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Ikt.sz.: 570‐16/2014.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

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

Jelen vannak:

mellékelt jelenléti ív szerint:
Szilágyi Sándor
Bagdi Sándor
Losonczi János
Tóth Imre

polgármester
alpolgármester
alpolgármester
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 4 fő
képviselő jelen van. Simon Albert, Derzsényi János, Dr. Gadóczi István távolmaradását
jelezte.
Javaslatot tesz a jegyzőkönyvvezetőre Zsólyominé Gyenes Anikóra, valamint a
jegyzőkönyv‐hitelesítő személyére Tóth Imre képviselőre és a napirendi pont
tárgyalására.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a jegyzőkönyvvezető,
jegyzőkönyv‐hitelesítők személyét – 4 fő igen szavazattal (Simon Albert, Derzsényi
János, Dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a napirendi pont tárgyalását – 4
fő igen szavazattal (Simon Albert, Derzsényi János, Dr. Gadóczi István nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta.
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Napirendi pontok:
1./

Az önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó
értékelése
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

2./

Tiszacsege
Város
Önkormányzata által
a
helyi
működőképességnek megőrzését célzó pályázat benyújtása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

3./

Közösségi szolgálat szervezése a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsődében
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

4./

A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartási idejének
meghatározása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

5./

A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsődében a 2014/2015. nevelési évben
indítható csoportok száma
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

6./

Javaslat intézményvezetői megbízás adására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

7./

Domán József földterület vásárlására irányuló kérelme
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

8./

Állásfoglalás kérése tanulmányterv készítéséhez
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

9./

Ingatlanok értékesítése
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

önkormányzatok

10./ Végh Zoltán földterület haszonbérbevételére irányuló kérelme
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
11./ Tájékoztató Tiszacsege Város
állományáról
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester

Önkormányzat

és

intézményei

szállítói

12./ Polgármesteri jelentés
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
13./ Különfélék
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1.

Napirendi pont
Az önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó
értékelése
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem Tóth Imrét a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, hogy szóbeli
kiegészítését tegye meg.
Tóth Imre SZEB. elnök:
Kiegészítés nem volt a bizottsági ülésen, viszont megállapítottuk, hogy nagyon alapos,
részletes értékelést kaptunk. Elfogadásra javasolja a bizottság.
Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete az önkormányzat 2013. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelését
megtárgyalta és elfogadja.
A képviselő‐testület felkéri Füzesiné Nagy Zita jegyző asszonyt, hogy az értékelést a
Hajdú‐Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére küldje meg.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – az önkormányzat 2013. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak átfogó értékelését – 4 fő igen
szavazattal (Simon Albert, Derzsényi János, Dr. Gadóczi István nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

107/2014.(V. 30.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete az önkormányzat 2013. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelését megtárgyalta és az
alábbi tartalommal elfogadja:
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„Tiszacsege Város Önkormányzat
2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értékelése
1. A település demográfiai mutatói, különös tekintettel a 0‐18 éves korosztály adataira
Tiszacsege város állandó lakosainak száma a 2013. december 31‐én 4781 fő volt, ebből 2404
nő és 2.377 férfi.
A házasságban élők száma 1808 fő, elvált 375 fő, özvegy 452 fő.
Kor szerinti megoszlás:

0 ‐ 18 év
19 ‐ 62 év
62 ‐ év

991 fő
2876 fő
914 fő

Összességében a születések alacsony száma miatt a lakosságszám folyamatosan csökken.
A 0‐18 éves korosztályba tartozók száma az elmúlt három év adatait tekintve jelentős
csökkenést mutat (a csökkenés mértéke évente 40‐45 fő).

2.

Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
A jegyző 2013. évben a gyermekek helyzetének javítása érdekében 679 gyermek részére állapított
meg rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt. Kérelem elutasításra nem került sor.
A kedvezményre jogosultak évente két alkalommal, augusztus hónapban egyszeri pénzbeli
juttatásban, november hónapban pedig egyszeri természetbeni juttatásban részesültek. A pénzbeli
támogatás összegét a költségvetési törvény határozza meg, ez az összeg 2013. évben 5.800.‐Ft volt.
Pénbeli és természetbeni juttatásként 1380 fő rászoruló részére 2013. évben összesen 8.004 e Ft
került kifizetésre.
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem nem érkezett.
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 2 fő részesült.
Óvodáztatási támogatás 120 gyermek után került megállapításra, összesen 1.380 e Ft összegben.
A kérelmezőkre vonatkozó általánosítható adatok:
‐

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek és nagykorú vált
gyermekek száma: 685 fő,
ebből: hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet megállapítása iránti kérelemmel
érintett gyermekek és nagykorú vált gyermekek száma: 350 fő.

‐

Egy főre/fogyasztási egységre jutó családi/háztartási jövedelem az alábbiak szerint alakult:
a.) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének felét nem éri el: 256 fő
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b.) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének fele, illetve annál több, de az öregségi nyugdíj
legkisebb összegét nem éri el: 286 fő
c.) öregségi nyugdíj legkisebb összegét eléri, illetve meghaladja: 143 fő.
‐

hátrányos helyzetű családok száma: 38 (75 gyermek)
megállapított hátrányos helyzetűek száma esetén a legfőbb okok:
a.) alacsony iskolai végzettség miatt: 54 fő
b.) alacsony foglalkoztatottság miatt: 20 fő
c.) lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények miatt: 1 fő.

‐

halmozottan hátrányos helyzetű családok száma: 144 (275 gyermek)
megállapított hátrányos helyzetűek száma esetén a legfőbb okok:
a.) alacsony iskolai végzettség, alacsony foglalkoztatottság miatt: 216 fő
b.) alacsony foglalkoztatottság és elégtelen lakókörnyezet miatt: 2 fő
c.) lakókörnyezet, alacsony iskolai végzettség miatt: 57 fő.

Gyermekétkeztetés vállalkozóval (M.ZETI Kft.) kötött szerződés alapján nyújtja az önkormányzat.
Kedvezményben részesülő gyermekek a gyermekétkeztetés igénybevétele során:
-

Napközi ellátásban részesülők száma összesen 319 fő volt. Ebből gyermekvédelmi
kedvezményben 267 fő, 50%‐os kedvezményben 13 fő részesült. 100 %‐os térítési díjat 39 fő
fizetett.

-

Menzai ellátást igénybe vevő gyermekek száma összesen 35 fő volt. Ebből 19 fő gyermekvédelmi
kedvezményben, 4 fő 50%‐os kedvezményben részesült, 12 fő 100%‐os térítési díjat fizetett.

-

Óvodai nevelésben részesülő gyermekek száma összesen 154 fő volt. Rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény miatt térítésmentesen étkezők száma 113 fő, 50%‐os
kedvezményben részesülők száma pedig 5 fő volt, teljes térítési díjat 36 fő fizetett.

-

Bölcsődei ellátásban részesülő gyermekek száma összesen 28 fő volt. Rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesült 21 fő, 50% kedvezményben pedig 2 fő részesült,
teljes térítési díjat 5 fő és gondozási díjat is 5 fő fizetett.

3. Az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások bemutatása
Településünkön a gyermekjóléti szolgálat, bölcsőde, óvoda, iskola és napközi otthon áll a szülők és a
gyermekek rendelkezésére.
3.1. A gyermekjóléti szolgáltatást a Balmazújváros Kistérség Humán Szolgáltató Központ
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat látja el
A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ Gyermekjóléti Szolgálatának
családgondozói kistérségi szinten, négy településen (Balmazújváros, Egyek, Tiszacsege és
Hortobágy) végzik tevékenységüket.
A gyermekjóléti szolgálat a veszélyeztetettség megelőzése, feltárása és megszüntetése
érdekében észlelő‐ és jelzőrendszert működtet, mely figyelemmel kíséri a gyermekek
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életkörülményeit, szociális helyzetét, a gyermekjóléti és szociális ellátások iránti igényét a
gyermekvédelmi vagy hatósági beavatkozást igénylő helyzetét.
A településen a szolgálat feladata a gyermek érdekeinek védelme érdekében minden lehetséges
ellátás, intézkedés kezdeményezése.
A gyermekjóléti szolgáltatást az ellátások teljesítésével, az ellátások közvetítésével vagy szervező
tevékenyéggel kell biztosítani. A szolgálat gondozási, szolgáltatási és szervezési feladatokat
egyaránt végez.
A családgondozók családi konfliktusok megszüntetése érdekében egyéni esetkezeléssel, a szülők
közötti konfliktuskezeléssel közvetítik a szülők között felmerülő probléma megoldását, ezzel
elősegítve a családban kialakult működési zavarok, konfliktusok megoldását, a gyermek
veszélyeztetettségének megszüntetését, a családok széthullását.
A családgondozók személyes segítő kapcsolat keretében támogatják a gyermeket, az őt
veszélyeztető körülmény elhárításában, problémáink rendezésében, személyisége kedvező
irányú fejlődésében.
A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében együttműködünk a szülővel, az
otthont nyújtó ellátást, illetve a gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel,a
gyámhivatallal. Családgondozás keretében segítséget nyújtunk a szülőnek körülményei
rendezésében. Az utógondozással biztosítjuk a gyermek családjába és gyermekközösségbe
történő visszailleszkedését.
2013. december 31‐én az alábbi személyi feltételekkel működött a Gyermekjóléti Szolgálat:
Munkakör
Főállásban,
Főállásban,
Összesen
megnevezése
teljes munkaidőben
óraszámban
Családgondozó
2
2
Pszichológus
1/Heti 5 órában
1
Jogász
alkalomszerűen
1
Összesen
2
2
4
A 2013. évben végzett gondozási tevékenységek számokban
Gondozottak száma összesen :
122 fő
Családok száma:
51 család
Ebből :
alapellátásban gondozott
91
védelembe vett
18
átmeneti nevelésbe vett
7
A gondozási eseteink száma kapcsolatfelvétel módja szerint 2013‐ban:
Önkéntes (gyermek kezdeményezte)
0 eset
szülő által kezdeményezett
3 eset
Gyermekjóléti szolgálat által kezdeményezett
2 eset
Jelzőrendszer által kezdeményezett
11 eset
Összesen :
16 eset
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A kistérség településein évek óta jól kialakult, szervezett észlelő és jelző rendszer működik. Az
oktatási‐nevelési intézmények ifjúságvédelmi felelőseivel, védőnői hálózattal, a házi
gyermekorvosokkal, gyámhivatallal, a gyámügyi ügyintézővel, szociális iroda munkatársaival,a
rendőrséggel, a hivatásos pártfogóval állandó kapcsolatban állnak.
2013‐ban a jelzőrendszer által küldött jelzések
Jelzések érkezése a jelzőrendszer tagjai szerint:
Egészségügyi szolgáltató
‐ebből védőnői jelzés‐
napközbeni kisgyermek ellátást nyújtók
Közoktatási intézmény
Rendőrség
Pártfogó felügyelet
Állampolgár
Összesen:

13
13
9
49
3
3
3
90

Szolgáltatásaik 2013‐ban:
Információnyújtás
Tanácsadás
Segítő beszélgetés
Ügyintézés
Családlátogatás
Szakmaközi megbeszélés
Esetkonferencia
Elhelyezési értekezleten, illetve tárgyaláson való részvétel

144
98
52
577
316
6
7
2

A 2013‐as évben 1202 ügyfél számára nyújtottak segítséget, tanácsadás, információnyújtás,
segítő beszélgetés, valamint családgondozás formájában.
Természetesen ez a szám a családtagok figyelembe vétele nélkül megállapított szám, az
érintettek köre ennél lényegesen nagyobb.
A Gyermekjóléti Szolgálat tevékenysége a felmerülő problémák típusa szerint:
(a létszám esetében átfedések lehetnek, halmozott probléma előfordulás miatt)
Anyagi problémák (megélhetési, lakhatással összefüggő stb.)
51
Gyermeknevelési problémák
38
Gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség
47
Magatartászavar, teljesítményzavar
35
Családi konfliktus
39
Szülők vagy a család életvitele
48
Szülői elhanyagolás
21
Családon belüli bántalmazás
6
Szenvedélybetegségek
9
Fogyatékosság, retardáció
2
Összesen:
296
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Rendszeresen igénybe vették a településen élő gyermekek családjai a szolgálat pszichológiai
tanácsadását, melyre nagy igény jelentkezik a lakosság részéről. A gyermekek problémáinak
kezelését egy kolléga látja el részmunkaidőben, heti 5. órában.
A jogi segítségnyújtást az idén főként családjogi és munkajogi esetekben vették igénybe
ügyfelek.
Szakmaközi esetmegbeszélések témái:
2013.január 25.: Szakmaközi esetmegbeszélés a jelzőrendszer tagjai között. Téma: A
Kormányhivatal és a járások szerepe a szociális ellátásokban.
2013. március 29.: Kerekasztal beszélgetés a Gyermekjóléti Szolgálat és a jelzőrendszer tagjai
között. A családok helyzete településünkön.
2013. május 17.: Szakmaközi esetmegbeszélés a jelzőrendszer tagjai között. Téma: 16 éves korig
tart a tankötelezettség‐ a felmerülő problémák tükrében.
2013. július 26.: Szakmaközi esetmegbeszélés a jelzőrendszer tagjai között. Téma: Nevelőszülői
hálózatok általánosságban és Tiszacsegén
2013. szeptember 20.: Kerekasztal beszélgetés a Gyermekjóléti Szolgálat és a jelzőrendszer
tagjai között. Az állampolgárok, mint magánszemélyek szerepe a jelzőrendszerben.
2013.november 11.: Szakmaközi esetmegbeszélés. Téma : Hogyan válhat hatékonyabbá a
szociális ellátás a településen.

3.2. A gyermekek napközbeni ellátása biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, s az ezzel
összefüggő tapasztalatok
Bölcsődei ellátás
A gondozási év folyamán 227 napot volt nyitva a bölcsőde, napi 10 órában. Összesen 67
gyermek vette igénybe a bölcsődei ellátást. A kihasználtság 65.2 % volt a gondozott
gyermekekhez, 90,1% a beíratott gyermekekhez viszonyítva. Ennek oka elsősorban a 36 hó
alatti gyermekek óvodai felvétele volt. A legfiatalabb gyermek 12 hónaposan került
bölcsődébe, a legnagyobb 48 hónaposan került ki intézményünkből. A gondozási‐nevelési év
végén 27 gyermek ment a bölcsődéből óvodába. Hátrányos helyzetű 55 gyermek volt, ebből
halmozottan hátrányos 25 fő. Gyermekvédelmi támogatásban részesült 55 gyermek, 50%‐os
kedvezményben 3 fő, teljes térítési díjat 9 fő fizetett. A gyermekek napközbeni ellátását, az
empatikus kisgyermeknevelők szakmai felkészültsége, hivatástudata, emberi magatartása
magas fokon szolgálja. Munkájukat az önkormányzat által biztosított 2 fő közfoglalkoztatásban
résztvevő dolgozó segítette. Több alkalommal részt vettek szakmai megbeszéléseken,
tanácskozásokon a Hajdúböszörményi Városi Bölcsődében.
A szakmai programjuk legfontosabb feladatának továbbra is a hátrányos és a halmozottan
hátrányos helyzetű gyerekek hátrányainak leküzdését tűzték ki célul a következő 5 évre,
folyamatosan megvalósítandó feladatként. A nehezen szocializálható, lassabban fejlődő, az
elhanyagolt gyermekek nevelése‐gondozása többlet törődéssel, szükség esetén más
szakemberek segítségével valósuljon meg. Egészségvédelem, az egészséges életmód
megalapozása terén céljuk a harmonikus testi és lelki fejlődéshez szükséges egészséges és
biztonságos környezet megteremtése, a fejlődés támogatása, a primer szükségletek egyéni
igények szerinti kielégítése.
Egészségvédelem, egészségnevelés, a környezethez való alkalmazkodás és az alapvető kultúr
higiénés szokások kialakulásának segítése (a testi‐lelki harmónia kialakulását és megőrzését
segítő napirend – ezen belül: ‐étkezés, mosakodás, öltözködés, alvás, szobatisztaságra nevelés,
pihenés, levegőzés, játék, mozgás).
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A gyermekjóléti szolgálat javaslatára érkezett gyermekekkel kapcsolatban 30 esetben éltek
jelzéssel telefonon illetve személyesen, problémajelző adatlapon 2 esetben jelezték a
problémát, jelzőrendszeri esetmegbeszélésen 2 esetben vettek részt. A gyermekvédelmi
feladatot ellátókkal jó munkakapcsolatot sikerült kialakítanunk, ennek hatására látható a
statisztikai adatokból, hogy milyen sok gyermek került hozzánk antiszociális környezetből, mely
nagyban akadályozta egészséges fejlődésüket.
Az óvodában működő munkaközösségek tevékeny tagjaként 3 kisgyermeknevelőjük vesz részt
a mentálhigiénés, 3 kisgyermeknevelőjük a hagyományőrző munkaközösség munkájában. A
2009/2010‐es gondozási‐nevelési évben az óvodában bevezetésre került kompetenciaalapú
óvodai programcsomag keretén belül kidolgozásra került a bölcsőde‐óvoda átmenet
megkönnyítését elősegítő innováció. Közös programokat szerveztek a gyermekek számára,
illetve a szakmai tevékenységet megkönnyítő megbeszéléseket, átadó megbeszélést
tartottunk. Hisszük azt, hogy ez hozzásegít ahhoz, hogy valóban megkönnyítjük a gyermekek
számára a bölcsőde‐óvoda átmenetet
2011 márciusában indították útjára a Baba‐mama családi délutáni programunkat, melyet
azóta is havi rendszerességgel tartanak. Céljuk a várandós, csecsemős és kisgyermekes
édesanyáknak hasznos tanácsok adása, gyermekeik optimális fejlődésének érdekében.
Személyi feltételek:
6 fő szakképzett kisgyermeknevelő – ebből 1 fő az intézményegység vezetői feladatokat is
ellátja. Az intézmény takarítását közcélú dolgozók végzik.
Kapcsolattartási formáink a szülőkkel:
‐ Napi rendszerességgel a gyermek átvételekor‐átadásakor
‐ üzenőfüzet által
‐ Fogadóórák, nyílt napok, szülői értekezletek alkalmával.
‐ Szülő csoportos beszélgetések kapcsán.
‐ Ünnepek előtti, gyermeknapi játszóházak alkalmával.
A Bölcsődében 2007 óta Érdekképviseleti Fórum működik, melyet a gyermekek jogainak
védelme céljából hoztak létre.
Óvodai ellátás:
Gyermekvédelmi felelős 2013. évi beszámolója:
2013. évi adatok:
‐ óvodába járó gyermekek száma: 158 fő + 4 SNI = 162 fő
‐ hátrányos helyzetű: 17 fő
‐ halmozottan hátrányos helyzetű: 76 fő
‐ veszélyeztetett: 7 fő
‐ alapellátásban részesülő: 6 fő
‐ pedagógiai fejlesztésen részt vett: 33 fő
‐ logopédiai fejlesztésen részt vett: 19 fő
‐ pszichológiai fejlesztésen részt vett: 13 fő
‐ iskolaérettségi vizsgálaton részt vett: 16 fő
‐ szakértői bizottság vizsgálatán részt vett: 5 fő
A gyermekvédelmi feladat ellátás szempontjából kiemelten fontos az együttműködés a
szülőkkel, nevelőszülőkkel. A napi kapcsolattartáson kívül további lehetőségek állnak
rendelkezésre annak érdekében, hogy minél szorosabb bizalom alakuljon ki pl.:
családlátogatás, szülői értekezlet, nyitott kapuk, nyílt nap formájában.
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A gyermekek számára szabadidős programokat szervezünk (gyermekhét, farsang,
csoportkirándulás), hogy minél több élményben legyen részük.
Jelentések, problémák:
- problémajelző adatlapon: 5 alkalommal kellett jelezni.
- szakmaköri esetmegbeszélésen: 4 alkalommal vettem részt.
- jelzőrendszeri esetmegbeszélésen: 4 alkalommal vettem részt.
Leggyakoribb problémák:
- rendszertelen óvodába járás (igazolatlan hiányzás)
- nem megfelelő higiénia (mosdatlanság, ápolatlanság, tetvesség, rüh)
- a szülők hanyag, felelőtlen magatartása (a szülő ittas állapotban érkezik a gyermekért).
Kapcsolatunk a szolgálattal rendszer és kölcsönös. A felmerült problémák megoldásában
minden esetben a rendelkezésünkre állnak, akár írásos, akár telefonos megkeresés során. Ha
óvodai nevelés keretein belül már nem tudjuk orvosolni a gyermek (család) problémáját, akkor
élünk a szolgálat felé jelzési kötelezettségünkkel. Az együttműködés nagyon jó a jelzés utáni
problémamegoldások gyorsan és hatékonyan történnek.
Iskola, napközi otthon:
Az általános iskolában tanuló diákok száma:
 Ebből alsó tagozatos:
8 tanulócsoportban
 Felső tagozatos:
9 tanulócsoportban
 A hátrányos helyzetűnek tanulók száma:
(jegyzői határozat alapján)
 A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma:
 Az iskola által veszélyeztetett helyzetűnek tartott tanulók száma:
Ebből lány:
 Magántanuló:

431 tanuló
205 tanuló
226 tanuló
25 tanuló
156 tanuló
7 tanuló
4 tanuló
2 tanuló

Anyagi támogatásban részesített tanulók száma:
 étkezési támogatás: 244

térítés nélkül étkező tanuló
(gyermekvédelmi kedvezmény)
 tankönyvtámogatás: 349 tanuló jogosult
‐ gyermekvédelmi
‐ 3 vagy több gyermek
‐ tartós beteg
‐ sajátos nevelési igény alapján
Délutáni benntartózkodók száma:

6 napközis csoport
141 tanuló
Egész napos benntartózkodás 110 tanuló

Korrepetálásban, fejlesztésben részesülő gyermekek száma:
95 tanuló
Az erre fordított órák száma havonta:
96 óra/hó
(Emellett az integrációs program keretében a 162 integrációs felkészítésben résztvevő tanuló
egyéni fejlesztésben részesül. Átfedés van a két adat között.)
Az iskola fenntartója, jellegzetessége, specialitása (pl.: tanterv, módszer pl.: Waldorf)
 NYIK program szerinti magyar nyelv és irodalom tantárgy oktatása, és a tanulásmódszertan.
 2009/2010‐es tanévben bevezetésre került kompetencia alapú oktatás.
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 A 2013/2014‐es tanévtől a gyakorlati életre nevelés modulok bevezetése.
A gyermek‐ és ifjúságvédelmi felelős munkája:
Feladatait megbízás alapján, órakedvezmény biztosításával látja el, a felmerülő problémák
számától és súlyosságától, és az esetmegbeszélések, családlátogatások gyakoriságától függően
a heti négy óra elegendőnek bizonyul.
Prevenciós jellegű programok:
 Látni és látszani program (ősz, tavasz);
 Osztályfőnöki órákon a káros szenvedélyek veszélyére figyelmeztetés (rendőrség)
 Higiénés előadások (iskolaorvos, védőnők)
 Szexuális felvilágosítás
 Drog‐prevenció
 Egészségügyi vetélkedők, egészségnap
 Pedagógiai szakszolgálatok vizsgálatait megelőző tájékoztatás, segítségnyújtás,
 Iskola – egészségügyi, fogászati vizsgálatok ütemterv szerinti elvégzése.
Az észlelt problémák száma: 14
 Jellege:
igazolatlan mulasztás,
engedély nélküli távozás az intézményből,
verekedés,
tiszteletlen magatartás,
szándékos, ill. gondatlan károkozás,
szülői elhanyagolás, ápolatlanság.
Látogatott családok száma: 4
Családlátogatási alkalmak száma: 8
Az iskolai gyermek‐ és ifjúságvédelmi felelős a gyermekjóléti szolgálat, a jegyző, illetve a
gyámhatóság felé 15 esetben jelzett. Két család gyermekei ügyében több alkalommal történt
észlelő‐ és jelzőrendszeri esetmegbeszélés. A gyermekvédelmi feladatot ellátók
együttműködése megfelelő, a felmerülő problémák esetében azonnal intézkedés történik.
3.3. A gyermekek átmeneti gondozásának biztosítása, ezen ellátások igénybevétele, az ezzel
összefüggő tapasztalatok
A Humán Szolgáltató Központnál a gyermekek átmeneti gondozása érdekében helyettes szülői
hálózat működik, 3 helyettes szülőt foglalkoztatunk, ebből 1 helyettes szülő Tiszacsegén, 1
helyettes szülő Egyeken és 1 helyettes szülő Balmazújvároson, az engedélyezett férőhelyek
száma összesen 6 fő. 2013. évben Tiszacsegén nem volt igény erre a szolgáltatásra.

4.

A felügyeleti szervek által gyámhatósági, gyermekvédelmi területen végzett szakmai
ellenőrzések
A 2013. évben ilyen jellegű ellenőrzésre nem került sor az önkormányzatnál.

5.

Jövőre vonatkozó javaslatok, célok meghatározása a Gyvt. előírásai alapján (milyen
ellátásokra és intézményekre lenne szükség a problémák hatékonyabb kezelése érdekében,
gyermekvédelmi prevenciós elképzelések).
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A meglévő intézmények biztosítják a gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok megvalósítását. A
településen elsősorban a gyermekek anyagi veszélyeztetettsége áll fenn.
A munkalehetőségek megszűnésével az elszegényedés okozta a legnagyobb problémát.
A gyermekvédelemnek, a gyámhatóságnak nem célja, hogy a gyermekeket a családból kiemelje.
Az önkormányzat minden lehetőséget megragad a foglalkoztatási gondok megoldása érdekében.
2013. évben a közfoglalkoztatás keretében 552 főt, a nyár folyamán diákmunka biztosításával 50
fő fiatalt foglalkoztatott önkormányzatunk.
A gyermekvédelmi jelzőrendszer jól működik a településen, így a problémák szinte azonnal
ismertté válnak és megoldásukban a saját területén mindenki részt vesz.

6.

A településen bűnmegelőzési program még nem készült.
A gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának az általuk elkövetett
bűncselekmények számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása a Balmazújvárosi
Rendőrkapitányság 2013. évi közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló alapján.
A rendőrség folyamatos kapcsolatot tart fenn helyi általános iskolával. Osztályfőnöki órákon
visszatérően tartottak előadásokat, drogfogyasztás, valamint a fiatalok körében jellemző
jogsértések és azok következményeinek ismertetése tárgyában, mivel a tapasztalat azt mutatja,
hogy a 14‐18 éves fiatalok nincsenek tisztában tetteik súlyával.
Minden olyan ügyben, ahol gyermek‐ vagy fiatalkorú az érintett, a jelzőrendszer működik a
családsegítő, gyermekvédelmi szolgálatok felé. Az iskolai erőszak, a pedagógusok, diákok
sérelmére elkövethető, iskolához kötődő bűncselekmények, a kábítószer‐fogyasztással
kapcsolatos eljárási rend ismertetése érdekében március és április hónapban bűnügyi vonalon
négy alkalommal tartottunk a Rendőrkapitányság épületében bűnmegelőzési célzattal 9. és 10.
évfolyamos tanulók részére előadásokat.
A gyermekkorú és a fiatalkorú bűnelkövetők számának, az általuk elkövetetett bűncselekmények
számának, a bűnelkövetés okainak bemutatása:
-

-

Jellemző problémák és azok gyakorisága a gyermekkorúak körében:
Gyermek‐ és fiatalkorú személyek sérelmére elkövetett erőszakos bűncselekmények – súlyos
testi sértés kísérlet, garázdaság helyszíne többnyire oktatási intézmény. Ezen esetekben a
bűncselekmények áldozataira jellemző, hogy akaratuk könnyen hajlítható, valamint
visszahúzódó magatartása miatt az osztályközösségben hangadóként megjelenő elkövető
által „célponttá” válnak, sajnos, ezek sok esetben látenciában maradnak.
Jellemző problémák és azok gyakorisága a fiatalkorúak körében:
A szabályszegő fiatalkorúak körében domináló a nem megfelelő családi háttér. Ebben a
korosztályban már jellemző, főleg a hátvégenkénti alkoholos befolyásoltság, amelyből
kifolyólag – nem foglalkozva a társadalmi és bűntetőjogi normákkal – követnek el különféle
bűncselekményeket. Ugyanúgy jellemző itt is, mint a gyermekkorúaknál, a csoportokba
verődés, kitűnés a többiek közül.

A gyermek‐ és fiatalkorú elkövetők a nyomozások túlnyomó részében iskolatársaik, vagy
fiatalabb, gyengébb fizikumú személyek sérelmére követik el. Az elkövetők célja az erőfölény
bizonyítása, illetőleg a kedvtelésből elkövetett bántalmazás. A fiatalkorúak által elkövetett
jellemző bűncselekmények: lopás, garázdaság, testi sértések, visszaélés kábítószerrel. A
településen 2013. 01. 01. – 2013. 12. 31. közötti időszakban férfi fiatalkorú elkövetők száma 6
fő.
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7.

A települési önkormányzat és a civil szervezetek közötti együttműködés keretében
milyen feladatok, szolgáltatások ellátásában vesznek részt civil szervezetek
(alapellátás, szakellátás, szabadidős programok, drogprevenció stb.)
Az önkormányzat és a civil szervezetek együttműködése jó (sportegyesület, horgászegyesület,
hagyományőrző egyesület stb.) A sport, a kultúra területén a különböző egyesületek révén
biztosított minden korosztály számára a szabadidő hasznos eltöltése.
A Tiszacsegei Hagyományőrző Néptánc Egyesület célja a fiatalok aktivizálása az egyesület
kulturális tevékenységéhez, valamint hagyományápolás, fiatal tehetségek gondozása, tanítása. A
felnőtt tánccsoport mellett gyermek utánpótló csoport is működik az Egyesületen belül, így ma
már több, mint 60 fő a létszáma. Jelenleg 30 gyermek (kis‐, közép‐, és nagycsoportos) oktatását
végzik, a legfiatalabb tehetségek 4 éves óvodás tagjaik.
Az Egyesület évről‐évre egyre több felkérést kap, így számos helyen bemutathatja műsorát. Az
Egyesület idősebb korosztálya a gasztronómiai versenyek rendszeres résztvevője. Zömében
nagycsaládos és hátrányos helyzetű gyermekek vesznek részt az Egyesületben, így tagdíjat nem
tudnak kérni. A néptánc‐oktatót is szponzorok segítségével finanszírozza.
Tiszacsege Városi Sportegyesület célja, hogy közhasznú társadalmi szervezetként elősegítse
Tiszacsege Város sportéletét, a tömegsport területén a sporttevékenységgel fejlessze. A két
szakosztállyal működő egyesület nagyon népszerű a gyermekek körében. A Sportegyesületen
belül a Birkózó Szakosztály 35 fővel működik, 2013. évben 21 versenyen vettek részt,
eredményeik: 35 arany, 48 ezüst, 72 bronzérem és 26. V. helyezés.
A Labdarugó Szakosztály a 2013. évi bajnoki labdarugó évadra a Megyei II. osztályba nevezett a
felnőtt és az ifjúsági futballcsapattal, összlétszámuk 103 fő. Jelenleg mindkét csapat a
középmezőnyben foglal helyet. A Bozsik programban 5 korosztály csapatával vesznek részt, mely
mindegyike az első három hely valamelyikében végzett.”

A képviselő‐testület felkéri Füzesiné Nagy Zita jegyző asszonyt, hogy az értékelést a Hajdú‐
Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala részére küldje meg.
Határidő: 2014. május 31.
Felelős: Füzesiné Nagy Zita jegyző
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2.

Napirendi pont
Tiszacsege Város Önkormányzata által a helyi önkormányzatok működőképességnek
megőrzését célzó pályázat benyújtása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Folyamatosan figyeljük az önkormányzat működőképességét. Felkérem Tóth Imrét a
Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg.
Tóth Imre SZEB. elnök:
Alapos az előterjesztés, lényegében a 65.647 ezer Ft‐ra fogunk pályázatot benyújtani.
Szilágyi Sándor polgármester:
Az önkormányzat működéséhez 65.647 ezer Ft hiányzik, ahhoz, hogy a betervezett
feladatokat eltudjuk látni. Ehhez jelen pillanatban a működőképességünk megőrzését
célzó pályázat benyújtására van lehetőség, a pénzügyi iroda ezt folyamatosan készíti.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a Magyarország 2014. évi
központi költségvetéséről szóló 2013. évi 230. törvény 4. számú mellékletének 1. pont
IV. alpontja alapján támogatási igényt nyújt be a helyi önkormányzatok
működőképessége megőrzését szolgáló 2014. évi kiegészítő támogatására.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Tiszacsege Város
Önkormányzata által a helyi önkormányzatok működőképességnek megőrzését célzó
pályázat benyújtását – 4 fő igen szavazattal (Simon Albert, Derzsényi János, Dr.
Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
108/2014.(V. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló 2014. évi kiegészítő
támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a Magyarország 2014. évi központi
költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény 4. számú mellékletének 1. pont IV. alpontja
alapján támogatási igényt nyújt be a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését
szolgáló 2014. évi kiegészítő támogatására.
Határidő: 2014. szeptember 30.
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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3.

Napirendi pont
Közösségi szolgálat szervezése a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsődében
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem Tóth Imrét a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, hogy szóbeli
kiegészítését tegye meg.
Tóth Imre SZEB. elnök:
A tavalyi tanévben még a Városi Óvoda és Bölcsődének a Dienes Egészségügyi
Középiskolával volt szerződése, az ott tanuló csegei diákokat fogadták. Mivel nagy az
igény a közösségi munka elvégzésére, ezért a Városi Óvoda és Bölcsőde azzal a kéréssel
fordult az önkormányzathoz, hogy a tiszacsegei középiskolások helyben letudják
dolgozni az 50 órás közösségi munkát, kérték azt, hogy határozatlan ideig történő
szerződést kössön az önkormányzat az óvodával, lényegében bármelyik csegei iskolás
itt letöltheti a közösségi munkáját és most már nem kötjük tanévhez. A bizottság
támogatja ezt a kérést.
Szilágyi Sándor polgármester:
Azokra a gyerekekre is vonatkozik, akik Tiszacsegén ideiglenesen tartózkodnak, az
állandó lakása máshol van. Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde közösségi szolgálatot szervezzen.
Az intézményvezető köteles folyamatosa előre tájékoztatni Tiszacsege város
polgármesterét a közösségi szolgálattal kapcsolatos valamennyi intézményi feladatról
és intézkedésről.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – közösségi szolgálat szervezése
a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsődében – 4 fő igen szavazattal (Simon Albert,
Derzsényi János, Dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
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109/2014.(V. 30.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy a Tiszacsegei
Városi Óvoda és Bölcsőde közösségi szolgálatot szervezzen.
Az intézményvezető köteles folyamatosa előre tájékoztatni Tiszacsege város polgármesterét
a közösségi szolgálattal kapcsolatos valamennyi intézményi feladatról és intézkedésről.
Határidő: azonnal
Felelős: intézményvezető

4.

Napirendi pont
A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde nyári zárva tartási idejének meghatározása
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Tóth Imre SZEB. elnök:
Az óvoda kérése az volt, hogy a nyári zárva tartás augusztus 4‐e és 29‐e között
történjen, amennyiben igény van rá, a gyermekek felügyeletét indokolt esetben
megoldják. A bizottság tárgyalta, egyetért ezzel a megoldással és elfogadásra javasolja.
Szilágyi Sándor polgármester:
Ismertetem a határozati javaslatot:
„1.) Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a Tiszacsegei Városi Óvoda és
Bölcsőde intézmény nyári zárva tartási idejét ‐ e határozat 2. pontjában meghatározott
feltétellel ‐ 2014‐ban augusztus 4‐től augusztus 29‐ig terjedő időszakra határozza meg.
2.) Az intézmény az 1. pontban meghatározott időszakban is köteles biztosítani a
gyermek óvodai ellátását, ha a szülő azt a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi 31 törvény 41. § (1) bekezdésben meghatározott okok
valamelyike alapján kéri.
A Képviselő‐testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a döntésről az
intézményvezetőket tájékoztassa és gondoskodjon a határozat végrehajtásáról.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a Tiszacsegei Városi Óvoda és
Bölcsőde nyári zárva tartási idejének meghatározását – 4 fő igen szavazattal (Simon
Albert, Derzsényi János, Dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és
az alábbi határozatot hozta:
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110/2014.(V. 30.) KT. számú HATÁROZAT:

1.) Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete a Tiszacsegei Városi Óvoda és
Bölcsőde intézmény nyári zárva tartási idejét ‐ e határozat 2. pontjában meghatározott
feltétellel ‐ 2014‐ban augusztus 4‐től augusztus 29‐ig terjedő időszakra határozza meg.
2.) Az intézmény az 1. pontban meghatározott időszakban is köteles biztosítani a gyermek
óvodai ellátását, ha a szülő azt a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI törvény 41. § (1) bekezdésben meghatározott okok valamelyike alapján kéri.
A Képviselő‐testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a döntésről az
intézményvezetőket tájékoztassa és gondoskodjon a határozat végrehajtásáról.
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester és az intézményvezető
Határidő: folyamatos

5.

Napirendi pont
A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsődében a 2014/2015. nevelési évben indítható
csoportok száma
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem Tóth Imrét a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, hogy szóbeli
kiegészítését tegye meg.
Tóth Imre SZEB. elnök:
A törvény előírja, hogy a csoport minimum létszáma 13 fő, maximum létszáma 25 fő
lehet, eddig 7 csoport volt az óvodában, kéri, hogy továbbra is 7 csoport működhessen,
17 gyerek lesz egy csoportban. A kérést jogosnak, indokoltnak tartjuk. Kevesebb gyerek
nevelésére több idő jut az óvónőknek.
Szilágyi Sándor polgármester:
Szakmailag teljes egészében egyetértetek a bizottsági tagok. Annyi merült fel a
bizottsági ülésen, hogy anyagi vonzata mennyi lesz, de az óvodavezető megnyugtatott
bennünket, hogy különösebben nem növekszik a költség, de nagyon oda kell figyelni,
teljesen egyetértünk vele, hogy ezt a három csoportot így kell elindítani.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi 190. törvény 83. § (2) bekezdés d.) pontja alapján a Tiszacsegei Városi Óvoda
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és Bölcsődében a 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát 7
csoportban határozza meg.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a Tiszacsegei Városi Óvoda és
Bölcsődében a 2014/2015. nevelési évben indítható csoportok számát – 4 fő igen
szavazattal (Simon Albert, Derzsényi János, Dr. Gadóczi István nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

111/2014.(V. 30.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 83. § (2) bekezdés d.) pontja alapján a Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsődében
a 2014/2015. nevelési évben indítható óvodai csoportok számát 7 csoportban határozza
meg.
Határidő: azonnal
Felelős: intézményvezető

6.

Napirendi pont
Javaslat intézményvezetői megbízás adására
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Az óvodában jelen pillanatban Grézné Bukholcz Andrea az intézményvezető július 01‐
jéig. Ki volt írva a pályázat, de pályázat nem érkezett, ezért a képviselő‐testületnek újra
ki kell írni a pályázatot, de az a döntés született, hogy 1 évre Bárdos Tibornét bíznánk
meg. Egyeztettünk az óvodavezetővel is. Javaslom a Képviselő‐testületnek, hogy
Bárdos Tibornét 1 évre nevezzük ki.
Felkérem Tóth Imrét a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökét, hogy szóbeli
kiegészítését tegye meg.
Tóth Imre SZEB. elnök:
Köztudott, hogy Piroska vezette már az óvodát, a megfelelő végzettségekkel
rendelkezik, minden szempontból megfelel és alkalmas az óvoda vezetésére.
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Csodálkozok, hogy helyből nem pályázott senki. 2014. július 02‐től 2015. július 01‐jéig ő
fogja az óvodát vezetni. Bárdos Tiborné kinevezésével egyetértett a bizottság és
támogatja.
Szilágyi Sándor polgármester:
Teljes egészében a szakmai képesítései megfelelőek. Az, ami közte és köztem volt
súrlódások teljesen megszűntek. Maximálisan javaslom, és nagyon kérem, hogy a
település és az óvoda érdekében is jól működjünk együtt. Az önkormányzatunk
maximális segítségére lesz a vezető asszony munkájához. Úgy gondolom, hogy kellő
gondossággal a feladatát elfogja tudni látni.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege
Város
Önkormányzatának
Képviselő‐testülete
Magyarország
önkormányzatairól szóló 2011. évi 189. törvény 41.§ (7) bekezdésében, valamint a
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 190. törvény 68.§ (1) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi 23. törvény köznevelési intézményekben történő
végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet 24.§ (1) bekezdése alapján
Bárdos Tibornét (szül: Tiszafüred, 1968.01.19., a.n: Lénárt Piroska ) 4066 Tiszacsege,
Lehel u.30. sz. alatti lakosú, a Városi Óvoda és Bölcsőde intézménnyel határozatlan
idejű közalkalmazotti jogviszonyban álló óvodapedagógust megbízza a Városi Óvoda
és Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátásával.
A magasabb vezetői megbízás 2014. július 2. napjától 2015. július 01. napjáig szól.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a Városi Óvoda és Bölcsőde
intézményvezetői beosztásának ellátásával Bárdos Tiborné megbízását – 4 fő igen
szavazattal (Simon Albert, Derzsényi János, Dr. Gadóczi István nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

112/2014.(V. 30.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete Magyarország önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§ (7) bekezdésében, valamint a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 68.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a
pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.)
Kormányrendelet 24.§ (1) bekezdése alapján
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Bárdos Tibornét
( szül: Tiszafüred, 1968.01.19., a.n: Lénárt Piroska ) 4066 Tiszacsege, Lehel u.30. sz. alatti
lakosú, a Városi Óvoda és Bölcsőde intézménnyel határozatlan idejű közalkalmazotti
jogviszonyban álló óvodapedagógust megbízza a Városi Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői
(magasabb vezetői) beosztásának ellátásával.
A magasabb vezetői megbízás 2014. július 2. napjától 2015. július 01. napjáig szól.
A Képviselő‐testület Bárdos Tiborné illetményét 2014. július 02. napjától az alábbiak szerint
állapítja meg:
Az intézmény vezetőjét a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben
meghatározott illetmény, valamint vezetői pótlék illeti meg, amely az illetményalap 40 %‐a.
Határidő: azonnal
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester

7.

Napirendi pont
Domán József földterület vásárlására irányuló kérelme
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem Losonczi János alpolgármestert, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg.
Losonczi János alpolgármester:
Bizottsági ülésen megtárgyaltuk, de már korábban is tárgyaltunk róla, bizonyos okok
miatt húzódott a határozat elfogadása. A Tiszaközi dűlőben van ez a földterület és
önálló művelésre alkalmatlan, nem nagyon volt korábban művelve, a szomszédos
földtulajdonos Domán József igényét benyújtotta, hajlandó megfizetni azt az összeget,
amit a képviselő‐testület megállapított, a bizottság támogatta ennek a területnek az
eladását.
Szilágyi Sándor polgármester:
Ez egy minimális földterület. Mi indítottunk el, hogy adjuk el azokat a földterületeket,
amelyeket nem tudunk a termelésbe bevonni, ez a terület is ilyen, eladásra kínáltuk, mi
kértük meg, hogy nem‐e érdekli.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi 196. törvény 7. § (2) bekezdése alapján úgy határoz, hogy, a 6937‐es helyrajzi
számú, 1302 m2 területű, 2,49 AK értékű, „szántó” megnevezésű, tiszacsegei zártkerti
ingatlant értékesíti a szomszédos földtulajdonos, Domán József (4066 Tiszacsege,
Kossuth u. 24.) részére.
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Mivel a mezőgazdasági földterület háromszög alakú, úttal határos, nagysága és alakja
miatt a megművelése az önkormányzat számára nem gazdaságos, a vételárat ennek
figyelembevételével 40.000 Ft‐ban határozza meg.
A Képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert az adás‐vételi
szerződés megkötésére, amennyiben a kérelmező a szerzési jogosultságát a
Földforgalmi törvény 40. §‐ában rögzítettekre tekintettel hitelt érdemlően igazolja.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Domán József földterület
vásárlására irányuló kérelmét – 4 fő igen szavazattal (Simon Albert, Derzsényi János,
Dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot
hozta:
113/2014.(V. 30.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXCVI. törvény 7. § (2) bekezdése alapján úgy határoz, hogy, a 6937‐es helyrajzi számú, 1302
m2 területű, 2,49 AK értékű, „szántó” megnevezésű, tiszacsegei zártkerti ingatlant értékesíti
a szomszédos földtulajdonos, Domán József (4066 Tiszacsege, Kossuth u. 24.) részére.
Mivel a mezőgazdasági földterület háromszög alakú, úttal határos, nagysága és alakja miatt a
megművelése az önkormányzat számára nem gazdaságos, a vételárat ennek
figyelembevételével – a nyilvántartási érték alatt ‐ 40.000 Ft‐ban határozza meg.
A Képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert az adás‐vételi szerződés
megkötésére, amennyiben a kérelmező a szerzési jogosultságát a Földforgalmi törvény 40. §‐
ában rögzítettekre tekintettel hitelt érdemlően igazolja.
Határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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8.

Napirendi pont
Állásfoglalás kérése tanulmányterv készítéséhez
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
A Hír‐Ker Kft. képviseletében Katona Gábor ügyvezető keresett meg bennünket, hogy
üvegszálas hálózatot kíván kiépíteni Tiszacsegén, az önkormányzat tulajdonát érintő
területeken kéri a képviselő‐testület hozzájárulását. Természetesen a bizottság
tárgyalta és támogatja. Felkértük Bagdi Sándort, hogy a HHT vezetőjével, illetve Katona
Gáborral egymást tájékoztassák, hogy a településen már működik ilyen rendszer,
vegyék fel egymással a kapcsolatot. Következő bizottsági ülésen tájékoztasd már a
testületet az egyeztetésről, mivel mind a két vezetőt ismered.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete támogatja, és előzetes
hozzájárulását adja a Hír–Ker Kft. „Tiszacsege, GPON (optikai előfizetői hálózat)
kiépítés” tárgyú, 25/2014. számú tanulmánytervének elkészítéséhez.
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:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Hír–Ker Kft. „Tiszacsege, GPON
(optikai előfizetői hálózat) kiépítés” tárgyú, 25/2014. számú tanulmánytervének
elkészítéséhez hozzájárul – 4 fő igen szavazattal (Simon Albert, Derzsényi János, Dr.
Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
114/2014.(V. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete támogatja, és előzetes
hozzájárulását adja a Hír–Ker Kft. „Tiszacsege, GPON (optikai előfizetői hálózat) kiépítés”
tárgyú, 25/2014. számú tanulmánytervének elkészítéséhez.
Képviselő‐testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a döntésről értesítse a
kérelmezőt.
Határidő: 2014. június 30.
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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9.

Napirendi pont
Ingatlanok értékesítése
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Felkérem Losonczi János alpolgármestert, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg.
Losonczi János alpolgármester:
Az előbbiekben Polgármester Úr már érintette, hogy átnéztük azokat a területeket,
amelyeket nem tud az önkormányzat hasznosítani, közben egy lakostól megkeresés
érkezett. A földterület a Toldi utca ingatlanok mögött lévő Kapronci laposon lévő
területek. Érkezett igény arra, hogy szeretné hozzácsatolni a jelenleg meglévő használt
telkéhez. Átnéztük az egészet és úgy döntöttünk, mivel az önkormányzat nem tudja
hasznosítani és szervesen kapcsolódik azokhoz a telkekhez az önkormányzat
felajánlotta az ott lakók részére megvételre azokat a területeket. Különböző
nagyságúak ezek a telkek. A testületnek erre vonatkozóan volt egy korábbi döntése,
150 Ft/m2 áron van ezeknek a telkeknek az ára meghatározva, ezt a lakosok sokallták
és úgy döntöttünk, hogy ezt az összeget 120 Ft/m2 árra csökkentsük így megvételre
tudjuk ajánlani az ott lakóknak, másra nem tudjuk hasznosítani, ez a terület is
rendezett lenne, a gaztalanítás is meg lenne oldva, nem kell az önkormányzatnak
gondoskodni róla.
Szilágyi Sándor polgármester:
Mivel csegei emberekről van szó, és bízunk benne, hogy fogják művelni, a 120 Ft/m2
ártól lentebb nem szeretnénk csökkenteni. Bízom benne, hogy a földterületeket az ott
lakók megfogják vásárolni. Felkérem Losonczi Jánost, mivel az egész folyamatot ő vitte
végbe, egyeztess már a lakosokkal.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy
‐ az 1827‐es helyrajzi számú, 575 m2 területű, „beépítetlen terület” megnevezésű
‐ az 1830‐as helyrajzi számú, 787 m2 területű, „beépítetlen terület” megnevezésű
‐ az 1831‐es helyrajzi számú, 552 m2 területű, „beépítetlen terület” megnevezésű
‐ az 1832‐es helyrajzi számú, 1031 m2 területű, „beépítetlen terület” megnevezésű
‐ az 1836‐os helyrajzi számú, 310 m2 területű, „beépítetlen terület” megnevezésű
‐ az 1837‐es helyrajzi számú, 1472 m2 területű, „beépítetlen terület” megnevezésű
ingatlanokat 120 Ft/m2 áron értékesíti az ott lakók számára.
A Képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a döntésről
értesítse az érintetteket.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
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A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – ingatlanok értékesítését – 4 fő
igen szavazattal (Simon Albert, Derzsényi János, Dr. Gadóczi István nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

115/2014.(V. 30.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy
‐ az 1827‐es helyrajzi számú, 575 m2 területű, „beépítetlen terület” megnevezésű
‐ az 1830‐as helyrajzi számú, 787 m2 területű, „beépítetlen terület” megnevezésű
‐ az 1831‐es helyrajzi számú, 552 m2 területű, „beépítetlen terület” megnevezésű
‐ az 1832‐es helyrajzi számú, 1031 m2 területű, „beépítetlen terület” megnevezésű
‐ az 1836‐os helyrajzi számú, 310 m2 területű, „beépítetlen terület” megnevezésű
‐ az 1837‐es helyrajzi számú, 1472 m2 területű, „beépítetlen terület” megnevezésű
‐
ingatlanokat 120 Ft/m2 áron értékesíti az ott lakók számára.
A Képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a döntésről értesítse
az érintetteket.
Határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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10.

Napirendi pont
Végh Zoltán földterület haszonbérbevételére irányuló kérelme
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Végh Zoltán a Laska‐tó partját vágta végig, illetve ahol a Tó utcával érintkezik, ott egy
részt letakarított és az elkövetkezendő időben ott teheneket szeretne rajta legeltetni,
karban fogja tartani ezt a területet. Mi ezzel a területtel sem bírtunk, örültem a
kérésnek. A bizottság is egyhangúlag támogatta. Kérdezem Elnök Urat, hogy kívánja‐e
kiegészíteni? Mivel nem, ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy az
önkormányzati tulajdonban lévő 909‐es helyrajzi számú, Laskató „gyep” művelési ágú,
összesen 1 ha 758 m2 területéből, a Tó utca 6. számtól kiindulva a Tavasz utca felé
haladva, az út jobb oldalán 15 m szélességben és 140 m hosszúságban, 2200 m2
területet legeltetés céljára haszonbérbe adja Végh Zoltán 4066 Tiszacsege, Rákóczi u.
45/A szám alatti lakos részére 2014. december 31‐ig.
A haszonbérleti díj mértéke a bérlet időtartamára: 1 Ft/m2 + ÁFA.
A bérlő ez idő alatt köteles a területet rendben tartani, parlagfűmentesíteni.
A Képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a haszonbérleti
szerződés megkötésére.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Végh Zoltán földterület
haszonbérbevételére irányuló kérelmét – 4 fő igen szavazattal (Simon Albert,
Derzsényi János, Dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
116/2014.(V. 30.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy az
önkormányzati tulajdonban lévő 909‐es helyrajzi számú, Laskató „gyep” művelési ágú,
összesen 1 ha 758 m2 területéből, a Tó utca 6. számtól kiindulva a Tavasz utca felé haladva,
az út jobb oldalán 15 m szélességben és 140 m hosszúságban, 2200 m2 területet legeltetés
céljára haszonbérbe adja Végh Zoltán 4066 Tiszacsege, Rákóczi u. 45/A szám alatti lakos
részére 2014. december 31‐ig.
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A haszonbérleti díj mértéke a bérlet időtartamára: 1 Ft/m2 + ÁFA.
A bérlő ez idő alatt köteles a területet rendben tartani, parlagfűmentesíteni.
A Képviselő‐testület felhatalmazza Szilágyi Sándor polgármestert a haszonbérleti szerződés
megkötésére.
Határidő: folyamatos
Végrehajtásért felelős: Szilágyi Sándor polgármester

11.

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

Szilágyi Sándor polgármester:
A szállítói állományról szóló tájékoztatót mindenki megkapta. Az önkormányzat a
szállítói tartozásokat tudja kezelni, sajnos azt kell mondani, hogy hitelből is fizetjük,
kapcsolódik hozzá, hogy a 65 millió Ft‐ról a pályázatot ennek megfelelően adjuk be. De
ettől függetlenül stabil az önkormányzat működése.
Aki Tiszacsege Város Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról szóló
tájékoztatót elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – Tiszacsege Város
Önkormányzat és intézményei szállítói állományáról szóló tájékoztatót – 4 fő igen
szavazattal (Simon Albert, Derzsényi János, Dr. Gadóczi István nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta.
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12.

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

Szilágyi Sándor polgármester:
2014. május 6‐án Szolnokon a Jász‐Nagykun‐Szolnok Megyei Kormányhivatal
Munkaügyi Központ meghívására egyeztető tárgyaláson vettem részt. A tárgyalás
keretében a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási és Vízügyi Helyettes Államtitkárság
Szociális Szövetkezetek Programkoordinációs Iroda vizsgálta az ez évi közfoglalkoztatási
programok, a szociális szövetkezetek, valamint a TÁMOP forrásból megvalósítani
tervezett beruházások kapcsolatát.
2014. május 8‐án Balmazújvároson a Balmazújvárosi Kistérségi Társulás társulási ülésén
vettem részt, ahol fő napirendi pontként a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató
Központ 2013. évi költségvetésének módosítása, valamint a Balmazújvárosi Kistérség
Többcélú Társulásának és intézményeinek 2013. évi pénzmaradványának felhasználása
került megtárgyalásra.
2014. május 11‐én Tiszacsege‐Nagymajor lakosai részére sportdélelőttel egybekötött
majálist szervezett Tiszacsege Város Önkormányzata Ládi Jánosné vezetésével, Mucza
József egyeki vállalkozó közreműködésével.
2014. május 16‐án a Városok, Falvak Szövetsége Tiszacsegén tartotta rendezvényét,
Halász János államtitkár Úr, a Szövetség elnöke, valamint közel 20 település
polgármestere látogatott el városunkba. Előző este döntöttük el, hogy Tiszacsegére
jönnek, szóltam Ládiné Ibolyának, hogy nem tudna‐e más napra programot szervezni,
nagyon rövid idő alatt megszervezte. A Kulturális Minisztérium Főosztályvezetője is itt
volt és Államtitkár Úr jelezte az előadóknak is, hogy szeretne külön gratulálni az iskola
vezetőinek, Ládi Jánosnénak, illetve a Hagyományőrző Egyesület vezetőjének Bagdiné
Elekes Katalinnak, mert olyan színvonalat tudtak nyújtani, hogy Államtitkár Urat
meglepetés érte, nagyon szépen össze volt állítva a műsor. Főosztályvezető Úr is azt
mondta, hogy teljes megelégedéssel nézte végig a rendezvényünket. Városunk egyes
csoportjai nagyon sokat tettek a színvonalas rendezvényért. Ez személyesen nekem is,
mint Polgármesternek nagyon jól esett. Államtitkár Úr a végén külön felkérte a
vezetőket és gratulált nekik, meg is érdemelték, mert nagyon színvonalas volt a műsor.
A gyerekek is, de Kocsis Sándor aki a szavalatot mondta, Simon Linda, aki énekelt, mind
olyan színvonallal adták elő. Rövid idő alatt készült a műsor, még egyszer nagyon
köszönöm. Pályázatot nyújtottunk be, államtitkár Úr levelét megkaptam, hogy a
pályázatot pozitívan elbírálták, a Csege Napok kulturális rendezvényre 500 ezer Ft
támogatást biztosított. Államtitkár Úr minisztériumon belül is elmondta, hogy a
településhez mérten nagyon sikeres rendezvényen vett részt. Az országban 8‐10
kiemelt települést reklámoznak egy újságban, ezek közé Tiszacsegét is belevették, ez az
újság külföldön is megjelenik. Én is erre kérek mindenkit, hogy ebbe az irányba kell
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elmozdulni, ez viszi előrébb a településünket, ez viszi előrébb a munkánkat, ahhoz
hogy fejlődjünk ilyenekre szükség van és ezeknek a csoportoknak a támogatására is.
Lehetőségeinkhez mérten támogatjuk az egyesületeket, segítjük, nagyon köszönöm a
színvonalas előadásokat.
2014. május 18‐án a Tiszacsege Református Egyházközség meghívására Czető Norbert
református lelkész beiktatására kaptam meghívást. A színvonalas rendezvényen közel
350 fő vett részt. Meg kell említenem akik az ebédet készítették Illés Jánost, és Pelyhe
István vállalkozót, nagyon jól sikerült ez is. A Lelkész Úr beiktatásán részt vettem,
nagyon sok lelkész vett a beiktatáson részt, illetve Püspök Úr, Esperes Úr is részt vett.
Nagyon színvonalas volt ez a rendezvény is. A Lelkész Úr szakmai tudásáról is számot
adtak, nagyon örülök neki, hogy Tiszacsegén ilyen komoly energiával, jó fellépésű, jó
kiállású lelkész tarthatja a tagoknak a misét. Bízom benne, mivel önkormányzatunk is
segítette ezt a rendezvényt, továbbra is jó együttműködést tudunk kialakítani.
Pályázatokat már közösen készítettünk elő. Bízom benne, hogy Lelkész Úr a feladatait
jól el fogja látni, azt szeretném, ha nagyon sokáig teljesítene szolgálatot Tiszacsegén.
2014. május 21‐én Budapesten a „Kamerás megfigyelõrendszerek adatvédelme,
üzemeltetése a jogszabályi változások tükrében” adatvédelmi konferencián vettem
részt. A kamerarendszer jelen pillanatban próba üzemen van. Felkértük az
adatvédelmi jogászt, hogy szakmailag készítse el az üzemeltetési szabályzatunkat,
mivel komoly változások vannak az új törvény szerint. A Polgári Törvénykönyv
idevonatkozó szabályai 2014. március 15‐től hatályba lépett ezek a szabályok nagyon
szigorúak.
2014. május 23‐án a Nemzeti Agárgazdasági Kamara meghívására Pápán a 18. Pápai
Agrárexpon, valamint a „20 éves a magyar falugazdász‐hálózat” születésnapi
rendezvényen vettem részt.
2014. május 24‐én Ménfőcsanakon Gangl András a Győr‐Moson‐Sopron Megyei
Polgárőr Szövetség elnökének a temetésén vettem részt.
2014. május 29‐én Balmazújvároson voltunk Jegyző Asszonnyal és Józsa Erikával, a
megye hívott össze a járástól több önkormányzatot, hogy a projektek tekintetében
hogy alakítsuk a jövőnket. 1,8 millárd a járás költségvetése, aminek a szétosztását
szakmailag kérvényezni kellett, hogy mi mit javaslunk. Ezt a javaslatot Jegyző
Asszonyék elkészítették. A háziorvosi rendelő építésével kezdenénk, utána pedig,
ahogy a pályázatok kiírása megfog történi folyamatosan fogjuk ezt intézni.
Ami nem túl szerencsés, tegnap kaptam választ a rehabilitációs pályázattal kapcsolatos
levelemre Oláh Gábor helyettes államtitkártól, hogy már tavaly ősszel elutasították,
erről akkor választ én nem kaptam, ki fogom vizsgáltatni, hogy miért nem kaptam meg
az elutasító választ. Hozzá kell tennem, hogy nem az önkormányzat és nem is
kormányzat hibájából, mert a pénzösszeg megvolt rá, a pályázatíró cég nem tudta kellő
minőségben elkészíteni a pályázatot.
Felkértem Bagdi Sándort, hogy az iskola festése, valamint az intézmény szigetelése,
karbantartása a nyáron történjen meg, erre a megfelelő költséget biztosítjuk, annak a
felhasználására Bagdi Sándort bíztam meg. Így a város központja már nem maradhat
tovább, bíztunk abban, hogy a pályázat sikeres lesz. Elfogjuk végezni a kisebb
karbantartásokat, színezéseket Alpolgármester Úr vezetésével. Van‐e Alpolgármester
Úr ezzel kapcsolatban külön kérésed, tudod‐e vállalni, megtudjuk‐e csinálni?
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Bagdi Sándor alpolgármester:
Előzetes megbeszélésünk alapján végigmentünk, hogy melyik intézményt fogjuk
felújítani. Az iskola után a Fő utca 57. szám alatti ingatlan, a kultúrház és a mozi
következne, ha belefér, akkor az orvosi rendelő tatarozását is szeretnénk megoldani.
Örömmel közölhetem, hogy a mai napon befejeztük az iskola elég jelentős részének a
tatarozását, állványozástól kezdve, a lábazat festés folyik, a munkálatok folyamatosan
megtörténnek. A költségekre megpróbálunk vigyázni.
Szilágyi Sándor polgármester:
A lakosok most ne azt keressék, hogy az egészet miért nem, lehetne sokkal
másképpen, rendelhetnénk ki erre külön brigádot, de erre nincs lehetőségünk.
Megnéztem magam is, amit elkészítettetek, nagyon meg vagyok elégedve. Erre nem
tudunk komoly keretet, azt vártuk, hogy a pályázatunk nyerjen és az egészet felújítsuk.
Bár az iskolánál most lett kiírva a pályázat, az iskola energetikai pályázatát már
elkészítettük, bízom benne, hogy ősszel arról tudunk beszámolni, hogy nyert a
pályázatunk. A mozit is már harmadik éve megcsináltuk, akkor is a költséggel
arányosan elég jó minőségben készült el. A központunkat azért ennyire nem fogjuk
elhanyagolni, rendbe tegyük.
Arra kérem a csegei lakosokat, hogy az utolsó két‐három hétben kisebb
csoportosulásoktól indulnak ki rossz indulatú megjegyzések. Nem tudom, hogy ahhoz
kötődik‐e, de látja mindenki, hogy Jegyző Asszony a munkáját 100%‐osan ellátja, voltak
kisebb problémák közöttünk, ilyen feszített munkánál én ezt nem is látom nagy
dolognak. Azt mindenkinek tudomásul kell venni, hogy a munkát el kell végezni, annak
ellenére, hogy sokkal többet szabtak ránk. Azokat a feladatokat, amelyeket idáig
ellátunk tisztességesen, és becsületesen láttuk el. Nagyon irritál, hogy olyan emberek
odáig merészkednek, hogy harmadik levelem lett sikeres a miniszter asszonynál, és
csónak vásárlásra kaptunk lehetőséget és 90%‐os állami támogatást kaptunk hozzá, az
utolsó fillérig eltudunk számolni. Én többet járok külföldre. Nyugodtan jöjjön be bárki,
nem szeretném, ha a településen belül megalapozatlan beszélgetések indulnának el, itt
mindenki nyíltan beszélgethet, szabad véleménynyilvánítás van. Egyetlen egyet kérek a
tiszacsegei lakosoktól, amit fogadjanak el. Ez a képviselő‐testületre, Jegyző Asszonyra,
rám is teljesen vonatkozik, egy forintot a képviselő‐testület, jegyző asszony is, én is,
nem költöttünk olyan helyre, ahová nem kellett volna. Mi nem csináltunk olyan
fejlesztéseket, ahonnan egy forint is eltűnt volna, a legmesszebbmenőkig ügyelünk
arra, hogy az elszámolások hitelesek legyenek. Több feltevést én magam is
kivizsgáltam, sehol nem találtam olyan problémát, hogy nem tisztességesen vannak
ellátva a dolgok. A közmunkaprogramot is Alpolgármester Úrék is színvonalasan látják
el, a feladatok olyan nehezek, hogy ezt kívülről nem is lehet érzékelni. 90 ember
vettünk most fel, ennek 70%‐a nő, ezekkel az asszonykákkal fizikai munkát végeztetni
nagyon nehéz, pedig segédmunkásként vannak alkalmazva. Arra kérem a tiszacsegei
lakosokat, hogy kicsi türelmet, megértést kérünk, hogy Alpolgármester Urakkal, illetve
a Kommunális Szolgáltató vezetésével arra törekszünk, hogy a munkákat felügyeljük,
biztosítsuk a munkát, de nem egyszerű. Aki úgy gondolja, hogy segítségünkre tud lenni,
fel is tudnák 1‐2 csoportot is ajánlani, felfogjuk venni. Sokkal jobb úton haladunk, mint
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idáig, hogy a problémákat oldjuk meg, és alaptalanul ne kezdjünk el belemenni olyan
beszélgetésekbe, ami nem igaz. Felelősséggel ki merem jelenteni, mert irányomban is
volt egy‐két megjegyzés, örömmel tudom mondani és visszautasítani, hogy az utolsó
fillérig elfogok számolni, el is tudok és el is fogom számoltatni az önkormányzatot, és a
képviselő‐testületet is. Ha bármelyik tiszacsegei lakos tapasztal olyat, hogy nem úgy
gazdálkodunk az önkormányzat pénzével, azonnal jelezze. Minden információt
megadunk a tiszacsegei lakosok számára. De úgy gondolom, hogy azok az
erőfesztítések, amelyek az elmúlt három évben megtörténtek, annak az eredménye
láthatóan csak jövő évben kezdődik el. A pályázatok közül a szennyvízcsatornázásra
vonatkozó pályázatunk még mindig bent van, be van fogadva. Az iskola energetikai
pályázata is úgy van elkészítve, hogy azzal sem lesz gond. A rehabilitációs pályázatot
pedig ki fogom vizsgáltatni, mert nagyon bánom, hogy így sikerült. Továbbra is a csegei
lakosoktól megértést kérnék, jön a választás 4‐5 hónap múlva, hogy ne induljanak el
olyan beszélgetések, amelyek nem történtek meg, vagy esetleg rosszul ítélnek meg
egyes dolgokat. Nyugodtan bármelyik képviselő társamtól érdeklődhetnek és mondják
el. Ezt a békés együttélést, ami az utolsó időszakban érzékelhető ne rontsuk már el.
Köszönöm, hogy meghallgattatok. Kérdezem, hogy van‐e ezzel kapcsolatban valakinek
kiegészítése? Mivel nincs, aki a polgármesteri jelentést az elhangzott kiegészítéssel
elfogadja, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a polgármesteri jelentést – 4 fő
igen szavazattal (Simon Albert, Derzsényi János, Dr. Gadóczi István nem volt jelen a
szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

117/2014.(V. 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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13.

Napirendi pont
Különfélék

a.) VI. Tiszacsegei Lovas és Gasztro Napok
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./

Szilágyi Sándor polgármester:
Magyar Tibor vezetésével megrendezésre kerül a VI. Tiszacsegei Lovas és Gasztro
Napok, átnéztük a kéréseket. A bizottság úgy döntött, hogy segítsük ezt a rendezvényt,
önkormányzatunk amivel tud, sátorral, tűzifával, áramvételi lehetőséggel segíteni
fogunk, hogy ez a rendezvény sikeres legyen.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy a VI.
Tiszacsegei Lovas és Gasztro Napokat Magyar Tibor szervező által benyújtott kérelem
alapján támogatja.
Képviselő‐testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a döntésről kérelmezőt
értesítse.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.

A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a VI. Tiszacsegei Lovas és
Gasztro Napok támogatását – 4 fő igen szavazattal (Simon Albert, Derzsényi János, Dr.
Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
118/2014.(V. 30.) KT. számú HATÁROZAT:

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy a VI. Tiszacsegei
Lovas és Gasztro Napokat Magyar Tibor szervező által benyújtott kérelem alapján támogatja.
Képviselő‐testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy a döntésről kérelmezőt
értesítse.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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b.) Hozzájárulás a háziorvosi feladatok helyettesítéssel történő ellátásához
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
Dr. Szabó Éva a 2‐es számú háziorvosi körzet praxisjogával rendelkezik, mint háziorvos,
az önkormányzattal erről szerződést is kötött. A Doktornő 2014. július 01‐jei hatállyal
ezt a jogosultságát felmondta és továbbra háziorvosként nem fog Tiszacsegén
üzemeltetni, Nádudvaron fog dolgozni közelebb a lakásához. A 2‐es számú háziorvosi
körzet ellátását Dr. Vadász Györgyi, illetve Dr. Gadóczi István fogja 6 hónapig ellátni,
illetve a gyermekorvos is megszerezte a képesítést, és amikor szükség van rá ő is
segíteni fogja, hogy a 2‐es számú háziorvosi körzet ne maradjon ellátatlanul. Egyeztető
tárgyalást folytattunk, melyen Dr. Szabó Éva, Dr. Vadász Györgyi, Dr. Gadóczi István,
Jegyző Asszony és én vettem rajta részt, megállapodásban rögzítettük, hogy ez az
ellátás így fog működni. Ha valakinek ezzel kapcsolatban valamiféle problémája van,
arra kérem, hogy irányomba jelezzék. Hozzá kell tennem, hogy nagyon nehéz
háziorvosokat vidékre elcsábítani, ideiglenesen működik a praxis. Arra kértem az
orvosokat is, ha bármiféle akadály van a működéssel kapcsolatban jelezzék.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐ testülete hozzájárul ahhoz, hogy dr.
Szabó Éva (született: Berettyóújfalu, 1962.09.26., anyja neve: Czirják Ilona), aki az
EKOMED Szolg. Kft‐ben (Székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Bajcsy‐Zsilinszky u. 40.) látja
el feladatait ‐ 2014. július 1‐től 2014. december 31‐ig helyettesítéssel biztosítsa a
Tiszacsegei 2. számú háziorvosi körzetben a háziorvosi feladatokat.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – a háziorvosi feladatok
helyettesítéssel történő ellátását – 4 fő igen szavazattal (Simon Albert, Derzsényi
János, Dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál) elfogadta és az alábbi
határozatot hozta:
119/2014.(V. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐ testülete hozzájárul ahhoz, hogy dr. Szabó
Éva (született: Berettyóújfalu, 1962.09.26., anyja neve: Czirják Ilona), aki az EKOMED
Szolg. Kft‐ben (Székhelye: 4200 Hajdúszoboszló, Bajcsy‐Zsilinszky u. 40.) látja el
feladatait ‐ 2014. július 1‐től 2014. december 31‐ig helyettesítéssel biztosítsa a
Tiszacsegei 2. számú háziorvosi körzetben a háziorvosi feladatokat változatlan
rendelési és rendelkezésre állási idővel.
Határidő: folyamatos
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
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c.) Házi segítségnyújtás fejlesztése
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
A PETROPÁL házi segítségnyújtás felmondásra került, 40‐50 fő maradt ellátatlanul.
Ahhoz, hogy tovább tudjuk foglalkoztatni a szakképzettséggel rendelkező
gondozónőket 4 fő, plusz 1 fő foglalkoztatásáról van szó, kérnünk kell a Balmazújvárosi
Kistérség Humán Szolgáltató Központját, hogy emelje meg a gondozónők létszámát 4
fővel, melyhez az elkövetkezendő 6 hónapra önkormányzatunknak kb. 1,5 millió Ft‐ot
kell biztosítania, akkor ezek a gondozottak nem maradnak ellátatlanul. Hozzá kell
tennem, hogy nem szeretnénk, ha az önkormányzat gazdasági helyzete visszakerüljön
ahogy volt. Lehetőséget látok arra, hogy a 1,5 millió Ft‐ot előtudjuk teremteni. Ezért a
bizottság úgy döntött, hogy kezdeményezzük a szakmai egyeztetéseket. Az állami
támogatás mellé nekünk 1,5 millió Ft‐tal kell hozzájárulnunk. Felkérem Vásári‐Orosz
Andreát, hogy tájékoztassa a lakosokat.
Vásári‐Orosz Andrea Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Központ alapszolgáltatás vezető:
Annyi történt, hogy az elmúlt két hétben több gondozónő keresett meg, hogy a
PETROPÁL gondozói szolgálatnál megszűnt a munkaviszonyuk és szeretnék kérni, hogy
az ellátottjaik ne maradjanak ellátás nélkül, foglalkoztassuk tovább őket. Ezért
kerestem meg a képviselő‐testületet, hogy látnak‐e reális esélyt arra, hogy a
továbbfoglalkoztatásuk megtörténjen. Azért látom fontosnak a dolgot, mert 5
gondozónőnek a foglalkoztatását látnám én biztosítottnak, mivel rendelkeznek azzal a
9 fő ellátotti létszámmal, amire a jogszabály kötelez, így a 45 fő gondozott nem
maradna ellátatlan a jövőben.
Szilágyi Sándor polgármester:
A döntés felelőssége minden képviselő társam felelőssége, illetve a szakmai ellenőrzés
a jegyző asszony felelőssége sem kevesebb ebben. Sokáig tanakodtunk, mert ha mindig
csak 1,5 millió Ft‐ot biztosítunk, most épületek karbantartására stb. Nem tudunk már
több terhet kiróni a lakosokra. Azért is kértem a polgármesteri jelentésben a tiszacsegei
lakosok türelmét, hogy amikor felelősen kell dönteni és a bizottsági ülés hosszúra
nyúlik, mert meg kell találni a törvényes lehetőségeket. Itt olyan csapatmunka van
mögöttünk, amit több esetben felelőtlen kijelentésekkel, beszélgetésekkel, amit egyes
csegei lakos megenged magának nem tehetné. Ez is élő példa rá, hogy megint 1,5 millió
Ft‐ot honnan vegyünk el, tovább nem növelhetjük az adósságot. Ilyen értelemben
kételye nem volt a képviselő társaimnak, az volt a kérdés, hogy hogyan oldjuk meg,
ilyen téren a bizottságnak is felelős döntést kell meghoznia. Mindent megfogunk tenni
érte, elindítjuk, ezt kellő gondossággal kell elindítani. Minden döntésünket nagyon
átgondolunk.
Ismertetem a határozati javaslatot:
„Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy a szociális
alapellátás keretén belül a házi segítségnyújtás fejlesztése érdekében kezdeményezi a
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Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ tiszacsegei telephelyének
esetében a gondozónői álláshelyek 5 fővel történő megemelését.
Képviselő‐testület úgy határoz továbbá, hogy a felmerülő kiadásokat az önkormányzat
2014. évi költségvetéséből biztosítja.
Képviselő‐testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy döntéséről értesítse a
Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Központ vezetőjét.”
Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem, hogy kézfelnyújtással jelezze.
A döntéshozatalban résztvevők száma:

4 fő.

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete – házi segítségnyújtás
fejlesztéséhez a gondozónői létszám 5 fővel történő emelését – 4 fő igen szavazattal
(Simon Albert, Derzsényi János, Dr. Gadóczi István nem volt jelen a szavazásnál)
elfogadta és az alábbi határozatot hozta:
120/2014.(V. 30.) KT. számú HATÁROZAT:
Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő‐testülete úgy határoz, hogy a szociális
alapellátás keretén belül a házi segítségnyújtás fejlesztése érdekében kezdeményezi a
Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ tiszacsegei telephelyének
esetében a gondozónői álláshelyek 5 fővel történő megemelését.
Képviselő‐testület úgy határoz továbbá, hogy a felmerülő kiadásokat az önkormányzat
2014. évi költségvetéséből biztosítja.
Képviselő‐testület felkéri Szilágyi Sándor polgármestert, hogy döntéséről értesítse a
Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Központ vezetőjét.
Határidő: 2014. június 15.
Felelős: Szilágyi Sándor polgármester
d.) Plébánia kérésének ismertetése
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Szilágyi Sándor polgármester:
Papp László plébános Úr kérte, hogy játéktérnek felajánlja a Katolikus templom körüli
részt. Jeleztük irányába, hogy nagyon örülünk, de hogy ezt a játszóteret felszámoljuk és
oda átvigyük komoly szakmai akadályai vannak, megfogjuk ezt vizsgálni. A bizottság
pozitívan állt ehhez hozzá, természetesen támogatja az önkormányzat. De ma már
játékot elhelyezni külterületen, olyan szigorúak a feltételek és komoly anyagi vonzata
van ennek. Ezeket megfogjuk vizsgálni és azon leszünk, hogy a felajánlott területen a
játszóteret kitudjuk alakítani. Plébános Úr levelében megköszönte, hogy segítettük
drótkerítéssel, egyebekkel. Amikor a templomot újították fel, segítségére volt az
önkormányzat. Ezzel kapcsolatban van‐e valakinek kérdése, kiegészítése? Nem vesszük
34 / 35

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

le napirendről, de át kell gondolni. Köszönet azoknak, akik a Tompa utcán lévő
játszóteret létrehozták, de nem a legmegfelelőbb volt a helykialakítás, ezért
megszeretnénk vizsgálni, hogy át lehet‐e helyezni.
e.) Nagymajori lakosok kérésének ismertetése
Ea.: Tóth Imre SZEB. elnök
/Előterjesztés írásban mellékelve./
Tóth Imre SZEB. elnök:
A lakosság tájékoztatása végett szeretném ismertetni, hogy a nagymajori szülők azzal a
kéréssel fordultak az önkormányzathoz, hogy a gyermekek nyári étkeztetéséhez az étel
kiszállítását támogassuk, havi 14 ezer Ft‐ot jelent. A bizottság úgy döntött, mivel ugyan
úgy település lakói a nagymajori lakosok is, természetes dolgok, hogy be kell vállalni és
ki kell szállítani az ebédet a nagymajori gyerekeknek.
Szilágyi Sándor polgármester:
Nekik tényleg nehéz bejönni, ezért fizetünk a kiszállításért, az emeletes iskolában
főznek a gyerekeknek, és, hogy az ebéd kijusson nagymajorba a bizottság is
egyhangúlag támogatja.

f.) Fűnyírással kapcsolatos tájékoztatás
Ea.: Szilágyi Sándor polgármester
/Szóbeli előterjesztés alapján./
Szilágyi Sándor polgármester:
A lakosoknak szeretnék annyit mondani, hogy aki a füvet saját portáján letudja vágni az
vágja le, mert kötelessége, csak rendkívüli esetben forduljanak hozzánk. Sajnos annyi
ember aki füvet tudjon nyírni annyi nincs, a városunk területén is vannak elmaradások,
pótoljuk a hiányosságainkat, mindenki láthatja, hogy felelősségteljesen működünk,
akár a Kommunális Szolgáltató Szervezet, akár a két Alpolgármester Úr végzi a
feladatát. Türelmet kérek a lakosoktól, azt kérném, aki tud segíteni az segítse, hogy ne
kelljen az önkormányzatnak belefolyni a fűnyírásba, a lakosok saját területét ne
nekünk kelljen levágni.
Mivel több napirend pont és hozzászólás nem volt, Szilágyi Sándor polgármester
megköszönte a Képviselő‐testület munkáját és a meghívott vendégek megjelenését és
zárt ülést rendel el.
K. m. f.
Szilágyi Sándor
polgármester

Füzesiné Nagy Zita
jegyző
Tóth Imre
jegyzőkönyvhitelesítő
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