Ikt.sz.: 570‐13/2014.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő‐testületének 2014. április 30‐án de. 0930 órai
kezdettel – a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében – megtartott üléséről.

Jelen vannak:

mellékelt jelenléti ív szerint:
Szilágyi Sándor
Bagdi Sándor
Losonczi János
Derzsényi János
Simon Albert

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
települési képviselő
települési képviselő

Polgármesteri Hivatal részéről:
Füzesiné Nagy Zita
jegyző
Zsólyominé Gyenes Anikó
jegyzőkönyvvezető

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 5 fő képviselő jelen van. Tóth
Imre és 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.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a jegyzőkönyvvezető, jegyzőkönyv‐
hitelesítők személyét – 5 fő igen szavazattal (Tóth Imre és dr. Gadóczi István nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a napirendi pont tárgyalását – 5 fő igen
szavazattal (Tóth Imre és dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta.
Napirendi pontok:
1./

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

2./

A Tiszacsege város helyi építési szabályzatáról szóló 16/2001. (XI. 1.) önkormányzati
rendelet felülvizsgálata
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
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3./

A szociális ellátások rendjéről szóló 29/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

4./

A gyermekjóléti ellátásokról szóló 9/2006. (III. 30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

5./

Balmazújvárosi Rendőrkapitányság beszámolója a 2013. évben végzett munkájáról
Ea.: Dr. Berecz József r. alezredes kapitányságvezető

6./

A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítása
tárgyában
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

7./

Javaslat részvényesi jogok gyakorlásának átruházására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

8./

Javaslat pályázat kiírására a Tiszacsege
intézményvezetői beosztásának ellátására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

9./

Termálstrand, Holdfény kemping, valamint a szálláshelyek szolgáltatási díjainak
felülvizsgálata
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

Kommunális

Szolgáltató

Szervezet

10./ Beszámoló a 2013. évi helyi adóbevételekről és adóztatási munkáról
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző
11./ Beszámoló Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2014 márciusában
végzett munkájáról
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző
12./ Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
13./ A VII. „Tiszacsegei Halászlé Fesztivál” és a II. „Tiszacsegei Harcsapaprikás Főző Fesztivál”
rendezvény megtartásához önkormányzati területek igénylése
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
14./ Polgármesteri jelentés
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
15./ Különfélék
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1.

Napirendi pont
Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló rendelet elfogadása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Ezzel kapcsolatban van‐e valakinek kiegészítése? Nincs, a bizottság elfogadta. Aki egyetért az
önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról szóló rendelettel kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – az önkormányzat 2013. évi
zárszámadásáról szóló rendeletet – 5 fő igen szavazattal (Tóth Imre és dr. Gadóczi István nem
volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:

Tiszacsege Város Önkormányzata képviselő‐testületének
9/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról
Tiszacsege Város Önkormányzatának képviselő‐testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Tiszacsege Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) képviselő‐
testületére (a továbbiakban: Képviselő‐testület), valamint az Önkormányzat által alapított és
fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.
2. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének teljesítései
2. § (1) A Képviselő‐testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtását
a) 1.148.630 ezer Ft bevételi főösszeggel,
b) 1.183.512 ezer Ft kiadási főösszeggel,
c) ‐8.154 ezer Ft tárgyévi módosított pénzmaradvánnyal,
d) 89.739 ezer Ft előző évek (‐) helyesbített pénzmaradvánnyal,
e) 1.167 ezer Ft vállalkozási pénzforgalmi maradvánnyal és
f) 82.752 ezer Ft tartalékkal
hagyja jóvá.
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(2) A Képviselő‐testület az Önkormányzat 2013. évi bevételi főösszegét 1.148.630 ezer Ft összegben
állapítja meg, ezen belül a működési célú bevételek összegét 1.078.613 ezer Ft, a felhalmozási célú
bevételek összegét 70.017 ezer Ft összegben hagyja jóvá.
(3) A Képviselő‐testület az Önkormányzat 2013. évi kiadási főösszegét 1.183.512 ezer Ft összegben
állapítja meg, ezen belül a működési célú kiadások összegét 1.070.083 ezer Ft, a felhalmozási célú
kiadások összegét 113.429 ezer Ft összegben hagyja jóvá.
(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési
kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és
kiadásokat az 1. mellékletben foglaltak szerint határozza meg a Képviselő‐testület.
3. § (1) A Képviselő‐testület a teljesített költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat
kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a
2‐4. melléklet szerint fogadja el.
(2) A Képviselő‐testület a teljesített működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét
– összevontan önkormányzati szinten – az 5. és 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) A Képviselő‐testület a felhalmozási kiadásokat intézményenként, jogcím szerinti részletezésben
a 7. és 8. mellékletben, a felújítási kiadásokat a 9. és 10. mellékletben foglaltaknak megfelelően
állapítja meg.
(4) A Képviselő‐testület a céljelleggel nyújtott támogatásokat a 12. melléklet, a szociális ellátásokat
a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
4. § (1) A Képviselő‐testület a teljesített bevételeket és kiadásokat önállóan működő és gazdálkodó,
valamint önállóan működő költségvetési szervenként, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt
feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 13‐32. melléklet szerint állapítja
meg.
(2) A Képviselő‐testület az Önkormányzat és intézményei teljesített kiadásait feladatonként a 33‐
37. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az Önkormányzat központosított és egyéb kötött felhasználású támogatásait a 49. melléklet, az
általános működési és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatások elszámolását az 50. melléklet
tartalmazza.
5. § (1) A Képviselő‐testület az Önkormányzat 2013. december 31‐ei állapot szerinti vagyonát
4.334.311 ezer Ft összegben állapítja meg, az 51. és az 52. melléklet szerint. Az Önkormányzat
gazdasági társaságokban való részesedését az 58. melléklet tartalmazza.
(2) A Képviselő‐testület az Önkormányzat vagyonának törzsvagyon és üzleti vagyon szerinti
részletezését az 53. melléklet szerint állapítja meg.
6. § (1) A Képviselő‐testület az Önkormányzat összevont költségvetési pénzmaradványát ‐12.270
ezer Ft összegben, a 42. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő‐testület az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványát a 43. melléklet szerint, ‐
30.984 ezer Ft összegben, az előző években képzett tartalékok maradványát 85.833 ezer Ft
összegben hagyja jóvá.
(3) A Képviselő‐testület Tiszacsege Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának 2013. évi
pénzmaradványát a 44. mellékletben, 3.326 ezer Ft összegben fogadja el, melyből szállítói tartozások
miatt kötelezettségvállalással terhelt 414 ezer Ft.
(4) A Képviselő‐testület a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 2013. évi pénzmaradványát
a 45. mellékletben foglaltak szerint, 2.886 ezer Ft összegben fogadja el, melyből szállítói tartozások
miatt kötelezettségvállalással terhelt 2.423 ezer Ft.
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(5) A Képviselő‐testület a Városi Óvoda és Bölcsőde 2013. évi pénzmaradványát a 46. mellékletben,
5.791 ezer Ft összegben hagyja jóvá, melyből szállítói tartozások miatt kötelezettségvállalással terhelt
1.068 ezer Ft.
(6) A Képviselő‐testület a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon 2013. évi
pénzmaradványát a 47. mellékletben, 6.711 ezer Ft összegben hagyja jóvá, melyből szállítói
tartozások miatt kötelezettségvállalással terhelt 33 ezer Ft.
(7) A Képviselő‐testület a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 2013. évi vállalkozási
tevékenység pénzforgalmi maradványát a 48. mellékletben, 1.167 ezer Ft összegben hagyja jóvá.
Vállalkozási tartalékba helyezendő összeg: 1.167 ezer Ft.
(8) A Képviselő‐testület az intézményekben képződött szabad pénzmaradvány összegét az alábbiak
szerint vonja el:
a) Tiszacsege Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalától 2.912 ezer Ft összeget,
b) a Városi Óvoda és Bölcsődétől 4.723 ezer Ft összeget, továbbá
c) a Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthontól 6.678 ezer Ft összeget.
7. § (1) A Képviselő‐testület az Önkormányzat 2013. évi
a) egyszerűsített mérlegét a 38. mellékletben,
b) egyszerűsített pénzforgalmi jelentését a 39. mellékletben,
c) egyszerűsített pénzmaradvány‐kimutatását a 40. mellékletben, valamint
d) egyszerűsített vállalkozási maradvány‐kimutatását a 41. mellékletben
foglaltak szerint hagyja jóvá.
(2) A Képviselő‐testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, összege szerinti részletezettséggel
az 55. melléklet szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő‐testület az Önkormányzat 2013. évi pénzeszköz‐változását az 54. melléklet szerint
fogadja el.
(4) A Képviselő‐testület az Önkormányzat tartozás állományát 2013. december 31‐i állapot szerint
az 56. melléklet szerint hagyja jóvá.
(5) A Képviselő‐testület az Önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó
kötelezettségeinek kimutatását célok szerint, évenkénti bontásban az 57. melléklet szerint fogadja el.
3. Záró rendelkezések
8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Tiszacsege, 2014. május 7.

Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
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2.

Napirendi pont
A Tiszacsege város helyi építési szabályzatáról szóló 16/2001. (XI. 1.) önkormányzati rendelet
felülvizsgálata
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
A felülvizsgálatot azért kellett elvégeznünk, mert a Mozi, Kultúrház, rendőrség felújításához
beadott város rehabilitációs pályázathoz kellett, nem teljesen illeszkedett a pályázathoz, ezért
kellett a főépítészen keresztül módosítani. Aki egyetért Tiszacsege város helyi építési
szabályzatáról szóló 16/2001. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosításával kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Tiszacsege város helyi építési
szabályzatáról szóló 16/2001. (XI. 1.) önkormányzati rendelet módosítását – 5 fő igen
szavazattal (Tóth Imre és dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi
rendeletet alkotja:

Tiszacsege Város Önkormányzata képviselő‐testületének
10/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelete
a Tiszacsege város helyi építési szabályzatáról szóló 16/2001. (XI. 1.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Tiszacsege Város Önkormányzatának képviselő‐testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az épített környezet
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva,
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 41. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú‐Bihar Megyei
Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal Állami Főépítésze,
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 41. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Tiszántúli
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség,
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 41. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hortobágyi Nemzeti Park
Igazgatóság,
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a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 41. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Környezetügyi
Intézet,
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 41. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Tiszántúli Vízügyi
Igazgatóság,
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 41. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú‐Bihar Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság,
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 41. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú‐Bihar Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve,
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 41. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Közlekedési
Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala,
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 41. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú‐Bihar Megyei
Kormányhivatal Közlekedési Felügyelősége,
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 41. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Forster Gyula Nemzeti
Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ,
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 41. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Debreceni Járási Hivatal
Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala,
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 41. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú‐Bihar Megyei
Kormányhivatal Földhivatala,
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 41. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú‐Bihar Megyei
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Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága,
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 41. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú‐Bihar Megyei
Kormányhivatal Növény‐ és Talajvédelmi Igazgatósága,
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 41. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Honvédelmi
Minisztérium Hatósági Hivatal főigazgatója,
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 41. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajdú‐Bihar Megyei
Rendőr‐főkapitányság,
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 41. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Magyar Bányászati és
Földtani Hivatal Miskolci Bányakapitánysága,
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 41. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Média‐ és
Hírközlési Hatóság és
a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm.
rendelet 41. § (2) bekezdés b) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Országos Tisztifőorvosi
Hivatal véleményének kikérésével
a következőket rendeli el:
1. § A Tiszacsege város helyi építési szabályzatáról szóló 16/2001. (XI. 1.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Önk. rendelet) 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendelet vonatkozó
előírására tekintettel a szabályozási terv részét képező
a) Sz‐1 ‐ Külterület szabályozási tervlapot (M= 1:20 000) az 1. melléklet,
b) Sz‐2m ‐ Belterület szabályozási tervlapot (M= 1:4 000) a 2. melléklet,
c) Sz‐2/kp ‐ Városközpont szabályozási tervlapot (M= 1:2 000) a 3. melléklet,
d) Sz‐2/N ‐ Nagymajor szabályozási tervlapot (M= 1:2 000) a 4. melléklet
rögzíti.”
2. § Az Önk. rendelet 4. §‐a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A szabályozási terven meghatározott két telek között kijelölt övezethatár a szabályozási terv módosítása
nélkül telekalakítás során elmozdítható, de az elmozdítás következtében nem állhat elő egyik telek
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vonatkozásában sem övezetváltás. Az övezethatár úgy mozdítható el, hogy a területében ezáltal csökkenő
telek területe ne csökkenjen az adott övezetben előírt legkisebb alakítható terület, telekszélesség,
telekmélység alá.”
3. § Az Önk. rendelet 14. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az övezet építési telkeinek legnagyobb beépítettségét, az építhető építménymagasság mértékét,
valamint a telkek kialakítása, rendezése során alkalmazandó legkisebb telekméreteket az 5. mellékletben
foglalt táblázat szerint kell meghatározni.”
4. § Az Önk. rendelet
a) az 1. mellékletben foglalt 1. melléklettel,
b) a 2. mellékletben foglalt 2. melléklettel,
c) a 3. mellékletben foglalt 3. melléklettel,
d) a 4. mellékletben foglalt 4. melléklettel és
e) az 5. mellékletben foglalt 5. melléklettel
egészül ki.
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.
Tiszacsege, 2014. május 7.

Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
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1. melléklet a 10/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 16/2001. (XI. 1.) önkormányzati rendelethez
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2. melléklet a 10/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
„2. melléklet a 16/2001. (XI. 1.) önkormányzati rendelethez
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3. melléklet a 10/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
„3. melléklet a 16/2001. (XI. 1.) önkormányzati rendelethez
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4. melléklet a 10/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
„4. melléklet a 16/2001. (XI. 1.) önkormányzati rendelethez
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5. melléklet a 10/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
„5. melléklet a 16/2001. (XI. 1.) önkormányzati rendelethez

Településközpont (többszintes) vegyes terület
A

B

C

1

Az alakítható telek

D

E

Legnagyobb
beépítettség
(%)

A legkisebb /legnagyobb
építménymagasság
(m)

Övezeti
jel

Beépítés
módja

legkisebb
kialakítható
területe
(m2)

legkisebb
szélessége
(m)

legkisebb
mélysége
(m)

3

Vt‐1

Z

400

‐

‐

50, 80*

6,0 ‐ 7,5**

4

Vt‐1x

SZ

400

‐

‐

50, 80*

5,0 ‐ 8,0**

5

Vt‐1xx

Z

300

‐

‐

50, 80*

6,0 ‐ 7,5**

2

* Csak teljes közművesítettség esetén, és csak saroktelken engedélyezhető nagyobb beépíthetőség értéke.
** Az övezetben megengedett legnagyobb építménymagasság értéke egyben az építhető legnagyobb utcai homlokzatmagasságot is
jelenti.
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3.

Napirendi pont
A szociális ellátások rendjéről szóló 29/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van‐e valakinek hozzászólása? A bizottság tárgyalta,
elfogadta. Aki egyetért a szociális ellátások rendjéről szóló 29/2013. (XII. 21.) önkormányzati
rendelet módosításával, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – szociális ellátások rendjéről szóló
29/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosítását – 5 fő igen szavazattal (Tóth Imre és
dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:

Tiszacsege Város Önkormányzata képviselő‐testületének
11/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátások rendjéről szóló 29/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tiszacsege Város Önkormányzatának képviselő‐testülete a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, valamint 132.
§ (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A szociális ellátások rendjéről szóló 29/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet 10. § (1)
bekezdés a) pontjában a „százharminc” szövegrész helyébe a „kétszázötven” szöveg, 10. § (1)
bekezdés b) pontjában a „száznyolcvan” szövegrész helyébe a „háromszáz” szöveg lép.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
3. § E rendelet előírásait a hatálybalépése napján folyamatban lévő valamennyi – önkormányzati
segély megállapítására irányuló – eljárásban alkalmazni kell.
Tiszacsege, 2014. május 7.

Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
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4.

Napirendi pont
A gyermekjóléti ellátásokról szóló 9/2006. (III. 30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Aki egyetért a gyermekjóléti ellátásokról szóló 9/2006. (III. 30.) önkormányzati rendelet
módosításával, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a gyermekjóléti ellátásokról szóló
9/2006. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosítása – 5 fő igen szavazattal (Tóth Imre és dr.
Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi rendeletet alkotja:
Tiszacsege Város Önkormányzata képviselő‐testületének
12/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelmi és gyermekjóléti ellátások rendjéről
Tiszacsege Város Önkormányzatának képviselő‐testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében, 20/C. § (9) bekezdésében, 29. § (1)‐
(2) bekezdésében, 131. § (1) bekezdésében, 137. § (1) bekezdésében, valamint 162. § (5)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (1)‐(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
6. § E rendelet alkalmazásában különös méltánylást érdemel minden olyan élethelyzet, amelyre
tekintettel a kérelem elutasítása, avagy az ellátás hiánya a gyermek testi, értelmi, érzelmi, erkölcsi
fejlődését, egészséges nevelkedését és jólétét biztosító családi környezetet súlyosan veszélyeztetné.
7. § (1) Az e rendeletben szabályozott pénzbeli és természetbeni gyermekjóléti ellátások
megállapítására irányuló kérelmek Tiszacsege Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
Polgármesteri Hivatalánál (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal), a személyes gondoskodást nyújtó
alapellátások iránti kérelmek az ellátást biztosító intézményeknél, ellátási formánként egyedileg
meghatározott tartalommal rendszeresített formanyomtatványokon, írásban, postai úton vagy
ügyfélfogadási időben személyesen terjeszthetőek elő.
(2) A kérelmekhez az ellátást igénylő és családja vagyoni, jövedelmi körülményeit feltáró, e
rendeletben nevesített nyilatkozatokat, igazolásokat – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában
– minden esetben csatolni kell.
(3) A jövedelemszámításnál irányadó időszak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
törvény vonatkozó előírásai szerint kerül megállapításra.

16

(4) A (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel valamennyi kérelem mellékletét képező
vagyonnyilatkozat az 1. mellékletben, a jövedelemnyilatkozat a 2. mellékletben megjelölt adatokat
tartalmazza.
(5) A beadványokhoz – a (4) bekezdésben rögzítettek alapján – csatolni rendelt nyilatkozatokban
foglaltak alátámasztására a rendelkezésre álló, nyilvános vagy hivatalból beszerezhető adatokon túl a
kérelmező és családja szociális körülményeit, vagyonának, jövedelmének típusát, mértékét hitelt
érdemlően igazoló köz‐ vagy teljes bizonyító erejű magánokiratok szolgálhatnak.
8. § (1) A pénzbeli és természetbeni ellátások megállapítására irányuló kérelmeket a Polgármesteri
Hivatal, a személyes gondoskodást nyújtó alapellátások iránti kérelmeket az ellátást biztosító
intézmény döntésre előkészítve a gyermekvédelmi hatáskör – igény elbírálására jogosult –
gyakorlójához továbbítja.
(2) A kérelmek megalapozottságát, az azokban és a csatolt nyilatkozatokban, igazolásokban
feltüntetett adatok valóságtartalmát kétség esetén környezettanulmány készítésével szükséges
tisztázni.
(3) Amennyiben környezettanulmány felvételére az igénylő vagy valamely hozzátartozó
együttműködési készségének hiányára visszavezethető okból kifolyólag a (2) bekezdésben foglaltak
szerint nincs lehetőség, a kérelmet a rendelkezésre álló adatok mérlegelésével kell megítélni.
(4) Az ellátási igényeket a hatáskör gyakorlója a kérelemben foglaltak alapján, a jogszabály vagy e
rendelet vonatkozó előírásaira tekintettel hiánytalanul csatolt mellékletekben rögzítettekre, valamint
az esetleges környezettanulmány megállapításaira figyelemmel bírálja el.
2. Az ellátások folyósításának rendje
9. § Az e rendeletben szabályozott pénzbeli gyermekjóléti ellátásokat a kérelmező által megjelölt
számlára utalással, ennek hiányában pénztári kifizetés vagy postai kiutalás útján, rendszeres
juttatások esetében a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló
kormányrendeletben megjelölt határidőn, eseti támogatások alkalmával az ellátást megállapító
határozat jogerőre emelkedését követő nyolc munkanapon belül kell folyósítani.
10. § (1) A gyermekvédelmi hatáskör gyakorlója az e rendeletben szabályozott rendszeres
ellátásokat a folyósítás időtartama alatt, az egyedi juttatásokat az igénybevételt követő három
hónapon belül szükség szerint – a jogosultság megalapozottságát érintő kétely felmerülése esetén –
ellenőrzi.
(2) Az ellátásban részesülő az (1) bekezdésben meghatározott – a támogatás felülvizsgálatára
irányuló – eljárás során köteles maradéktalanul együttműködni.
(3) Az együttműködés (2) bekezdésben rögzített kötelezettségének megszegése – a különös
méltánylást érdemlő esetek kivételével – az ellátás megszüntetését eredményezi, megtérítési igényt
alapozva meg.
11. § A hatáskör gyakorlója a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény,
illetve e rendelet megsértésével, a szükséges feltételek hiányában, jogosulatlanul és rosszhiszeműen
igénybe vett ellátás összegének, pénzegyenértékének, térítési díjának, valamint a felmerülő kamat
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összegének teljes vagy részleges elengedéséről, részletfizetési kedvezmény biztosításáról kizárólag
különös méltánylást érdemlő esetben határozhat.
3. Az ellátások formái
12. § A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:
a.

a gyermekjóléti szolgáltatás,

b.

a gyermekek napközbeni ellátása és

c.

a gyermekek átmeneti gondozása.
4. A személyes gondoskodást nyújtó alapellátások

13. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatásról a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (a továbbiakban: Gyermekjóléti Szolgálat) intézményi keretei
között gondoskodik az Önkormányzat.
(2) A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény vonatkozó előírásai szerint
ellátásra jogosultak hozzáférését a gyermekjóléti szolgáltatáshoz a Gyermekjóléti Szolgálat
Tiszacsegei Területi Irodája szervezi.
14. § (1) A gyermekek napközbeni ellátását a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde fenntartójaként
bölcsődei elhelyezés formájában biztosítja az Önkormányzat.
(2) A bölcsődei felvételi kérelmek elbírálása során a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló törvényben meghatározott ellátotti körön túl valamennyi rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket előnyben kell részesíteni.
(3) Az intézményvezető a gyermek ellátásáról különös méltánylást érdemlő esetben saját
hatáskörben, külön eljárás nélkül, haladéktalanul intézkedik.
15. § A gyermekek átmeneti gondozásáról a Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében működő
helyettes szülői hálózat révén gondoskodik az Önkormányzat.
5. Térítési díjak
16. § A gyermekek napközbeni ellátása keretében bölcsődei elhelyezésben részesülő gyermek
gondozásának (a továbbiakban: bölcsődei gondozás) intézményi térítési díját, illetve szolgáltatási
önköltségét a 3. melléklet, a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait a 4. melléklet rögzíti.
17. § A bölcsődei gondozás személyi térítési díja azon napok után kerül megállapításra, melyeken a
gyermek az ellátást igénybe veszi.
6. Záró rendelkezések
1. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
2. § Hatályát veszti a gyermekjóléti ellátásokról szóló 9/2006. (III. 30.) önkormányzati rendelet.
Tiszacsege, 2014. május 7.
Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
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1. melléklet a 12/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
A vagyonnyilatkozat kötelező tartalmi kellékei
1. Az ellátást igénylő személyes adatai
1.1. neve, születési neve,
1.2. születési helye, ideje,
1.3. anyja neve,
1.4. lakcíme,
1.5. tartózkodási helye;
2. az ellátást igénylő, valamint a vele a kérelem előterjesztésének időpontjában közös háztartásban élő közeli hozzátartozóinak
egyes vagyontárgyai
2.1. ingatlan vagyon
2.1.1. az ingatlan adatai
2.1.1.1. jellege
2.1.1.1.1. lakóingatlan, lakótelek,
2.1.1.1.2. üdülőingatlan, üdülőtelek,
2.1.1.1.3. nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész,
2.1.1.1.4. termőföld,
2.1.1.1.5. egyéb,
2.1.1.2. címe,
2.1.1.3. helyrajzi száma,
2.1.1.4. alapterülete,
2.1.1.5. tulajdonosa (tulajdoni hányad),
2.1.1.6. használatának jogcíme,
2.1.1.7. szerzési éve,
2.1.1.8. becsült forgalmi értéke,
2.2. gépjármű vagyon
2.2.1. a gépjármű adatai
2.2.1.1. jellege
2.2.1.1.1. személygépjármű,
2.2.1.1.2. tehergépjármű,
2.2.1.1.3. autóbusz,
2.2.1.1.4. motorkerékpár,
2.2.1.1.5. vízi jármű,
2.2.1.1.6. egyéb,
2.2.1.2. típusa,
2.2.1.3. forgalmi rendszáma,
2.2.1.4. gyártási éve,
2.2.1.5. szerzési éve,
2.2.1.6. becsült forgalmi értéke;
3. keltezés, valamint az ellátást igénylő aláírása.
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2. melléklet a 12/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
A jövedelemnyilatkozat kötelező tartalmi kellékei
1. Az ellátást igénylő személyes adatai
1.1. neve, születési neve,
1.2. születési helye, ideje,
1.3. anyja neve,
1.4. lakcíme,
1.5. tartózkodási helye;
2. a kérelem előterjesztésének időpontjában az ellátást igénylővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma;
3. a kérelem előterjesztésének időpontjában az ellátást igénylővel közös háztartásban élő, az egy főre jutó jövedelem számítása
szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai
3.1. a hozzátartozó
3.1.1. neve, születési neve,
3.1.2. születési helye, ideje,
3.1.3. anyja neve,
3.1.4. a hozzátartozói viszony jellege
3.1.4.1. házastárs, élettárs,
3.1.4.2. gyermek,
3.1.4.3. egyéb rokon;
4. jövedelmi adatok
4.1. a jövedelem forrása
4.1.1. munkaviszony, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony,
4.1.2. egyéni és társas vállalkozás,
4.1.3. őstermelői tevékenység,
4.1.4. szellemi és más önálló tevékenység,
4.1.5. ingó és ingatlan vagyontárgyak értékesítése,
4.1.6. ingó és ingatlan vagyontárgyak bérbeadása,
4.1.7. nyugellátás, egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátás,
4.1.8. táppénz,
4.1.9. gyermekgondozási támogatás,
4.1.10. önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátás,
4.1.11. egyéb,
4.2. az ellátást igénylő
4.2.1. jövedelme kategóriánként,
4.2.2. összes bruttó jövedelme,
4.2.3. összes nettó jövedelme,
4.3. az ellátást igénylővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs)
4.3.1. jövedelme kategóriánként,
4.3.2. összes bruttó jövedelme,
4.3.3. összes nettó jövedelme,
4.4. az ellátást igénylővel közös háztartásban élő egyéb rokon
4.4.1. jövedelme kategóriánként,
4.4.2. összes bruttó jövedelme,
4.4.3. összes nettó jövedelme,
4.5. a család
4.5.1. jövedelme kategóriánként,
4.5.2. összes bruttó jövedelme,
4.5.3. összes nettó jövedelme;
5. keltezés, valamint az ellátást igénylő aláírása.
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3. melléklet a 12/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Bölcsődei gondozás
A

B

1

Tétel megnevezése

Összeg
(Összeg/fő/nap)

2

Szolgáltatási önköltség

2 684 Ft

3

Intézményi térítési díj

190 Ft
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4. melléklet a 12/2014. (V. 7.) önkormányzati rendelethez
Gyermekétkeztetés
A

B

C

Intézmény

Tétel
megnevezése

Intézményi térítési díj
(Nettó összeg/fő/nap)

Tízórai

46 Ft

Ebéd

200 Ft

Uzsonna

46 Ft

5

Összesen

292 Ft

6

Tízórai

48 Ft

Ebéd

198 Ft

Uzsonna

48 Ft

9

Összesen

294 Ft

10

Tízórai

53 Ft

Ebéd

265 Ft

Uzsonna

53 Ft

Összesen

371 Ft

1
2
3
4

7
8

11
12
13

Bölcsőde

Óvoda

Általános Iskola
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5.

Napirendi pont
Balmazújvárosi Rendőrkapitányság beszámolója a 2013. évben végzett munkájáról
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem dr. Berecz József rendőralezredes kapitányságvezetőt, hogy szóbeli
kiegészítését tegye meg.
Dr. Berecz József r. alezredes, kapitányságvezető:
Tisztelettel köszöntök mindenkit a képviselő‐testületi ülésen. Nagyon jó évet sikerült
zárni 2013‐ban a teljes illetékességi területen, de Tiszacsegén különösen, ennek oka,
ahogy a beszámoló is tartalmazza, az, hogy az egyeki és tiszacsegei elkövetői kört
komolyan sikerült eljárás alá vonni, amelynek a következménye az volt, hogy zömük,
előzetes letartóztatásba került. Jelentős hányaduk mai napig szabadságvesztését tölti,
illetve előzetes letartóztatásban van. Ez az elkövetői körhöz volt köthető azok a
jogsértések, amelyeknek a zöme ismertté vált Tiszacsegén. A működtető
Újszentmargitán, illetve természetesen Egyeken, ennek az elkövetői körnek a kivonása
a területről eredményezte azt, hogy a három Tiszamenti településen jelentős javulás
következett be a közbiztonság, illetve a bűnügyi helyzet vonatkozásában. Ezeknek a
személyeknek a távolléte gyakorlatilag azokat a telephely betöréseket, üzemanyag
lopásokat amik itt a tavalyi év elején, illetve azt megelőzően jellemzőbbek voltak,
eredményezték azt, hogy teljesen megszűnt. Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy
ezek a személyek minél tovább távol legyenek a településektől és ez a helyzet
megmaradjon. Teljesen megszüntetni nem valószínű, hogy fogjuk tudni a bűnözést, ez
még talán sehol nem sikerült a világon. Én úgy gondolom, hogy sikerült egy olyan
közbiztonságot megteremteni Tiszacsegén az elmúlt időszakban a tavalyi évben
különösen, amely alapján az itt lakóknak, a város vezetésnek, a képviselő‐testületnek
talán nem ez volt a legfontosabb problémája és nem kellett azzal foglalkozni, hogy a
település közbiztonsági helyzete miként alakul. Úgy gondolom, hogy a tavalyi évben az
elmúlt időszakhoz képest jelentősebb rendezvények megtartására is sor került, illetve
azok a rendezvények, amelyek korábban is meg lettek tartva azoknak a látogatottsága
jelentősen nagyobb volt, kiemelendő a Tankcsapda koncert, ami teljesen gond és
problémamentesen zajlott le, ez elmondható a többi rendezvényről is. Az üdülőfalu
területén is minimális számú jogsértés vált ismertté, főleg ahhoz képest, amekkora
számú ingatlan ezeken a területeken található, úgy gondolom, hogy a Tiszacsegére
látogató üdülővel rendelkező személyek nem úgy kellett hogy elmenjenek a városból,
hogy közbiztonsági, bűnügyi jellegű problémáik voltak, hanem felszabadultan tudtak
szórakozni és pihenni. Nagyon bízom abban, hogy az elkövetkezendő időszakban is
tudjuk ezeket a mutatókat tartani és biztosítani a településnek. Nem is a tavalyi hanem
attól még jobb közbiztonságot 30‐40 ügyszámmal kevesebb bűnügy vált ismertté, mint
ami tavaly ilyenkorra ismertté vált. Szeretném megköszöni az önkormányzatnak, a
képviselő‐testületnek a támogatását, segítségét amit a tavalyi évben a munkánkhoz
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nyújtott, különösen a polgárőrségnek. Azt el kell mondani, hogy egy jó közbiztonsággal
rendelkező településen a segítő szerveknek, így a polgárőrségnek sem kellett olyan
erőbedobással működni, mint amikor estleges rosszabb helyzet van. Mindenképpen
nagy eredménynek érem el, bár már az idei évben a térfigyelő rendszer a településen
tesztüzemben van. Az összes településünkön rendkívül pozitív hatással volt mind a
megelőzésről, az utazó bűnözés jelenléte lényegesen visszaesett azokon a
településeken, ahol kamerarendszer működik. Illetve a felderítésekben is
segítségünkre volt. Biztos, hogy nagy segítséget fog jelenteni a mi munkánkban, a
megelőzésben különösen. Szeretném megköszönni azt a két jutalmat, amit a két
tiszacsegei őrs beosztottjának felajánlott és a tegnapi napon Polgármester Úr által
átadásra került. 93 óta dolgozom itt, én nem emlékszem arra, hogy települési
önkormányzatok ilyen szinten ismerték volna el a rendőreiknek a munkáját, ezt külön
köszönöm a testületnek és Polgármester Úrnak. Nagy erőkkel dolgozunk az
őrsparancsnoki beosztás betöltésén. Erre pályázatot is írtunk ki, átküldtük ide is, hogy
az újságban megjelenjen, sajnos nem volt rá jelentkező. Természetesen újból kiírásra
fog kerülni, a rendészeti parancsnokoknak nagy leterheltséget jelent, hogy nincs
őrsparancsnok, ezért megtesszük a szükséges lépéseket.
Szilágyi Sándor polgármester:
A tiszacsegei lakosoknak annyit szeretnék elmondani, hogy a beszámoló anyaga itt van
nálam, bárki megnézheti, tények támasszák alá, hogy amit a Kapitány Úr elmondott,
meg amit mi is érzünk, Tiszacsegén a közbiztonság nagyon jó. Lényegesen kevesebb a
lopások száma. Igazán komolyabb betörés sorozatok az utolsó egy évben nem történt,
amit külön köszönök. A „Látható rendőrség”, amit elindítottatok, tényleg lehet mindig
rendőrökkel találkozni, ha éjszaka érkezek is haza és a településen körbe megyek,
lehetetlen, hogy rendőrrel ne találkozzak, nagyon jó eredményt értetek el. A térfigyelő
rendszerrel kapcsolatban még annyit szeretnék elmondani, ami próbaüzemen van,
adtunk be rá pályázatot, minden kedves tiszacsegei lakost megnyugtatni szeretnék,
hogy ehhez illetéktelen nem fér hozzá, senki más célra nem fogja használni. Nagyon
komoly rendszer és a város biztonságát szolgálja és azokat az illetéktelenül ide
bátorkodó embereket, akik nem tartják be az együttélés alapvető szabályait, illetve
garázdaságot, lopást, egyebet követnek el, annak a kiszűrésére hihetetlen támogatást
tud nyújtani a kapitányságnak. Ehhez illetéktelen nem tud hozzáférni, csak a jót
szolgálja Tiszacsegén, külön kértem Kapitány Úr segítségét, hogy bővítsük ezt a
rendszert.
Aki egyetért a Balmazújvárosi Rendőrkapitányság beszámolója a 2013. évben végzett
munkájával, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Rendőrkapitányság
beszámolója a 2013. évben végzett munkájáról – 5 fő igen szavazattal (Tóth Imre és
dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
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83/2014.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege
Város
Önkormányzata
Képviselő‐testülete
a
Balmazújvárosi
Rendőrkapitányság 2013. évben végzett munkájukról készített beszámolót elfogadja.
Képviselő‐testület köszönetét fejezi ki a balmazújvárosi Rendőrkapitányság és a
tiszacsegei Rendőrőrs állományának azért a munkájáért, melyet az elmúlt évben és
jelenleg is végez a település közrendjének és közbiztonságának védelme érdekében.
Felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy döntéséről a Rendőrkapitányság vezetőjét
értesítse.
Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester

6.

Napirendi pont
A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának
módosítása tárgyában
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88.§ (2) bekezdése alapján a
Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának társulási megállapodása módosítását
elfogadja.
A képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a társulási
megállapodás módosításának aláírására.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Balmazújvárosi Kistérség
Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosítását – 5 fő igen szavazattal
(Tóth Imre és dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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84/2014.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT:

a Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodása módosítása
tárgyában

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88.§ (2) bekezdése alapján a
Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulásának társulási megállapodása módosítását
elfogadja.
A képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a társulási megállapodás
módosításának aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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melléklet a 84/2014.(IV. 30.) KT. számú határozathoz:

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA
TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA
mely létrejött az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés k) pont és a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény IV. fejezetében kapott felhatalmazás
szerint.
1. A Balmazújvárosi Kistérség Többcélú Társulása 2013. július 1. napjától hatályos társulási
megállapodásának (a továbbiakban: Társulási Megállapodás) II. fejezet 3.1. pontja helyébe
az alábbi 3.1. pont lép:
3.1. szociális szolgáltatások
3.1.1. családsegítés az 1993. évi III. törvény 64. §‐a alapján,
3.1.2. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az 1993. évi III. törvény 65. §‐a alapján,
3.1.3. nappali ellátás az 1993. évi III. törvény 65/F. §‐a alapján,
3.1.3.1. idősek klubja (demens személyeket is ellát)
3.1.3.2. szenvedélybetegek nappali ellátása
3.1.3.3. fogyatékkal élők nappali ellátása
3.1.3.4. pszichiátriai betegek nappali ellátása
3.1.4. étkeztetés az 1993. évi III. törvény 62. §‐a alapján,
3.1.5. közösségi szolgáltatás az 1993. évi III. törvény 65/A. §‐a alapján,
3.1.6.1. közösségi pszichiátriai ellátás
3.1.6.2. szenvedélybetegek közösségi ellátása
3.1.6. támogató szolgáltatás az 1993.évi III. törvény 65/C.§‐a alapján
3.1.7. gyermekjóléti szolgáltatás az 1997. évi XXXI. törvény 39.§‐a alapján,
3.1.8. házi segítségnyújtás az 1993. évi III. törvény 63.§‐a alapján,
3.1.9. helyettes szülő az 1997. évi XXXI. törvény 39. §‐a alapján,
3.1.10. ápolást‐gondozást nyújtó ellátás (idősek otthona) az 1993. évi III. törvény
67.§‐a alapján
2. A Társulási Megállapodás III. fejezet 1. 3. pontja helyébe az alábbi 1.3. pont lép:
1.3.1. Idősek klubja (demens személyeket is ellát)
- Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Veres Péter
u. 8.)
- Egyek Nagyközség Önkormányzata (Egyek, Tisza út 6.)
- Tiszacsege Város Önkormányzata (Tiszacsege, Tompa út 1.)
1.3.2. Szenvedélybetegek nappali ellátása
‐ Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Debreceni u.
12.)
‐ Egyek Nagyközség Önkormányzata
‐ Hortobágy Község Önkormányzata
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‐ Tiszacsege Város Önkormányzata
1.3.3. Fogyatékkal élők nappali ellátása
‐ Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Veres Péter
u. 8.)
‐ Egyek Nagyközség Önkormányzata
‐ Hortobágy Község Önkormányzata
‐ Tiszacsege Város Önkormányzata
1.3.4. Pszichiátriai betegek nappali ellátása
‐ Balmazújváros Város Önkormányzata (Balmazújváros, Debreceni u
12.)
‐ Egyek Nagyközség Önkormányzata
‐ Hortobágy Község Önkormányzata
‐ Tiszacsege Város Önkormányzata
3. A Társulási Megállapodás VI. fejezet 2. pontja az alábbi 2.9. ponttal egészül ki:
2.9. A társulás tulajdonát képező Peugeot 206 típusú gépjármű üzemeltetési,
működtetési, fenntartási költségeit a települési önkormányzatok viselik, úgy, hogy a
tagtelepülések az érdekükben megtett km arányában térítik meg a költségeket.
4. A társulási megállapodás 1. melléklete helyébe jelen megállapodás módosítás 1.
melléklete lép.
5. A társulási megállapodás módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal
hatályban maradnak.

Balmazújváros, 2014.............

A társult önkormányzatok:
Balmazújváros Város Önkormányzata

A társulási megállapodás módosítását jóváhagyó
képviselő‐testületi határozat száma:
…..................... KT határozat

Egyek Nagyközség Önkormányzata

…..................... KT határozat

Hortobágy Község Önkormányzata

….................... KT határozat

Tiszacsege Város Önkormányzata

…....................... KT határozat

Dr. Tiba István
Balmazújváros Város Polgármestere

Dr. Miluczky Attila
Egyek Nagyközség Polgármestere

Vincze Andrásné
Hortobágy Község Polgármestere

Szilágyi Sándor
Tiszacsege Város Polgármestere
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7.

Napirendi pont
Javaslat részvényesi jogok gyakorlásának átruházására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
A PÉTEGISZ kérte tőlünk, hogy a részvényesi jogokat a mindenkori polgármester
gyakorolja.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdése alapján a
Képviselő‐testületet a PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaságban megillető részvényesi jogok gyakorlását
állandó jelleggel átruházza Szilágyi Sándor polgármesterre.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – részvényesi jogok
gyakorlásának átruházását – 5 fő igen szavazattal (Tóth Imre és dr. Gadóczi István
nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

85/2014.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdése alapján a
Képviselő‐testületet a PÉTEGISZ Polgár és Térsége Egészségügyi Központ Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaságban megillető részvényesi jogok gyakorlását
állandó jelleggel átruházza Szilágyi Sándor polgármesterre.
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
Határidő: folyamatos
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8.

Napirendi pont
Javaslat pályázat kiírására a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet
intézményvezetői beosztásának ellátására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Aki egyetért a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői
beosztásának ellátására vonatkozó pályázati kiírással, kérem, hogy kézfelnyújtással
jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a Tiszacsege Kommunális
Szolgáltató Szervezet intézményvezetői beosztásának ellátására vonatkozó pályázat
kiírást – 5 fő igen szavazattal (Tóth Imre és dr. Gadóczi István nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
86/2014.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1) bekezdése alapján az alábbi pályázati felhívást fogadja
el:
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet a fenntartásában működő
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet
intézményvezető (magasabb vezető) beosztásának ellátására
A megbízás időtartama: Az intézményvezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól. A
megbízás kezdő napja 2014. augusztus 1., megszűnésének napja 2019. augusztus 1.
A munkavégzés helye: Tiszacsege, Fő u. 2/f.
A intézményvezetői beosztással járó lényeges feladatok: Az intézményvezető felelős a
Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet alapító okiratában, belső szabályzataiban
foglaltaknak megfelelő ellátásáért, valamint az intézmény számára jogszabályokban előírt
kötelezettségek teljesítéséért.
Az intézményvezető esetében a munkáltatói jogok gyakorlása: Tiszacsege Város
Önkormányzata Képviselő‐testülete gyakorolja az alapvető munkáltatói jogköröket:
kinevezés, vezetői megbízás adása, felmentés, vezetői megbízás visszavonása,
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összeférhetetlenség megállapítása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés
kiszabása. Az egyéb munkáltatói jogokat Tiszacsege Város Önkormányzata polgármestere
gyakorolja.
A beosztáshoz kapcsolódó juttatások:A bérezés a közalkalmazottak jogállásáról szóló
törvény szerint történik, a vezetői pótlék a pótlékalap 250 %‐a.
A megbízás feltételei:
- műszaki felsőfokú iskolai végzettség,
- magyar állampolgárság, cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- a Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezettel fennálló közalkalmazotti jogviszony,
vagy az intézményvezetői megbízással egyidejűleg történő közalkalmazotti kinevezés
városüzemeltetési irányító munkakörbe,
- vagyonnyilatkozat‐tételi eljárás lefolytatása.
A pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat:
-

az iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata,
a pályázó szakmai életútját bemutató fényképpel ellátott önéletrajza,
az intézmény vezetésére vonatkozó program, a szakmai helyzetelemzésre épülő
fejlesztési elképzelésekkel (vezetési program)
a büntetlen előéletet igazoló, 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány,
a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
a pályázó arról szóló nyilatkozata, hogy kéri‐e pályázata zárt képviselő‐testületi ülésen
való tárgyalását.

A pályázat benyújtásának módja és helye: A pályázatot három példányban, zárt
borítékban, a borítékot Tiszacsege Város Önkormányzata polgármesteréhez címezve (4066.
Tiszacsege, Kossuth u. 5.) posta úton vagy személyesen Tiszacsege Önkormányzata
Polgármesteri Hivatalában (Tiszacsege, Kossuth u. 5.) lehet benyújtani. A borítékon fel kell
tüntetni: „ Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet intézményvezetői pályázat”.
A pályázat benyújtásának határideje:A pályázat benyújtásának a határideje a pályázati
felhívásnak a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján való közzétételtől számított 60.
nap.
A pályázat elbírálásának határidejét: 2014. július 31.
A pályázatot Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete bírálja el.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Szilágyi Sándor polgármester nyújt
(52/588‐400).
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A pályázati kiírás közzétételének helyei:
- a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldala,
- Tiszacsege Város Önkormányzata honlapja,
- Tiszacsege Önkormányzata Polgármesteri Hivatala hirdetőtáblája.
Végrehajtási határidő: a határozatban rögzítettek
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester, Füzesiné Nagy Zita jegyző

9.

Napirendi pont
Termálstrand, Holdfény kemping, valamint a szálláshelyek szolgáltatási díjainak
felülvizsgálata
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
A Termálsdtrand, Holdvény kemping valamint a szálláshelyek szolgáltatási díjainak
felülvizsgálatát Mándi László elkészítette. Aki egyetért a Termálstrand, Holdfény
kemping, valamint a szálláshelyek szolgáltatási díjaira vonatkozó határozati
javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Termálstrand, Holdfény
kemping, valamint a szálláshelyek szolgáltatási díjainak felülvizsgálata – 5 fő igen
szavazattal (Tóth Imre és dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
87/2014.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a 91/2013.(V. 29.) KT. számú
határozatával elfogadott Tiszacsege Termálstrand, Holdfény Kemping, valamint a
szálláshelyek szolgáltatási díjait 2014. június 01. napjától az alábbiak szerint állapítja meg:
MEGNEVEZÉS:

ÁFÁ‐val növelt ár (Ft)
2014.06.01. napjától

TERMÁLSTRAND:
Felnőtt belépőjegy
Gyermek, diák belépőjegy
Nyugdíjas belépőjegy
Felnőtt úszójegy ( 8‐10 óráig )
Gyermek, diák úszójegy ( 8‐10 óráig )
Nyugdíjas úszójegy ( 8‐10 óráig )

1200
900
900
500
400
400
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Felnőtt fürdő bérlet 5 alkalom
Felnőtt fürdő bérlet 10 alkalom
Gyermek, diák fürdő bérlet 5 alkalom
Gyermek, diák fürdő bérlet 10 alkalom
Nyugdíjas fürdő bérlet 5 alkalom
Nyugdíjas fürdő bérlet 10 alkalom
Felnőtt úszóbérlet 5 alkalom
Felnőtt úszóbérlet 10 alkalom
Gyermek, diák úszóbérlet 5 alkalom
Gyermek, diák úszóbérlet 10 alkalom
Nyugdíjas úszóbérlet 5 alkalom
Nyugdíjas úszóbérlet 10 alkalom
Kedvezmények:
Családi belépőjegy: (szülők + 2 gyermek /18 éves korig/ )
Több gyermek esetén minden további gyermek jegye

Csoportos kedvezmény ( 20 fő felett )
Délutáni fürdő jegy ( 16 óra után ):
Felnőtt belépőjegy
Gyermek, diák belépőjegy
Nyugdíjas belépőjegy
Családi belépőjegy ( szülők + 2 gyermek /18 éves korig/ )
Több gyermek esetén minden további gyermek jegye

Masszázskád 30 perc
Masszázskád 1 óra
Szauna 1 fő (+ 200 Ft letéti díj)
Öltöző szekrény (+ 200 Ft letéti díj)
Kabin (+ 200 Ft letéti díj)
MEGNEVEZÉS:

5400
10200
4000
7500
4000
7500
2500
4500
2000
3600
2000
3600
3360
720
10%
800
600
600
2000
440
910
1600
1100
250
450
ÁFÁ‐val növelt ár (Ft)
2014.06.01. napjától

KEMPING napidíjak:
Lakóautó
Lakókocsi
Autó parkolás
Sátorhely ‐ 2 személyes
Sátorhely ‐ 4 személyes
Busz
Motor
Kerékpár
Felnőtt napijegy + (ifa)

850
850
250
700
900
700
150
50
300
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Nyugdíjas napijegy + (ifa)
Gyermek napijegy ( 18 éves korig )
SZÁLLÁSHELY napidíjak:
Faház 4 személyes ( + ifa )
Faház 5 személy (+ ifa )
Bodega 4 személyes ( + ifa )
Tisza‐parti Vendégház 2 személyes szoba ( + ifa )
Tisza‐parti Vendégház 4 személyes szoba ( + ifa )
Tisza‐parti Vendégház Apartman 4 személyes ( + ifa )
Kerékpárkölcsönzés:
1 óra
1 nap
1 hét

300
200
5000
6000
2500
4000
7000
10000
350
1100
6300

Határidő: 2014. június 01.
Felelős: Oláh Lajos Tiszacsege Komm. Szolg. Szerv. megbízott intézményvezető

10.

Napirendi pont
Beszámoló a 2013. évi helyi adóbevételekről és adóztatási munkáról
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Bizottság megtárgyalta, elfogadásra javasolta. Tiszacsegén az adó befizetési morált
jónak mondom, kevés adóbevételünk marad el, vannak kintlévőségeink, de mióta ez a
képviselő‐testület van, ezt szigorúan fogja, haladékot csak kivételes esetben fogadunk
el, tehát lényeges javulás van. Aki egyetért a 2013. évi helyi adóbevételekről és
adóztatási munkáról szóló beszámolóval, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a 2013. évi helyi
adóbevételekről és adóztatási munkáról szóló beszámolót – 5 fő igen szavazattal
(Tóth Imre és dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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88/2014.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a 2013. évi helyi adóbevételekről és
adóztatási munkáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester

11.

Napirendi pont
Beszámoló Tiszacsege Város Önkormányzata
márciusában végzett munkájáról
Ea.: Füzesiné Nagy Zita jegyző
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Polgármesteri

Hivatala

2014

Szilágyi Sándor polgármester:
Kérdezem Füzesiné Nagy Zita jegyző Asszonyt, hogy kívánja‐e kiegészítésen?
Füzesiné Nagy Zita jegyző:
Nem.
Szilágyi Sándor polgármester:
Bizottság elfogadásra javasolta. Aki egyetért Tiszacsege Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala 2014 márciusában végzett munkájáról szóló beszámolóval,
kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Tiszacsege Város
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 2014 márciusában végzett munkájáról szóló
– 5 fő igen szavazattal (Tóth Imre és dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
89/2014.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete Tiszacsege Város Önkormányzata
Polgármesteri Hivatala 2014 márciusában végzett munkájáról szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Füzesiné Nagy Zita jegyző
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12.

Napirendi pont
Tájékoztató Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Bizottságunk megtárgyalta, elfogadásra javasolta. Aki egyetért a Tiszacsege Város
Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról szóló tájékoztatóval kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Tiszacsege Város
Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról szóló tájékoztatót – 5 fő igen
szavazattal (Tóth Imre és dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta.
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13.

Napirendi pont
A VII. „Tiszacsegei Halászlé Fesztivál” és a II. „Tiszacsegei Harcsapaprikás Főző
Fesztivál” rendezvény megtartásához önkormányzati területek igénylése
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Tiszacsegei Halászlé Fesztivált, valamint Tiszacsegei Harcsapaprikás Főző Fesztivált
szeretne rendezni Karátos Nagy Sándor és a Halászcsárda, erre kérték a területet, hogy
térítésmentesen biztosítsuk a részükre. Bizottság megtárgyalta, én is javaslom,
képviselő társaim is, ez Tiszacsege Város lakóinak is színvonalas rendezvény, Tiszacsege
Város jó hírét viszi tovább, javaslom, hogy a területet térítésmentesen adjuk oda. A
terület még most került a tulajdonunkba.
Ismertetem a határozati javaslatot:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy a VII.
„Tiszacsegei Halászlé Fesztivál” elnevezésű rendezvény megtartásához igényelt
5835/6‐os helyrajzi számú „üdülőépület és udvar” megnevezésű, 4065 m2,
a 6021‐es helyrajzi számú, „közterület” megnevezésű, 467 m2,
a 0881/6‐os helyrajzi számú, „közterület” megnevezésű, 582 m2,
a 0881/5‐ös helyrajzi számú, „üdülőépület, erdő, magánút, parkoló” megnevezésű,
4146 m2
a 7666/163‐as helyrajzi számú, „vízállás” megnevezésű, 3402 m2,
összesen: 1,2662 ha nagyságú önkormányzati területet a vasvázas építménnyel együtt
térítésmentesen biztosítja Nagy Sándor 4025 Debrecen, Nyugat u. 5‐7. szám alatti
lakos részére.
Képviselő‐testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a döntésről értesítse a
kérelmezőt.
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a VII. „Tiszacsegei Halászlé
Fesztivál” megtartásához önkormányzati területek igénylését – 5 fő igen szavazattal
(Tóth Imre és dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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90/2014.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy a VII.
„Tiszacsegei Halászlé Fesztivál” elnevezésű rendezvény megtartásához igényelt
5835/6‐os helyrajzi számú „üdülőépület és udvar” megnevezésű, 4065 m2,
a 6021‐es helyrajzi számú, „közterület” megnevezésű, 467 m2,
a 0881/6‐os helyrajzi számú, „közterület” megnevezésű, 582 m2,
a 0881/5‐ös helyrajzi számú, „üdülőépület, erdő, magánút, parkoló” megnevezésű,
4146 m2
a 7666/163‐as helyrajzi számú, „vízállás” megnevezésű, 3402 m2,
összesen: 1,2662 ha nagyságú önkormányzati területet a vasvázas építménnyel együtt
térítésmentesen biztosítja Nagy Sándor 4025 Debrecen, Nyugat u. 5‐7. szám alatti lakos
részére.
Képviselő‐testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a döntésről értesítse a
kérelmezőt.
Határidő: 2014. május 31.
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy a II.
„Tiszacsegei Harcsapaprikás Főző Fesztivál” elnevezésű rendezvény megtartásához
igényelt,
5835/6‐os helyrajzi számú „üdülőépület és udvar” megnevezésű, 4065 m2,
a 6021‐es helyrajzi számú, „közterület” megnevezésű, 467 m2,
a 0881/6‐os helyrajzi számú, „közterület” megnevezésű, 582 m2,
a 0881/5‐ös helyrajzi számú, „üdülőépület, erdő, magánút és parkoló” megnevezésű,
4146 m2,
a 7666/163‐as helyrajzi számú, „vízállás” megnevezésű, 3402 m2 területű,
összesen: 1,2662 ha nagyságú önkormányzati területet a vasvázas építménnyel együtt
térítésmentesen biztosítja Nagy Sándor 4025 Debrecen, Nyugat u. 5‐7. szám alatti
lakos részére
Képviselő‐testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a döntésről értesítse a
kérelmezőt.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
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Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a II. „Tiszacsegei
Harcsapaprikás Főző Fesztivál” megtartásához önkormányzati területek igénylését –
5 fő igen szavazattal (Tóth Imre és dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

91/2014.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy a II. „Tiszacsegei
Harcsapaprikás Főző Fesztivál” elnevezésű rendezvény megtartásához igényelt,
5835/6‐os helyrajzi számú „üdülőépület és udvar” megnevezésű, 4065 m2,
a 6021‐es helyrajzi számú, „közterület” megnevezésű, 467 m2,
a 0881/6‐os helyrajzi számú, „közterület” megnevezésű, 582 m2,
a 0881/5‐ös helyrajzi számú, „üdülőépület, erdő, magánút és parkoló” megnevezésű,
4146 m2,
a 7666/163‐as helyrajzi számú, „vízállás” megnevezésű, 3402 m2 területű,
összesen: 1,2662 ha nagyságú önkormányzati területet a vasvázas építménnyel együtt
térítésmentesen biztosítja Nagy Sándor 4025 Debrecen, Nyugat u. 5‐7. szám alatti lakos
részére
Képviselő‐testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a döntésről értesítse a
kérelmezőt.
Határidő: 2014. május 31.
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester

14.

Napirendi pont
Polgármesteri jelentés
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester ismerteti a polgármesteri jelentésben foglaltakat.

Szilágyi Sándor polgármester:
Tegnap a Szent Flórián Napja alkalmából a Hajdú‐Bihar Megyei Katasztrófavédelem és a
megyei Rendőrkapitányság közös állományi gyűlést tartott, ahol Tiszacsege Város
Önkormányzata nevében kettő Tiszacsegén szolgálatot teljesítő rendőrnek jutalomként
órát ajándékoztunk, egyiket Bana Judit rendőrkisasszonynak, a másikat pedig Jónás
János körzeti megbízott Úrnak. Külön örültem, hogy Kovács Ferenc dandártábornok Úr
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külön oda jött hozzánk, szeretnék a katasztrófavédelem dolgozóinak is egy
térítésmentes napot biztosítani a fürdőn, ő ezt örömmel nyugtázta. Megszervezzük,
hogy a katasztrófavédelem azon dolgozóit, akit Tábornok Úr erre megfelelőnek tart, az
Tiszacsegén a fürdőt térítésmentesen igénybe vehesse. A közmunkaprogramokról
annyit szeretnék elmondani, hogy 38 fős indul, és továbbra is azokat az információkat
hallom, hogy május közepétől továbbra is fog indulni. A településünk megítélésem
szerint biztonságosan működik, az anyagi forrás biztosítva van a kötelező feladatok
ellátásra. Olyan nincs a településen, ami a működési feltételt anyagi részről ne
biztosítaná. Az látszik, hogy kevesebb közmunkás van. Arra kérek minden tiszacsegei
lakost, mert a saját portája előtt az árkot és a járdát az útburkolattól visszább 1 méterig
köteles letakarítani, aki bír vele, tegye meg. Nagyon sok telek van elhanyagolt
állapotban és a közterületek is elhanyagolt állapotban van. Többet már a település nem
tud felvállalni, igény szerint a két Alpolgármester Úr, illetve a Kommunális Szolgáltató
vezetői gondoskodnak róla, hogy a település minél rendezettebben nézzen ki. Külön
köszönöm a nyugdíjasoknak, hogy a két alpolgármester Úr, illetve a Kommunális
Szolgáltató közreműködésével virágokat helyeztünk el. Sajnálattal kellett észrevenni,
hogy nem leszakították, hanem szabályosan kiemelték, minden ilyen lakost arra kérek,
ha már segíteni nem segít, ilyen károkat ne okozzanak. Összességében a település
működik, a nyári rendezvényeket megfogjuk tartani. Tegnap olyan igény merült fel,
hogy a Hajdú‐Bihar Megyei Vadászkamara is szívesen tartaná a rendezvényüket a Tisza‐
parton.
Aki egyetért a polgármesteri jelentéssel és az elhangzott kiegészítéssel kérem, hogy
kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – polgármesteri jelentés – 5 fő
igen szavazattal (Tóth Imre és dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

92/2014.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a polgármesteri jelentést az
elhangzott kiegészítéssel elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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15.

Napirendi pont
Különfélék.
a.) Intézményvezetői pályázat véleményezése
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem Simon Albertet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a bizottság
véleményét ismertesse.
Simon Albert PÜB. elnök:
Elsőként a Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola intézményvezetői beosztására
benyújtott pályázatról beszélnék. A pályázati kiírásnak megfelelően egyetlen egy
pályázó adta be pályázatát Bana Józsefné, a tiszacsegei lakosok jól ismerik, mert
évtizedek óta itt dolgozik az iskolában. Az ő pályázata érvényes, formailag, tartalmilag
megfelel a kiírásoknak. A bizottsági ülésen megismerkedtünk a pályázat tartalmával,
azt jónak ítéljük, megfelelően és támogatjuk a pályázatát.
Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – figyelembe véve a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h.) pontjában foglaltakat
– támogatja Bana Józsefné Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola intézményvezetői
kinevezését.
Képviselő‐testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy döntéséről a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Balmazújvárosi Tankerület igazgatóját értesítse.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Bana Józsefné által a
Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola intézményvezetői beosztására benyújtott
pályázatát – 5 fő igen szavazattal (Tóth Imre és dr. Gadóczi István nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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93/2014.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – figyelembe véve a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h.) pontjában foglaltakat –
támogatja Bana Józsefné Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola intézményvezetői
kinevezését.
Képviselő‐testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy döntéséről a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Balmazújvárosi Tankerület igazgatóját értesítse.
Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester

Simon Albert PÜB. elnök:
Hasonló témában kaptunk megkeresését a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Debreceni Tankerületeinek illetékességébe tartozó Hajdú‐Bihar Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat főigazgatói beosztására írtak ki pályázatot, ide két jelentkező adta be a
pályázatát, Horváthné Ladányi Kornélia, és Dr. Bartháné Dr. Kmetty Éva mindkettőt
áttekintettük. A pályázati kiíró eldönti, hogy melyik pályázó tölti be az állást,
támogatjuk bármelyikőjük is legyen.
Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – figyelembe véve a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h.) pontjában foglaltakat
– a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerületének illetékességébe
tartozó Hajdú‐Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói beosztására
Horváthné Ladányi Kornélia és Dr. Bartháné Dr. Kmetty Éva által benyújtott
pályázatában foglaltakkal egyetért, mind a két főt alkalmasnak találja a feladat
ellátására, főigazgatói kinevezésüket támogatja.
Képviselő‐testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy döntéséről a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerület igazgatóját értesítse.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Horváthné Ladányi Kornélia, és
Dr. Bartháné Dr. Kmetty Éva által benyújtott pályázatát – 5 fő igen szavazattal (Tóth
Imre és dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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94/2014.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – figyelembe véve a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (4) bekezdés h.) pontjában foglaltakat – a
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerületének illetékességébe tartozó
Hajdú‐Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatói beosztására Horváthné Ladányi
Kornélia és Dr. Bartháné Dr. Kmetty Éva által benyújtott pályázatában foglaltakkal egyetért,
mind a két főt alkalmasnak találja a feladat ellátására, főigazgatói kinevezésüket támogatja.
Képviselő‐testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy döntéséről a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerület igazgatóját értesítse.
Határidő: 2014. május 15.
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester

b.) Fő u. 71. szám alatti épület használatba adása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem Simon Albertet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a bizottság
véleményét ismertesse.
Simon Albert PÜB. elnök:
A valamikori Tóni bácsi szolgálati lakásáról van szó, amelyet az önkormányzat
átalakított táncteremmé, illetve kézműves teremmé. Ennek a két teremnek és a hozzá
kapcsolódó kiszolgáló létesítményeknek az átadásáról van szó, erre azért van szükség,
mert a művészeti oktatás keretében a kézműves foglalkozások megvalósításához
szükségeltetik ez a két tanterem, ez erre be is van rendezve. Ennek a használatba adási
feltételeit részletesen le fogjuk írni. Javaslat a bizottság részéről, hogy adjuk át ezt az
épületrészt.
Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Balmazújvárosi Tankerülete részére az önkormányzat
tulajdonában lévő, korábban általános iskola funkciójú Fő u. 71. szám alatti ingatlant a
tiszacsegei gyerekek kézműves és táncoktatása céljából térítésmentesen, határozatlan
időre használatba adja.
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Képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a megállapodás
aláírására.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Fő utca 71. szám alatt lévő
ingatlan használatba adását – 5 fő igen szavazattal (Tóth Imre és dr. Gadóczi István
nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

95/2014.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Balmazújvárosi Tankerülete részére az önkormányzat
tulajdonában lévő, korábban általános iskola funkciójú Fő u. 71. szám alatti ingatlan
helyiségeit (terem 40 m2, terem 31 m2, egyéb helyiség folyosó, WC: 16 m2) a
tiszacsegei gyerekek kézműves és táncoktatása céljából térítésmentesen, határozatlan
időre használatba adja.
Képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a megállapodás
aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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c.) A 2014. augusztus 1‐3. között megrendezésre kerülő XXII. Csege Napok városi
rendezvény tervezete
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
A Csege Napok rendezvényének tervezetét megkaptuk, áttanulmányoztuk, azzal a
kikötéssel, hogy a változtatás jogát fenntartjuk, a leírtakkal egyetértünk. Arra kérek
minden képviselő társamat, hogy kellő mértékben segítsük, hogy sikeres legyen a
Csege Napok rendezvénysorozata.
Aki egyetért a Csege Napok rendezvény‐tervezettel, kérem, hogy kézfelnyújtással
jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

6 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Csege Napok rendezvény‐
tervezetet – 5 fő igen szavazattal (Tóth Imre és dr. Gadóczi István nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

96/2014.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a 2014. augusztus 1‐3. között
megrendezésre kerülő XII. Csege Napok városi rendezvény tervezetét elfogadja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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d.) A M.ZETI Kft.‐vel kötött vállalkozói szerződés felmondása, Füredi Hableány Bt‐vel
vállalkozói szerződés kötése
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem Simon Albertet a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét, hogy a bizottság
véleményét ismertesse.
Simon Albert PÜB. elnök:
A M.ZETI Kft. beadványában a vállalkozói szerződését felmondja, ugyanakkor pedig a
Füredi Hableány Bt.‐vel szeretnénk szerződést kötni, ez az itteni étkeztetést illeti a
bölcsődei, iskola, illetve a felnőtt étkeztetést, gyakorlatilag ugyan az a vállalkozó, ugyan
azzal a személyzettel csak más néven biztosítaná ezt az ellátást. Bizottsági ülésen
megtárgyaltuk, április 30‐ával megszűnne ez a szerződés, május 01‐jével kötnénk a
másik szerződést.
Szilágyi Sándor polgármester:
90 napos lenne a felmondási idő, de ettől eltekintünk, hogy zökkenőmentes legyen.
Végül is ugyan azok a személyek üzemeltetnék. Erre közbeszerzési eljárást fogunk majd
kiírni, de jelen pillanatban zökkenőmentesen működik.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete elfogadja a M.ZETI kft. részéről a
M.ZETI Kft jogelődjével, a Tiszafüredi Nemzeti Kft‐vel 2007. augusztus 29‐én kelt
közétkeztetésre vonatkozó vállalkozói szerződés 2014. április 30. napjával való
felmondását.
Képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy az önkormányzat
fenntartásában működő bölcsőde, óvoda és általános iskola gyermek‐ és felnőtt
étkeztetésének biztosítására vonatkozó szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatásáig
2014. május 01. napjától a FÜREDI HABLEÁNY BT.‐vel (Tiszafüred, Örvény, Hunyadi út
2., adószám: 21804500‐2‐16) kössön vállalkozói szerződést.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – M.ZETI Kft.‐vel kötött
vállalkozói szerződés felmondása, Füredi Hableány Bt‐vel vállalkozói szerződés
kötése – 5 fő igen szavazattal (Tóth Imre és dr. Gadóczi István nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
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97/2014.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete elfogadja a M.ZETI kft. részéről a
M.ZETI Kft jogelődjével, a Tiszafüredi Nemzeti Kft‐vel 2007. augusztus 29‐én kelt
közétkeztetésre vonatkozó vállalkozói szerződés 2014. április 30. napjával való felmondását.
Képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy az önkormányzat
fenntartásában működő bölcsőde, óvoda és általános iskola gyermek‐ és felnőtt
étkeztetésének biztosítására vonatkozó szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatásáig 2014.
május 01. napjától a FÜREDI HABLEÁNY BT.‐vel (Tiszafüred, Örvény, Hunyadi út 2., adószám:
21804500‐2‐16) kössön vállalkozói szerződést.
Határidő: 2014. április 30.
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester

e.) Tiszacsege Város önkormányzata
meghatározása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

és

intézményei

létszámkeretének

Szilágyi Sándor polgármester:
Két álláshelyet szeretnék, hogy a képviselő‐testület támogassa. A portaszolgálatot a
kormányhivatal is kérte, hogy este 20 óráig biztosítsuk. Megbeszéltük Jegyző
Asszonnyal, hogy két 6 órás portást fogunk felvenni, akik közalkalmazottak lesznek,
erre kérem a testület támogatását.
Aki egyetért az önkormányzat és intézményei létszámkeretére vonatkozó határozati
javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Tiszacsege Város
önkormányzata és intézményei létszámkeretének meghatározása – 5 fő igen
szavazattal (Tóth Imre és dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
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98/2014.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete Tiszacsege Város Önkormányzata és
intézményei létszám előirányzatát és munkaköreit ‐ 2014. május 1. napi hatállyal ‐ e
határozat 1‐5. számú mellékleteiben meghatározott tartalommal hagyja jóvá.
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
intézményvezetők
Végrehajtási határidő: 2014. május 1.

f.) Református Egyház által szervezett gyermekek táboroztatásához anyagi
támogatás nyújtása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
A Református Egyház nyáron gyermektáboroztatást szeretne szervezni, illetve Lelkész
Úrnak május 18‐án lesz a beiktatása, ezzel kapcsolatban önkormányzatunk 300 ezer Ft
támogatásban részesítené a tiszacsegei Református Egyházközösséget.
Ismertetem a határozati javaslatot:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy a Református
Egyház részére az alábbi célok megvalósítására 300.000 Ft vissza nem térítendő
támogatás biztosít:
‐ Czető Norbert lelkész beiktatása,
‐ gyermekek táboroztatása.
Képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a támogatási szerződés
aláírására.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Református Egyház által
szervezett gyermekek táboroztatásához anyagi támogatás nyújtását – 5 fő igen
szavazattal (Tóth Imre és dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:

48 / 50

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ‐TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE
2014. ÁPRILIS 30. NAPJÁN
MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL
_________________________________________________________________________________________________________________

99/2014.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy a Református
Egyház részére az alábbi célok megvalósítására 300.000 Ft vissza nem térítendő
támogatás biztosít:
‐ Czető Norbert lelkész beiktatása,
‐ gyermekek táboroztatása.
Képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a támogatási szerződés
aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester

Szilágyi Sándor polgármester:
Lelkész Úr kívánod‐e kiegészíteni vagy a beiktatásoddal kapcsolatban a lakosokat
szeretnéd‐e tájékoztatni.
Czető Norbert lelkész:
Püspök Úr május 18‐ára tűzte ki az én beiktatási ünnepségemet, ez egy kicsit késői
időpont, annak fényében, hogy már januárban kértük Püspök Urat, hogy tűzze ki az
időpontot. Nagyon kevés idő maradt a szervezésre és megpróbálunk minden
elvárásnak eleget tenni. Jelenleg a szervezés folyamata zajlik a gyülekezetünkben.
Tegnap mi is presbiteri gyűlést tartottunk, amelynek keretében a részleteket
megbeszéltük. Én magam, valamint a gyülekezet presbitériuma nevében tisztelettel
szeretném megköszönni a képviselő‐testület és polgármester úr felajánlását, amelyet
nem csak a beiktatásomra, hanem a táborunk megszervezésére is felajánlottak. Isten
áldja meg a Képviselő‐testület valamennyi tagját, Polgármester Urat és Jegyző
Asszonyt. Én erre az alkalommal tisztelettel és szeretettel hívom a képviselő társakat,
Polgármester Urat és Jegyző Asszonyt, fogadják tőlem szeretettel a meghívót, amelyet
szeretnék most átnyújtani.
Szilágyi Sándor polgármester:
Térítésmentesen a kultúrházat, illetve minden olyan segítséget megadunk, hogy a
beiktatás minél zökkenő mentesebb legyen.
Czető Norbert lelkész:
Köszönöm szépen a lehetőséget és még egyszer köszönöm a támogatást, Isten áldja
meg a városunk képviselő‐testületét, Polgármester Urat és Jegyző Asszonyt.
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g.) Hajdu Ferenc kérelmének megvitatása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
Aki egyetért azzal, hogy Hajdu Ferenc egyéni vállalkozó részére a tiszacsegei
termálstrand területén az önkormányzat tulajdonában lévő elárusító helységet
(lángossütőt) bérbe adjuk, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

5 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Hajdu Ferenc részére a
termálstrand területén helység bérbeadását – 5 fő igen szavazattal (Tóth Imre és dr.
Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

100/2014.(IV. 30.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy Hajdu Ferenc
vállalkozó részére a tiszacsegei termálstrand területén az önkormányzat tulajdonban
lévő elárusító helységet (lángossütőt) határozatlan időre bérbe adja.
Képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a bérleti szerződés
aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester

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

K. m. f.
Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
Losonczi János
jegyzőkönyvhitelesítő
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