosított 
kockázati 

tényezők (*) 

Az ellenőrzés 
típusa (**) 

Az 
ellenőrzés 
ütemezése 

(***) 

Erőforrás 
szükségletek 

(****) 

 
Város Óvoda 
és Bölcsőde 
 
 
Tanügy-
igazgatási 
folyamatok 

Célja: az 
intézmény a napi 
működést 
meghatározó 
területeken miként 
látja el feladatait, a 
belső 
szabályozottság 
hogyan felel meg az 
óvodára vonatkozó 
jogszabályi 
előírásoknak, a 
fenntartó 
döntéseinek.  
 
Tárgya: létszám- 
és bérgazdálkodás 
 
Időszak: 
2011/2012. nevelési 
év adott időszaka 

 
- Erőforrás-
gazdálkodás 
szabálytalanságában 
rejlő kockázatok 

 
Típusa: 

Szabályszerűségi
teljesítmény-

ellenőrzés 
 

Módszerei: 
 

Dokumentumok 
szúrópróbaszerű 

ellenőrzése 
 

Interjúkészítés 

 
2012. 

október 
 

Jelentés: 
2012. 

november 
30. 

 
8 belső 

ellenőri nap 

 Tárgy: előre nem 
látható feladatokra 
tartalék idő (20 %) 

   Tartalékidő: 
10 belső 

ellenőri nap 

 
* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen 
a kockázatelemzés dokumentumai. 
** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján. 
*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje. 
**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és 
emberi erőforrás. 
 
Határidő: a terv szerint, esedékességkor 
Felelős:  Füzesiné Nagy Zita jegyző 
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3. Napirendi pont 

 
 

Rövid lejáratú likvidhitel kérelem benyújtása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
 Az óvoda beruházással kapcsolatban még a teljes elszámolás nem történt meg. Az 

elmúlt ülésen említettem, hogy 106 millió Ft-ot már megkaptunk, melyből 100 millió 
Ft-ot leemelt az OTP, de utólag a 6 millió Ft is leemelésre került. Az OTP kérte, hogy 
nyújtsunk be rövidlejáratú hitelkérelmet 7 millió Ft-ról, melyre ígéretet kaptunk, hogy 
remélhetőleg pozitív lesz az elbírálása. Ez a 7 millió Ft, azoknak a számláknak a 
kifizetésére kellene, amit már régen ki kellett volna fizetnünk. A Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökségtől kaptunk egy levelet, melyben tájékoztatást kaptunk, hogy a pótmunkára 
kiadott több, mint 30 millió Ft-ra nem vagyunk jogosultak, mert rengeteg 
szabálytalansági eljárás indult, leírja egyértelműen, hogy alapos a gyanú, hogy 
szabálytalanság történt. Felelőtlenül hajtották végre az óvoda beruházást, beigazolódtak, 
hogy szabálytalanságok történtek, kigyűjtetjük, hogy mit fogadtak el és mit nem, de 
nagyságrendben kb. 30 millió Ft-ról van szó, melyet nem fognak kifizetni, a 
támogatásból levonásra kerül. Telefonon tájékoztattak továbbra arról is, hogy 
előfordulhat, hogy a 107 millió Ft-ból még 9 millió Ft-ot vissza kell fizetni. Jelen 
pillanatban szűkül a lehetőségünk, de bizottsági ülésen a képviselőkkel megtárgyaltuk, 
ha még van egy kis lehetőség, akkor arra biztatást kapunk. Természetesen nagyon nehéz 
a helyzetünk, arra kérek minden intézményvezetőt, hogy a lehető 
legköltségtakarékosabban dolgozzunk, mert akkor van csak esélyünk ezt a helyzetet 
stabilizálnunk. Mindig fogom tájékoztatni a lakosokat, hogy sikerül-e megoldani ezt az 
áldatlan állapotot. Kérdezem a Képviselő Társaimat, hogy van-e ezzel kapcsolatban 
kérdésük, kiegészítésük?  

  
Losonczi János PÜB. elnök: 
 Az összevont bizottsági ülésen megtárgyaltuk, természetesen lehetőségként egyöntetű 

támogatást biztosítottunk a hitelfelvételre.  
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Van-e még hozzászólás, javaslat? Mivel nincs, aki egyetért a rövid lejáratú 

hitelfelvétellel, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.   
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – rövid lejáratú likvidhitel 
kérelem benyújtását – 6 fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi István nem volt jelen a 
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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212/2011.(X. 26.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az OTP 
Bank Nyrt-től 7.000.000 forint rövidlejáratú likvidhitel felvételét kezdeményezi a 
Bankkal történt előzetes egyeztetés alapján. 
 
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. 
- keretbiztosítéki jelzálog, első zálogjogi ranghelyen 200 millió forint erejéig  az 

önkormányzat 1/1 tulajdonát képező  
Tiszacsege belterület 20, 652, 2640/1, 1162, külterület 0950/11, 0950/12, 0950/14, 
0950/20, 0950/21 hrsz-ú ingatlanokra.  

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 

 
 

4. Napirendi pont 
 
 

Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet alapító okiratának módosítása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
 Felkérem Füzesiné Nagy Zita jegyző Asszonyt, hogy szóbeli kiegészítését megtenni 

szíveskedjen. 
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Füzesiné Nagy Zita jegyző: 
 A Kommunális Szolgáltató Szervezet alapító okiratának módosítására két okból kerül 

sor, az egyik törvényi változás a közalkalmazotti törvény hatálya alá tartozó 
intézmények vezetői megbízására vonatkozóan január 01-jétől egységes az a szabály, 
hogy csak határozott idejű vezető megbízás adható. A vezetői megbízás és a 
közalkalmazotti kinevezés elválik egymástól. Korábban a Kommunális Szolgáltatónál 
határozatlan idejű kinevezéssel rendelkezett az intézményvezető. Másik oka a 
módosításnak, hogy két olyan szakfeladatot szeretnénk felvetetni az intézmény 
feladatainak sorába, mely lehetőséget ad a bevételnövelő tevékenységre.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Akinek hozzászólása, kiegészítése van, kérem megtenni szíveskedjen.  
 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 Összevont bizottsági ülésen egyhangú határozatot hoztunk, támogatjuk az alapító okirat 

módosítását.  
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Aki a Kommunális Szolgáltató Szervezet alapító okiratának módosításával egyetért, 

kérem, hogy kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.  
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Tiszacsege Kommunális 
Szolgáltató Szervezet alapító okiratának módosítását – 6 fő igen szavazattal (Dr. 
Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
213/2011.(X. 26.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. Törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
Törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet 
alapján az alábbi alapító okirat módosítást adja ki: 
 
Intézmény székhelye:   4066  Tiszacsege, Fő u. 57. 
Előirányzatai feletti jogosultsága:  Részjogkör 
Szakfeladatai közzé beépítésre kerül: 421100 Út, autópálya építése 

422200 Elektromos ,híradás-technikai célú 
közmű építése 

Az intézményvezető kinevezése: Az intézmény vezetőjét Tiszacsege Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete - a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény 23.§– pályázat útján határozott 
időre bízza meg. 

 
Képviselő-testület felkéri Füzesiné Nagy Zita jegyzőt az alapító okirat módosításával 
kapcsolatos intézkedések megtételére.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
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5. Napirendi pont 
 
 

A 2012. évi városi rendezvénynaptár tervezetének megvitatása 
Ea.: Ládi Jánosné ÁMK. intézményegységvezető 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
 Felkérem Ládi Jánosnét, hogy szóbeli kiegészítését megtenni szíveskedjen.   
 
Ládi Jánosné Könyvtárvezető:  
 Kiegészítésem nincs, egy gondolat, hogy erre azért van szükség, ha a pályázatok úgy 

alakulnak, akkor a rendezvénynaptár tervezete alapdokumentumként szolgál. 
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Akinek hozzászólása, kiegészítése van, kérem megtenni szíveskedjen.  
 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 Bizottsági ülésen megtárgyaltuk, a tervezetet elfogadtuk. Ez még nem végleges, a 

közeljövőben felmerülő rendezvények ebbe még bekerülhetnek, de ha a 
rendezvényekhez pályázaton forrást szeretnénk biztosítani, akkor szükséges a 
rendezvénynaptár elfogadása. Bizottságunk támogatja. 

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Aki a 2012. évi városi rendezvénynaptár tervezetét elfogadja, kérem, hogy 

kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen. 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a 2012. évi városi 
rendezvénynaptár tervezetét – 6 fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi István nem volt jelen a 
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

214/2011.(X. 26.) KT. számú HATÁROZAT: 
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tiszacsege Város 2012. évi rendezvény 
naptárát az alábbiak szerint fogadja el: 
 
 

TISZACSEGE VÁROS 
2012. ÉVI 

RENDEZVÉNYNAPTÁRA 
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Időpont 
 

Rendezvény 
címe Helye Rendezőszerv 

neve 

Társ 
rendezőszerv 

neve 
Felelős 

2012. 
januártól-
júliusig  

Baba – mama 
klub 

Napsugár 
Bölcsőde  

Napsugár  
Bölcsőde 

 Kormos 
Józsefné 

2012. 
február  

Farsang  Művelődési 
Otthon 

Fekete István 
Általános 
Iskola  

 Tóth Imre 

2012. 
február  

Farsang a  
Fürdőben  

Thermál  
Fürdő  

Tiszacsegei 
Nyugdíjas 
Egyesület  

 Kónya 
Mihályné  

2012.  
Február 
vége  

Farsang Óvoda és 
környéke 

Óvoda   Óvoda 
pedagógusok 

2012. 
március  

Kokárda készítő 
verseny  
Kategória: 
gyermek 

Dr. Papp 
József Városi 
Könyvtár  

Dr. Papp József 
Városi 
Könyvtár 

 Ládi Jánosné  

2012. 
Március 
8.  

Városi Nőnap      

2012. 
Március  
vége 

Városi 
Húsvétváró  
Játszóház  

Tüzelősól 
Múzeum 

Dr. Papp József 
Városi 
Könyvtár  

 Ládi Jánosné  

2012. 
március  

Húsvéti játszóház  Napsugár 
Bölcsőde 

Napsugár 
Bölcsőde 

 Kisgyermek 
nevelők 

2012. 
március 
15.  

Városi Nemzeti 
Ünnep 

Március 15-i 
Park 

Tiszacsege 
Város 
Önkormányzata  

 Szilágyi Sándor  

2012. 
március 
16.  

Nemzeti Ünnep Művelődési  
Otthon  

Fekete István 
Általános 
Iskola 

 Tóth Imre 
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2012. 
tavasz 

Katolikus 
templom 
felújításának 
ünnepsége 

Katolikus  
templom 

Cantare 
Kórus 

 File  
Ferencné 

2012. 
Április  

Barátunk a könyv 
megyei 
olvasópályázat 

Felkészülés a 
Dr. Papp 
József Városi 
Könyvtárban  

Megyei 
Könyvtár  

Dr. Papp 
József Városi 
Könyvtár és a 
Fekete István 
Általános 
Iskola  

Ládi Jánosné 
Kovács Zsoltné  

2012. 
április 11.  

Költészet 
Napja 

Művelődési  
Otthon 

Fekete István 
Általános 
Iskola 

 Tóth  
Imre 

2012. 
Május 1 

Városi Majális      

2012. 
május 
első 
hete 

Anyák napja  Óvoda  Óvoda   Óvoda 
pedagógusok 

2012.  
Május  

Bölcsődei 
ballagás  
Gyermeknap 

Napsugár 
Bölcsőde 

Napsugár 
Bölcsőde 

 Kormos 
Józsefné 

2012. 
május  
Első hete 

Fekete István 
napok 

Művelődési  
Otthon 

Fekete István 
Általános 
Iskola 

 Tóth 
 Imre 

2012. 
május 18-
19-20 

Testvérvárosi 
kapcsolat  
Érősítése az 
önkéntesség 
jegyében 

Művelődési 
Otthon 
Thermálfürdő 
Tüzelősól 
Múzeum 
Iskolatörténeti 
Múzeum 

Tiszacsege 
Város 
Önkormányzata 

 Józsa Erika 

2012. 
Május 
vége 

Városi 
Gyermeknap 

Thermál 
Fürdő 

Tiszacsege 
Város 
Önkormányzata  

Thermál 
Fürdő 
És az 
Intézmények 

Szilágyi 
Sándor 
Törökné 
Tinku 
 Dóra 
ésaz intéz 
mény- 
vezetők  

Május 
utolsó 
Hete  

Bóbita hét Óvoda  Óvoda   Bárdos Tiborné  
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2012.  
Június 
első 
Hete  

Évzáró  Óvoda  
Művelődési 
Otthon 

Óvoda   Óvoda 
pedagógusok 

2012. 
június 15.  

Ballagás Művelődési  
Otthon 

Fekete István 
Általános 
Iskola 

 Tóth Imre 

2012. 
Június  

Múzeumok 
Napja  

Tüzelősól 
Múzeum 

Dr. Papp József 
Városi 
Könyvtár  

 Ládi Jánosné 

 
2012. 
Augusztus 
első 
hétvégéje 

Csege Napok 
2012 
Jubileumi (20) 
év.   

Művelődési 
Otthon 
Tisza-part  
 

Tiszacsege 
Város 
Önkormányzata  

 Szilágyi Sándor 
Bagdi  
Sándor 

2012. 
augusztus  

Csege Napok 
alkalmából 
Hangverseny 

Katolikus 
templom 

Cantare  
Kórus 

 File 
 Ferencné 

2012. 
október 
23.  

Városi Nemzeti 
Ünnep  

1956-os Park, 
dr. Tantos 
József 
emléktábla 

Tiszacsege 
Város 
Önkormányzata  

 Szilágyi Sándor  

2012. 
november  

Óvoda Bál  Művelődési 
Otthon 

Óvoda   Bárdos Tiborné  

2012. 
November 
vége 

Karácsonyi 
ajándékok, díszek 
készítése  

Dr. Papp 
József Városi 
Könyvtár  

Dr. Papp József 
Városi 
Könyvtár 

 Ládi Jánosné  

2012. 
december 
6.  

Mikulás  Óvoda  Óvoda   Hagyományőrző 
munkaközösség  

2012. 
december  

„Az év 
legszorgalmasabb 
olvasója díj 
átadása” 

Dr. Papp 
József Városi 
Könyvtár 

Dr. Papp József 
Városi 
Könyvtár 

 Ládi Jánosné  

2012.  
December  

Karácsony  Óvoda  Óvoda   Hagyományőrző 
munkaközösség  

2012. 
December  

Karácsonyi 
hangverseny 

Katolikus 
templom 

Cantare 
Kórus 

 File  
Ferencné 
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6. Napirendi pont 
 
 

Az önkormányzati területekről kivágott fák eladási árának meghatározása 
Ea.. Losonczi János PÜB. elnök 
/Szóbeli előterjesztés alapján./ 

 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
 Felkérem Losonczi Jánost a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy szóbeli 

előterjesztését megtenni szíveskedjen.  
 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 Az idei évre átnyúló fakivágások ügyében az önkormányzatnak nem volt határozata a 

kivágott fák eladási árra vonatkozóan. Ezt most pótlólag meg kell tennünk, nem újabb 
fakivágásról szól, hanem a 2010. december és 2011. február hónap időszakban kivágott 
fák eladási árát fogja rögzíteni. A Pénzügyi Bizottság úgy foglalt állást, hogy a platánfa 
esetében 12 ezer Ft/m3, a nyárfa esetében 7 ezer Ft/m3, a gallyfa, tűzifa esetében pedig 
3.500 Ft/m3 árat javaslunk.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Ebben az ügyben Jónás Sándor polgármester úr feljelentést tett a rendőrségen, amely a 

lezárás előtti stádiumban van. Az akkori fakivágás eléggé rendszertelenül és 
ellenőrizetlenül folyt. Aljegyző Asszonytól 80 fa kivágására adott engedélyt, a kivágott 
fák darabszáma meghaladta a 200 db-ot, tehát ellenőrizetlen fakivágás történt. A 
kivágott fák nagy részét, akik elvitték még nem fizették ki. Arra kérek mindenkit, hogy 
aki még nem fizette ki az általa elszállított fa díját, keresse fel a Kommunális 
Szolgáltató irodáját mondja el, hogy mennyi fát vitt el és fizesse be az összeget, mert 
ennek még következményei lehetnek. Aki a Bizottság által meghatározott tarifával 
egyetért, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – kivágott fák értékesítési árát – 
6 fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 

 
 

215/2011.(X. 26.) KT. számú HATÁROZAT: 
 

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. decembertől 2011. 
februárig történő időszakban az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokról kivágott 
fák értékesítési árát az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
   Platánfa tüzifa:   12.000 Ft/m3, 
   Nyárfa tüzifa:           7.000 Ft/m3, 
   Gallyfa tüzifa:          3.500 Ft/m3. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 
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7. Napirendi pont 

 
 

Polgármesteri jelentés 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 

Szilágyi Sándor polgármester felolvasás útján tájékoztatja a Képviselő-testületet, 
illetve a Lakosságot a polgármesteri jelentésben foglaltakról.  
 

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Valakinek kérdése, hozzászólása van-e? Mivel nincs, aki egyetért a polgármesteri 

jelentéssel, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.  
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – polgármesteri jelentést – 6 fő 
igen szavazattal (Dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta: 

 
 

216/2011.(X. 26.) KT. számú HATÁROZAT: 
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri jelentés elfogadja.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester 

 
 
 

8. Napirendi pont 
 
 

Különfélék 
 
 

a.) Alpolgármester költségátalányának megállapítása 
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
 Két alpolgármestert választottunk a július 13-ai ülésen Bagdi Sándort és dr. Gadóczi 

Istvánt, aki most igazoltan távol van. Doktor Úr ki lett nevezve az ügyelet vezetőjének, 
így összeférhetetlen a két feladat, ezért lemondott az alpolgármesteri tisztségről. Másik 
alpolgármester kinevezésére nem tettem javaslatot, mivel úgy érzem, hogy egyre 
nagyobb összhangban tudjuk végezni a feladatunkat és nem látom indokoltnak még egy 
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alpolgármester kinevezését. Megkívánom jegyezni, hogy a két alpolgármester fizetése 
ugyan annyi volt, mint az előző időszakban Nagy Miklós alpolgármester Úrnak, tévhit 
volt, hogy növeltük a kiadásunkat. A lakosok is észrevették és jelezték irányomban, 
hogy Bagdi Sándor alpolgármester Úr irányításával nagyon sok olyan munkát végeztek 
el, ami az önkormányzat és a lakosok javát szolgálja, melyet ezúton szeretnék 
megköszönni. Bízom benne, hogy a 75 főt foglalkoztató közmunkaprogram november 
01-jétől beindul, melynek a szakmai irányítását szintén Bagdi Sándor Alpolgármester 
Úrra fogom bízni. Alpolgármester Úr fizetésén kívül költségtérítést eddig nem vett fel, 
azokat a költségeket, amelyek jelentkeztek pld. saját gépjármű használat, mindent szó 
nélkül felvállalt. Amikor Bagdi Sándor Úr alpolgármesternek megválasztásra került, 
akkor arról volt szó, hogy 3 hónap múlva visszatérünk ezekre a dolgokra. Jogszabály 
szerint az alpolgármester részére költségátalány állapítható meg, melynek mértéke az 
illetménye, illetve tiszteletdíja 10–20%-ának megfelelő összeg lehet. Javaslom a Tisztelt 
Képviselő-testületnek, hogy az Alpolgármester Úr illetményének 20%-át 
költségátalányként szavazzuk meg, mert ennél még mindig többet vállal Alpolgármester 
Úr. Kérem, akinek hozzászólása, javaslata van, megtenni szíveskedjen.  

 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 Tegnapi bizottsági ülésen megtárgyaltuk, bizottságunk jogosnak ítélte meg a 

költségátalány megállapítását, látva az ellátott plusz feladatokat, melyhez saját 
gépjárművet használ.  Bizottságunk javasolja Alpolgármester Úr illetményének a 20%-
át költségátalányként megállapítani.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  

Mielőtt a költségátalányról szavaznánk, a személyes érintettség miatt arról kell 
határoznia a képviselő-testületnek, hogy Bagdi Sándor alpolgármestert kizárja-e a 
döntésből. 
Kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze, aki azzal ért egyet, hogy Alpolgármester Úr ne 
vehessen részt a költségátalányra vonatkozó döntésben.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a megválasztott alpolgármester 
ne vehessen részt a költségátalány megállapításával kapcsolatos döntésben – nem 
fogadta el.  

 
 
Szilágyi Sándor polgármester: 
 Aki egyetért azzal, hogy Bagdi Sándor alpolgármester Úr részére illetményének 20%- 

ával megfelelő összegű költségátalány kerüljön megállapításra, kérem, hogy 
kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.  

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – Bagdi Sándor alpolgármester 
költségátalányát – 5 fő igen szavazattal, 1 fő tartózkodása mellett (Dr. Gadóczi István 
nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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217/2011.(X. 26.) KT. számú HATÁROZAT: 

 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség 
ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. 
évi LXIV. Törvény 18. § (2) bekezdése alapján  
 

BAGDI SÁNDOR alpolgármester részére 2011. november 01. napjától 
illetménye 20%-ának megfelelő összegű költségátalányt állapít meg. 

 
Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Füzesiné Nagy Zita jegyző 

 
 
 
b.) Tiszacsegei Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítása 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
 Felkérem Tóth Imrét az ÁMK. intézményvezetőjét, hogy röviden foglalja össze, hogy az 

ÁMK alapító okiratának módosítását mi indokolja.   
 
Tóth Imre SZEB. tag: 
 Annyiban történt változás az alapító okiratban, hogy bekerült a 3 H-s tanulók képesség 

kibontakoztató integrációs felkészítése. Az integrációs pályázathoz ennek szerepelnie 
kell az alapító okiratban. Ez hiánypótlás, eddig nem szerepelt benne, most fogjuk 
beépíteni, mert feltétele a pályázatnak.  

 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Akinek ezzel kapcsolatban hozzászólása, javaslata van, kérem megtenni szíveskedjen.  
 
Losonczi János PÜB. elnök: 
 Ez pályázati feltétel, a módosítását el kell fogadnunk.  
 
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Aki egyetért az ÁMK alapító okiratának módosításával, kérem, hogy kézfelnyújtással 

jelezni szíveskedjen.  
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – ÁMK alapító okiratának 
módosítását – 6 fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) 
elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 
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218/2011.(X. 26.) KT. számú HATÁROZATI JAVASLAT: 

 
 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. Törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
Törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendelet és 
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. § (5) alapján az alábbi alapító okirat 
módosítást adja ki: 
 
Előirányzatai feletti jogosultsága:  Részjogkör 
 
Az intézmény által nyújtott szakfeladatok intézményegységenként: 
 

85201 Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton 
 
85201-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelési, oktatása (1-4. évfolyam) 

Az általános iskola 1-4. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola 
pedagógiai programja szerint végzett nevelés, oktatás, HHH-s tanulók képesség-
kibontakoztató és integrációs felkészítése 
 

85201-2 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelési, 
              oktatása (1-4. évfolyam) 

Kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek általános iskola 1-4. évfolyamán 
történő oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással, 
HHH-s tanulók képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítéssel kapcsolatos 
bevételek és kiadások 
 

85202 Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton 
 
85202-1 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelési, oktatása (5-8. évfolyam) 

Az általános iskola 5-8. évfolyamán, meghatározott időkeretekben az iskola 
pedagógiai programja szerint végzett nevelés, oktatás, HHH-s tanulók képesség-
kibontakoztató és integrációs felkészítése; 
 

85202-2 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelési, 
              oktatása (5-8. évfolyam) 

Kizárólag a sajátos nevelési igényű gyermekek általános iskola 5-8. évfolyamán 
történő oktatásával összefüggő speciális eszközökkel, foglalkozásokkal, ellátással, 
HHH-s tanulók képesség-kibontakoztató és integrációs felkészítéssel kapcsolatos 
bevételek és kiadások 

 
Kikerül az alapító okiratból: 

• Tevékenység jellege 
• Közszolgáltató szerv fajtája 
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c.)    Tiszacsege Városi Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása 

Ea.: Szilágyi Sándor polgármester 
/Előterjesztés írásban mellékelve./ 

 
 

Szilágyi Sándor polgármester:  
 Aki egyetért az Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosításával, kérem, hogy 

kézfelnyújtással jelezni szíveskedjen.  
 
 

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete – az Óvoda és Bölcsőde alapító 
okiratának módosítását – 6 fő igen szavazattal (Dr. Gadóczi István nem volt jelen a 
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 

 
 

219/2011.(X. 26.) KT. számú HATÁROZAT: 
 

 
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. Törvény 9. § (4) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. Törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) 
Kormányrendelet alapján az alábbi alapító okirat módosítást adja ki: 
 
Előirányzatai feletti jogosultsága:  Részjogkör 

 
 
Szilágyi Sándor polgármester:  
 Akinek a különfélék keretében belül hozzászólása van, kérem, hogy megtenni 

szíveskedjen.  
 

 
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      Füzesiné Nagy Zita 
         polgármester                 jegyző 
 

Losonczi János 
jegyzőkönyvhitelesítő 

 


